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RESUMO 

 
Este trabalho apresenta debates, sociais e epistemológicos sobre as 
concepções curriculares e culturais que circundam as concepções para a 
formação do Curso de Educação Intercultural e a formação do Professor 
Indígena no Brasil. Apresentamos nestas linhas, os resultados desta pesquisa 
que se propõem a dialogar a formação e as particularidades da formação do 
Curso de licenciatura em Educação Intercultural em atividade no Brasil entre os 
anos de (2008 – 2016)- curso superior composto integralmente por professores 
oriundos de etnias indígenas. Diante desta realidade, buscamos compreender 
“Quais as relações e influências da pós-colonialidade nas concepções de 
currículo, identidade e formação do(a) professor(a) indígena ?” Tomamos como 
categorias centrais a interculturalidade e Educação intercultural (CANCLINI, 
2011) e (FLEURI, 2003), entendida sob a ótica dos Estudos do Currículo 
(SILVA, 2009), (MOREIRA E CANDAU, 2008), e Educação Indígena 
(ALMEIDA, 2001). Explanando tais temáticas pela ótica dos Estudos Pós-
Coloniais (QUIJANO, 2005, 2007; MIGNOLO, 2005; WALSH 2007, 2008), 
compreendemos que o interculturalidade é resultado de uma construção 
sociológica e mental da ideia da cultura e educação como fruto de um padrão 
de dominação colonial eurocêntrica. Baseado nos critérios da Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2004), selecionamos o corpus e realizamos a análise 
documental com base no RCNEI – Referenciais Curriculares Nacionais da 
Educação Indígena e os projetos de 05 cursos de Licenciatura em Educação 
Intercultural em vigor no  Brasil. Trazemos aqui, resultados que indicam que 
tais diretrizes avançam para a consolidação de uma educação intercultural que 
considera a história, a força, a luta, e o protagonismo dos povos no Brasil na 
busca de uma Educação Escolar Indígena intercultural, específica e 
diferenciada. Encontramos em ambos cursos, a interculturalidade como 
elemento central dos seus currículos para a formação docente Indígena: a 
formação para a atuação em Movimentos Sociais. Ambas guardam 
contradições e avanços em relação às definições formativas. Atestando de 
forma fundamentada que o processo de interculturalidade ocorre nos limites e 
possibilidades, resistências e criatividade de cada IES em seus reais contextos 
e especificidades. 
 

Palavras Chave : Currículo, Cultura, Interculturalidade, Estudos pós-coloniais e 

Educação Indígena 
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RESUMEN 

 
Este trabajo presenta debates, sociales y epistemológicos sobre las 
concepciones curriculares y culturales que circundan las concepciones para la 
formación del Curso de Educación Intercultural y la formación del Profesor 
Indígena en Brasil. En estos lineamientos, los resultados de esta investigación 
se propusieron a dialogar la formación y las particularidades de la formación del 
Curso de licenciatura en Educación Intercultural en actividad en Brasil entre los 
años de (2008 - 2016) - curso superior compuesto íntegramente por profesores 
oriundos de etnias Indígenas. En esta realidad, buscamos comprender 
"¿Cuáles son las relaciones e influencias de la post-colonialidad en las 
concepciones de currículo, identidad y formación del (a) profesor (a) indígena?" 
Tomamos como categorías centrales la interculturalidad y la educación 
intercultural (CANCLINI, 2011) y (FLEURI, 2003), entendida bajo la óptica de 
los Estudios del Currículo (SILVA, 2009), (MOREIRA Y CANDAU, 2008), y 
Educación Indígena (ALMEIDA, 2001).Explicando tales temáticas por la óptica 
de los estudios post-coloniales (QUIJANO, 2005, 2007, MIGNOLO, 2005, 
WALSH 2007, 2008),Comprendemos que la interculturalidad es el resultado de 
una construcción sociológica y mental de la idea de la cultura y la educación 
como fruto de un patrón de dominación colonial eurocéntrica. Basado en los 
criterios del Análisis de Contenidos (BARDIN, 2004), seleccionamos el corpus y 
realizamos el análisis documental con base en el RCNEI - Referenciales 
Curriculares Nacionales de la Educación Indígena y los proyectos de 05 cursos 
de Licenciatura en Educación Intercultural en vigor en Brasil. Trazamos aquí, 
resultados que indican que esas directrices avanzan hacia la consolidación de 
una educación intercultural que considera la historia, la fuerza, la lucha, y el 
protagonismo de los pueblos de Brasil en la búsqueda de una Educación 
Escolar Indígena específica y diferenciada. Encontramos en ambos cursos, la 
interculturalidad como elemento central de sus currículos para la formación 
docente Indígena: la formación para la actuación en Movimientos Sociales. 
Todas las instituciones guardan contradicciones y avances en relación con las 
definiciones formativas. Atestando de forma fundamentada que el proceso de 
interculturalidad se da dentro de los límites y posibilidades, resistencias y 
creatividad de cada IES en sus reales contextos y especificidades. 
 

Palavras Chave : Currículum, Cultura, Interculturalidad , estudios pos-

coloniales y Educación Indígena 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Toda produção traz consigo, de diferentes formas, a história e os 

percursos de quem a produz. E nesta produção, a qual o/a leitora passa a ter 

acesso neste momento, não será diferente. 

Este trabalho não nasceu na solidão da pós-graduação,  amadureceu ao 

longo dos anos, dos estudos, do autoconhecimento, e, sobretudo, pela minha 

admiração pelos indígenas e indigenistas. Foram mulheres e homens de fibra, 

que na sua mobilização cotidiana driblaram os preconceitos e a discriminações 

e fizeram da educação sua maior fonte de riqueza cultural. 

Na Associação Estação da Cultura, tive acesso nos primeiros anos de 

minha adolescência, ao estudo aplicado das Artes (Teatro, Cinema, Dança) 

Ciências Sociais (Educação e Pesquisa, Antropologia, Direito, Comunicação). 

E apesar da pouca idade, tive a oportunidade de conhecer os povos indígenas 

em Pernambuco. 

Nas diferentes etnias, ministramos oficinas de arte e nos aproximamos 

de cada comunidade e pudemos perceber suas peculiaridades, semelhanças e 

distinções. Depois de meses de andanças pelo Sertão, um aspecto saltou-me 

aos olhos, e me despertou interesse: a Educação. 

A Educação Indígena me despertou o interesse pelas formas de 

aproximações e distanciamentos da Educação e da Cultura. E naquele instante 

a escolha pela Pedagogia me ofereceu forças, algumas respostas e muitos 

questionamentos, que fizeram da minha formação inicial um território fértil de 

conhecimento e partilha. 

Durante a graduação pude, por intermédio do PIBIC (Programa Interno 

de Bolsas de Iniciação Científica), problematizar a formação do professor 

indígena no ensino superior, bem como a especificidade do curso de Educação 

Intercultural – do qual fui monitora por dois anos. Com essa aproximação, pude 

adentrar na contextualização sócio-histórica da Educação Escolar Indígena. 
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O presente estudo procura compreender a educação indígena enquanto 

política desenvolvida pelo Estado, designadamente, entender suas  

implicações, aproximações e distanciamentos na materialização no currículo da 

Educação Indígena, tendo como foco a Educação Superior. 

Os povos indígenas, em sua maioria, buscando superar as dificuldades 

culturais, de acesso e deslocamento que os jovens enfrentavam no ensino 

ofertado em “escolas comuns”, passaram a empenhar-se na mobilização por 

escolas de Ensino Fundamental completo e Ensino Médio nas aldeias. Para 

tanto, cursos superiores específicos eram requeridos com vistas à qualificação 

profissional de seus professores. 

Nesse sentido, o foco desta pesquisa é o estudo de cinco Cursos de 

Licenciatura Intercultural Indígena, distribuídos em todo território nacional, 

primando na reflexão acerca das Políticas Públicas em Educação Escolar 

Indígena, bem como a materialização destas no debate acerca do Currículo 

Intercultural proposto no curso de formação de Professores. Em meio aos mais 

de 30 (trinta) cursos em atividade no país, foram selecionados 12 (doze). O 

número exato não foi possível averiguar porque no próprio site do Ministério de 

Educação ocorreram mudanças ao longo da pesquisa. Destes, o campo de 

investigação constitui-se de cinco instituições da Rede Pública de Ensino 

Superior. Vale ressaltar que esse caminho foi uma sugestão no exame de 

qualificação pela professora Denise Botelho.  

O referido trabalho apresenta, em linhas gerais, debates políticos, 

sociais e epistemológicos sobre as concepções curriculares e culturais que 

circundam a formação do Professor Indígena no Brasil e a formação do Curso 

de Licenciatura em Educação Intercultural. Além de apresentar discussões 

relacionadas ao currículo e suas relações de aproximação e distanciamento 

com as Políticas Curriculares Nacionais que regulamentam o curso. 

No contexto educacional atual, diversos temas evidenciam-se e abrem 

novos horizontes para discussões e análises dos contextos e concepções 

acerca da formação de professores na perspectiva da interculturalidade do 

currículo como instrumento do trabalho docente. O presente estudo toca em 

pontos que tratam o lugar do Currículo, da Cultura, da universidade, dos 

professores formadores e do currículo do curso, bem como a construção de 

uma Educação Intercultural para os povos Indígenas. 
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Partimos da premissa de que a universidade é um importante meio para 

o aperfeiçoamento das compreensões que circundam a formação de 

professores. Neste sentido, no presente estudo discutiremos concepções de 

Currículo, Educação Indígena e Interculturalidade através dos pressupostos 

teóricos que influenciam na elaboração de competências que possibilitam os 

professores desenvolver práticas, em suas especificidades locais, que 

influenciam no modo como vivemos e que dão significado aos conhecimentos e 

culturas envolvidas no processo educativo. 

A problematização das questões relacionadas às práticas pedagógicas 

inseridas no contexto social fomenta uma intensa reflexão acerca das relações 

entre os professores universitários formados em um modelo epistemológico 

eurocêntrico e os cursistas indígenas com suas formações e visões de mundo, 

que não são totalmente isoladas desse modelo eurocêntrico, mas que busca se 

distanciar dele e reforçar seus traços identitários em suas práticas educativas. 

Dessa forma, procuraremos, neste trabalho, dialogar as particularidades 

da formação proposta pelo Curso de Licenciatura em Educação Intercultural.   

A perspectiva da interculturalidade envolve o diálogo entre 

conhecimentos, culturas, superando todas as formas de cultura. Nesse 

contexto, esta pesquisa desenvolvida no âmbito do curso de mestrado, tem 

como problema: Quais os estruturantes presentes nas propostas 

curriculares de formação para professores indígenas e como se articulam 

com as políticas curriculares nacionais? O problema em questão parte das 

necessidades de conhecer os possíveis diálogos pedagógicos, epistemológicos 

e políticos entre as Políticas nacionais e a concepção do Projeto do Curso de 

Educação Intercultural. 

Na busca de responder a esse questionamento tivemos como objetivo 

geral, compreender os sentidos presentes nas propostas curriculares dos 

cursos de formação para professores indígenas e suas relações com as 

políticas curriculares nacionais para esta formação. 

Para atingirmos esta finalidade traçamos os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Compreender o contexto de criação e os conteúdos das Políticas 

Nacionais voltadas para a Educação Escolar Indígena e suas 

aproximações e distanciamentos com as políticas de formação docente. 
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2) Compreender o contexto das mobilizações do movimento indígena na 

criação e implementação de cursos de Licenciatura em Educação 

Intercultural. 

3) Identificar as concepções presentes nas propostas curriculares 

escolhidas e suas relações com as políticas nacionais.  

Nesta perspectiva, a relevância acadêmica deste estudo reside nas 

necessárias reflexões acerca das perspectivas de formação do Professor 

Indígena e as implicações das políticas nacionais na trajetória de formação 

identitária e profissional atuante na Educação Básica. 

Partindo do pressuposto de que não existe educação que não esteja 

imersa nos processos culturais (CANDAU, 2005), entende-se que há a 

necessidade de se reinventar a educação para que possamos oferecer 

espaços e tempos de ensino-aprendizagem significativos e desafiantes para os 

contextos sociopolíticos e culturais atuais e a repercussão destes nos 

processos de construção das políticas curriculares, principalmente no que 

corresponde ao movimento de recontextualização destas políticas de currículo. 

Esta dissertação possui a seguinte estrutura organizacional: na 

primeira parte discutiremos as concepções de currículo, as teorias que tratam 

dos aspectos culturais que permeiam o curso de Educação Intercultural, bem 

como as questões metodológicas da pesquisa; na segunda parte, traremos as 

reflexões acerca da Educação Escolar Indígena e suas especificidades nas 

referidas IES; por fim, faremos a análise das propostas curriculares e as 

considerações sobre o estudo. 
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CAPÍTULO 1 - ESTUDOS DO CURRÍCULO E DA 

CULTURA 

 

Apresentaremos aqui alguns aspectos dos debates teóricos sobre as 

concepções curriculares e suas relações com as questões culturais. No nosso 

estudo está em relevância a formação de professores indígenas e as 

possibilidades de desenvolvimento da Educação Intercultural. 

Faz-se relevante tratar da temática de currículo, tendo em vista que esta 

possui um histórico de estudos. Não é nossa intenção traçar uma linha de 

desenvolvimento da teoria curricular, mas apenas apontar algumas abordagens 

que possuem conexões com o objeto de estudo. Nesse sentido, trataremos dos 

Estudos Culturais, incluindo interculturalidade, multiculturalismo e ainda as 

abordagens pós-coloniais. Essas abordagens serão fundamentais para nossa 

intenção de compreender os conteúdos das propostas curriculares e das 

políticas nacionais para a formação de professores indígenas.  

Para a realização desta pesquisa, que trata do currículo e da formação 

de professores, especificamente sobre a formação do professor Indígena, 

enquanto professores das séries iniciais na Educação Básica se fazem 

necessária a discussão sobre currículo. De acordo com Macedo, 

No caso da formação dos educadores, o currículo faz parte 
de uma das pautas importantes para se inserir de forma 
competente nas tensas discussões sobre as políticas e 
opções de formação discutidas na nossa crítica sociedade 
contemporânea. (2007, p. 17) 

 

Nesta discussão sobre o currículo é importante também, um 

aprofundamento sobre as concepções, pressupostos e princípios, a fim de que 

se possa conhecer os desdobramentos, características e conseqüências que 

cada perspectiva teórica pode trazer para a formação e atuação deste 

profissional. O Currículo é parte fundamental do projeto institucional e vai além 

da concepção de estrutura fragmentária de conteúdos da aprendizagem, de 

métodos didáticos e de avaliações fixados. 

O currículo é parte integrante fundamental do projeto pedagógico e vai 

além da concepção de estrutura fragmentária de conteúdos da aprendizagem, 

de métodos didáticos e de avaliações fixados. A legislação educacional aponta 
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para os seguintes critérios orientadores: a realidade dos destinatários da 

Educação Básica; a função social do ensino, considerando a dimensão social, 

interpessoal, pessoal e profissional, tendo a sala de aula como espaço de 

construção de conhecimentos, de vivências que despertem a crítica cidadã e 

democrática; a seleção e organização dos conteúdos a partir de uma visão 

globalizadora e de uma proposta metodológica que possibilite a compreensão e 

a ação na complexidade; a relação dos conteúdos a partir de eixos 

integradores que possibilitem não só a interdisciplinaridade, mas a 

transversalidade (ZABALA, 2002, p. 36-56).  

A complexidade cultural em que estão inseridos os povos indígenas  no 

Brasil  envolve inserir as questões e reivindicações construídas, historicamente, 

pelos movimentos. Em tal perspectiva, a concepção de currículo, como 

conteúdo específico, só tem sentido dentro da relação profunda de saberes, 

pois a ação educativa possibilita as relações de vivências e conhecimentos.  

 

 

1.1. CAMINHOS DO CURRÍCULO  
 

 

A construção da identidade profissional acontece por meio de uma 

relação direta entre as situações didáticas e os desafios que dinamizam os 

cotidianos escolares e não-escolares. Portanto, é na relação dialógica entre o 

espaço de formação e o espaço de atuação onde será possível a formação 

docente. O currículo vivido é o espaço de integração não-linear entre o lócus 

de formação e o de atuação profissional. 

O currículo não é um objeto estático, mas dinâmico e polissêmico, além 

de ser central no processo de organização e reprodução dos conhecimentos 

científicos e códigos culturais. A seleção de seus conteúdos está relacionada 

com relações de poder. Desse modo, analisar os currículos  significa estudá-los 

no contexto em que se configuram e no qual se expressam em práticas 

educativas. 

O pensamento curricular ao longo da história da educação brasileira foi 

fortemente marcado pela linearidade das teorias sócio-filosóficas que 

embasaram as construções teóricas do pensamento conservador. Este 
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referencial marcou a produção no campo do currículo até a década de 1980. 

Submissos e dependentes das teorizações europeias e posteriormente 

americanas, a elaboração curricular no Brasil, apresentava um viés 

funcionalista. Como ressaltam Lopes e Macedo: 

Apenas na década de 80, com o início da redemocratização do 
Brasil e o enfraquecimento da Guerra Fria, a hegemonia do 
referencial funcionalista norte-americano foi abalada. Neste 
momento, ganharam força no pensamento curricular brasileiro 
as vertentes marxistas. (2002, p.13). 
 

Nessa perspectiva, Moreira (2002) aponta a investigação da prática 

curricular como maneira de promover os diálogos entre os curriculistas e as 

produções sobre o campo do currículo, com o objetivo de enfraquecer a crise 

que a teoria crítica deste campo apresentam em estudos recentes. Para as 

discussões sobre currículo abordaremos, em linhas gerais, as teorias 

curriculares: a Tradicional, a Crítica (Movimento de Reconceptualização, Nova 

Sociologia) e a Teoria Pós-Critica. Apenas como prêambulo para melhor 

compreensão dos desdobramentos posteriores.  

Segundo Moreira & Silva (2004), as teorias do currículo buscam 

justificar por que “esses conhecimentos” e não “aqueles” devem ser 

selecionados. O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de 

conhecimentos, que de alguma forma aparece nos livros e nas salas de aula de 

um país. Sempre parte de uma tradição seletiva, da seleção feita por alguém, 

da visão que algum grupo tem do que seja o conhecimento legítimo. É 

produzido pelos conflitos, tensões e compromissos culturais, políticos e 

econômicos que organizam e desorganizam um povo. 

Essa seleção de conhecimentos induziu o surgimento das Teorias do 

Currículo as quais são divididas em categorias de acordo com os saberes que 

elas priorizam. Nos estudos sobre o currículo são observadas e destacadas 

três tendências: as tradicionais, a crítica e a pós-crítica. 

A primeira teoria, a Tradicional, um dos precursores para o seu 

surgimento foi  Bobbitt, quando propôs que a escola funcionasse da forma que 

qualquer outra empresa comercial ou industrial.  

(...) queria que o sistema educacional fosse capaz de 
especificar precisamente que resultados pretendia obter, que 
pudesse estabelecer métodos para obtê-los de forma precisa e 
formas de mensuração que permitissem saber com precisão se 
eles foram realmente alcançados onde a educação deveria 
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funcionar de acordo com princípios da administração proposto 
por Taylor (Moreira & Silva , 2004, p. 23). 

 

De acordo com Moreira e Silva (idem), Bobbitt conceituou o currículo 

como uma simples mecânica e a atividade supostamente científica do 

especialista, como uma atividade burocrática. Neste contexto, tanto na 

educação como na indústria foram estabelecidos padrões fazendo com que as 

atividades fossem repetidas mecanicamente, sem espaço para críticas. 

Segundo Tomaz Tadeu (2002), as teorias tradicionais do currículo 

caracterizam-se por dar ênfase a aspectos curriculares como: ensino, 

aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, planejamento, eficiência, 

objetivos, organização e método. Porém, a partir da década de 90, esses 

modelos começaram a ser questionados pelo movimento chamado 

reconceptualização do currículo. 

Tadeu (2002) aponta que o Movimento de Reconceptualização do 

currículo pretende superar o caráter de ordem, de racionalidade e de eficiência 

do currículo burocratizaste. Nessa vertente, o currículo passa a ser entendido a 

partir do olhar da Sociologia da Educação. O movimento de reconceptualização 

problematiza as relações de poder em um movimento questionando e 

descentra o sujeito soberano, autônomo, racional e unitário. A linguagem, o 

discurso e o texto tiveram uma importância central na problematização das 

relações de poder.  

Este exercício de questionamento pressupôs, para Silva (2002), a 

superação das grandes meta-narrativas e acenam para o que chamam de 

contestação pós-moderna. Currículo, por esta via, passa a ser entendido como 

forma de contestação do poder estabelecido. Para efeitos de análise ganha 

espaço privilegiado as categorias: cultura–poder, educação e ideologia. O 

conceito de cultura e poder imbricados em uma acepção em que 

A cultura é vista menos como uma coisa e mais como um 
campo e terreno de luta [...] a cultura é o terreno em que se 
enfrentam diferentes e conflitantes concepções de vida social, 
é aquilo pelo qual se luta e não aquilo que recebemos. [..] O 
currículo não é o veículo de algo a ser transmitido e 
passivamente absorvido mas o terreno em que ativamente se 
criará e produzirá cultura [ ...] é um terreno de produção e de 
política cultural (Silva, 2002, p.27 - 28). 
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Nessa perspectiva, Silva (2002) considera currículo como construção de 

identidade, pois aproximam-nos da  compreensão  de que 

[...] O currículo é lugar, espaço, território. O curriculo é relação 
de poder. O currículo é tragetória, viagem, percurso. O 
currículo é autobiografia, currículum vitae: no currículo se forja 
nossa identidade. O curriculo é texto, discurso, documento. O 
currículo é documento de identidade. (SILVA, 2011, p. 150).  

 

O currículo se especifica de acordo com cada público e cada território, e 

nele se forjam as relações de poder onde a cultura que tem mais poder tenta 

impor seus valores sobre as outras, é lugar onde as identidades são 

construídas e nele se discute tempo, espaço, autonomia e existência. No 

currículo é onde se debate a importância da diversidade levando em 

consideração os diferentes lugares e a trajetória percorrida pelos grupos. 

 Nesse sentido, coloca essa categoria em duas dimensões: currículo 

numa abordagem ontológica (o “ser” do currículo) e numa abordagem histórica 

(teorias que explicam como tem sido definido). Em outras palavras, é possível 

também definir que essas duas abordagens representam respectivamente duas 

dimensões diferentes: de um lado, uma perspectiva mais objetiva (qual é o 

caminho que se quer percorrer) e de outro lado, uma dimensão mais subjetiva 

(nós nos construímos enquanto construímos o caminho).  

Nesse contexto, emerge a crítica conhecida como Nova Sociologia da 

Educação (NSE) tomava como ponto de partida o desenvolvimento de uma 

sociologia do conhecimento, cuja tarefa era destacar o caráter socialmente 

construído dos conteúdos e saberes. Destacando ainda as conexões com as 

estruturas sociais, institucionais e econômicas. Para a NSE, era preciso saber 

o que é considerado como “conhecimento”. Assim, analisou o conteúdo escolar 

e o currículo como invenções sociais, como resultados de um processo 

envolvendo conflitos em torno de quais saberes deveriam fazer parte do 

currículo. 

Segundo Tomaz Tadeu da Silva (2011), essa abordagem  ressalta as 

conexões entre os princípios de distribuição de poder e as várias fases de 

construção curricular. No entanto, concentram-se nas formas organizacionais 

do currículo, questionando quais os princípios de estratificação e de integração 

que as governam. Segundo o mesmo autor, o currículo não está desvinculado 

do ensino e da avaliação, pois é sobretudo, um conhecimento construído 
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intersubjetivamente na interação entre professores e alunos na sala de aula, 

local onde a “realidade” constitui-se através dos significados construídos 

durante a interação. 

Concluindo, uma perspectiva curricular inspirada na NSE buscaria 

construir um currículo que refletisse as tradições culturais e epistemológicas 

dos grupos subordinados e dos dominantes, desafiando as formas de 

estratificação e atribuição de prestígio e o currículo baseado na ideia de 

construção social. 

Vale salientar que é a questão do poder que separa as teorias 

tradicionais das teorias críticas e pós-críticas do Currículo. Enquanto as teorias 

tradicionais se consideram neutras, científicas e desinteressadas, as teorias 

críticas e pós-críticas, argumentam que não existe neutralidade, sem que 

esteja inevitavelmente implicada em relações de poder. Enquanto, as teorias 

tradicionais estão centradas nos conteúdos, as demais, ampliam o escopo para 

incluir a seleção dos conhecimentos a serem ensinados. 

A Teoria Pós-Crítica do Currículo, por sua vez, enfatiza o conceito de 

discurso e as representações como elementos basilares do processo curricular. 

Também foram postas para análises questões relativas às identidades, 

diferenças, subjetividades e cultura.   

 A partir do debate da pós-modernidade foi evidenciado como importante 

a perspectiva pós-estruturalista. Nela se verificam uma preocupação central 

com as questões de significação e linguagem. Os teóricos pós-estruturalistas 

rejeitavam as grandes narrativas, porém não foram coesos  em se tratando de 

ideias e propostas. Trata-se de um campo que recebeu esse nome por rejeitar 

a noçao de estrutura social enquanto uma totalidade fechada (que aparece em 

abordagens marxistas ou funcionalistas).  

Os pós-estruturalistas questionam a existência de uma essência ou de 

uma verdade absoluta. A questão principal não é a verdade, mas entender 

como algo se tornou verdade. A centralidade dos estudos deve buscar não a 

realidade em si, mas seus processos de significação. O que aparece como 

verdade absoluta ou como realidade inexorável é apenas uma construção 

artificial, como um “mito”.  

Em se tratando de currículo, essa perspectiva pós-estruturalista suscitou 

questões sobre a rigidez na divisão dos conhecimentos presentes nos 
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currículos atuais, questionando também a formação do sujeito unitário, 

autônomo, racional e centrado, baseado na ação pedagógica ou curricular, e 

denunciando-o como construção histórica particular.  

Tal perspectiva propõe uma teoria e prática curriculares afastada do 

território oficial, dos espaços regulados pelos sistemas dominantes de 

significações que nos mantêm confinados e pré-determinados à situação da 

classe dominante. Os conteúdos impostos pelas sociedades modernas 

ocidentais, patriarcais tidos como “o conhecimento verdadeiro” são apenas 

conhecimento parcial.  Assim, a análise precisa considerar as relações de 

poder entre as diferentes nações que compõem a herança econômica, política 

e cultural.  

Essa abordagem abre caminho para as teorias pós-coloniais,partindo do 

pressuposto de que o mundo atual só pode ser adequadamente compreendido 

se forem consideradas todas as conseqüências do processo colonial iniciado 

no século XV. O pós-colonialismo seria a busca para desfazer o eurocentrismo 

explícito das meta-narrativas. É formado num processo de enunciação de 

discursos de dominação que não é nem interior nem exterior à história da 

dominação ocidental. No Brasil a perspectiva pós-colonial é identificada, 

também, no discurso de Freire1 (1987), que pode ser considerado como 

referência, quando apresentou-se como um dos precursores da 

problematização das questões sobre cultura no campo educacional. 

Para Costa, o pós-colonialismo se caracteriza por meio de 

grupos subalternos que não têm controle sobre a própria 
imagem e que seriam os grupos que vivem em situações pós-
coloniais: populações marginalizadas em geral. Desde os 
grupos étnicos e imigrantes em países do primeiro mundo, 
passando pelas populações internamente colonizadas em 
países do mundo inteiro, como as populações indígenas na 
América Latina, até outros grupos de oprimidos em termos 
representacionais, como as mulheres. Grande parte de estudos 
sobre gênero ganhou um novo ânimo com a postura pós-
colonial, que visa especificar como o drama das 
“representações insuficientes” é vivido desigualmente por 
homens e mulheres em situação pós-colonial. (2004, p.20). 

                                                           
1 - Apesar de sua pedagogia ser considerada inicialmente numa perspectiva crítica, ela 
também se insere nas discussões da perspectiva pós-crítica. Considerando, claro, que não há 
uma ruptura entre essas perspectivas, e sim um processo de transição ou de continuação de 
uma para outra. 
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Como visto, o currículo é constituído em meio a essas redes de 

significações, dependendo, pois, de quem o constrói, de quem o discute, de 

quem o vê. Ao analisar-se o currículo em um processo de redes de 

significações, considera-se este como prática discursiva. Isso quer dizer que os 

discursos produzidos sobre o currículo não são pré-existentes ao processo 

relacional como tal. São constituídos e constituidores neste processo, no jogo 

entre equivalência e diferença, por meio da palavra (discurso) e da ação 

(prática discursiva). 

O currículo, enquanto discurso e ou prática discursiva, constitui-se e é 

constituído por uma gama de objetos, pessoas, práticas culturais, relações 

sociais e de poder presentes e ocorrendo em vários espaços. Essas práticas 

culturais se formam dentro e fora de uma relação de objetividade. 

O discurso é palavra e ação, cuja finalidade, no âmbito do currículo, é a 

incorporação de discursos possíveis de ser engendrados tanto nas políticas 

globais, perpassando as agências institucionais que normatizam as políticas 

educacionais e curriculares no Brasil — a exemplo do MEC, secretarias 

estaduais e municipais de Educação — quanto nas políticas locais 

materializam nos espaços das escolas, das salas de aula, nas instâncias 

representativas de professores, de alunos, de pais, direção, corpo técnico, 

entre outros (PEREIRA, 2009). 

Pensamos que é nessa linha atualmente, apesar dos avanços, temos 

poucas políticas direcionadas às questões da Educação Escolar Indígena, e 

ações como a Educação Intercultural, a transversalidade dos PCNs (voltados 

para o pluralismo cultural) e as DCNs para Educação das Relações Étnico-

Raciais, entre outras. Entendemos que tais parâmetros ou diretrizes não 

garantem o tratamento adequado às diferenças culturais, principalmente no 

que concerne a outros tipos de diferenças e especificidades culturais não 

contemplados nesses documentos oficiais, mas que estão presentes na 

materialização das políticas curriculares no Projeto Político do curso de 

Licenciatura em Educação Intercultural.  
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1.2 A ABORDAGEM DOS ESTUDOS CULTURAIS 
 
 

Os Estudos Culturais é a nomeação para um conjunto de teorias que 

considera a cultura como central para compreender os processos sociais, mas, 

por outro lado, supondo que os processos de produção e de reprodução 

cultural envolvem, necessariamente, relações de poder. Surgiu como um 

campo multidisciplinar de forma organizada, sistematizada e institucionalizada 

por meio do Centre for Contemporany Cultural Studies (CCCS), da 

Universidade de Birmingham, na Inglaterra, em 1964, dirigido inicialmente por 

Richard Hoggard. Porém, foi sob a direção de Stuart Hall, de 1968 a 1979, que 

os ECs se consolidaram, pois, ao substituir Hoggard, incentivou o 

desenvolvimento de estudos etnográficos, as análises dos meios massivos e a 

investigação de práticas de resistências culturais. 

Nesse contexto, ocorreu um destaque para uma compreensão de cultura 

considerando também as mobilizações, as tradições híbridas e não apenas a 

“cultura nacional” ou os aspectos culturais produzidas de forma hegemônica 

pelas elites.  

Silva (2003) resume:  

A primeira é que os processos culturais estão intimamente 
vinculados com as relações sociais, especialmente com as 
formações de classe, com as divisões sexuais, com a 
estruturação racial das relações sociais e com as opressões de 
idade. A segunda é que cultura envolve poder, contribuindo 
para produzir assimetrias nas capacidades dos indivíduos e 
dos grupos sociais para definir e satisfazer suas necessidades. 
E a terceira, que se deduz das outras duas, é que a cultura não 
é um campo autônomo nem externamente determinado, mas 
um local de diferenças e de lutas sociais (2003, p.13). 

 

Nessa abordagem, 

 

Cultura é uma dimensão do processo social, da vida, de uma 
sociedade. Não diz respeito apenas a um conjunto de práticas 
e concepções, como por exemplo se poderia dizer da arte. Não 
é apenas uma parte da vida social como, por exemplo, se 
poderia falar de religião. Não se pode dizer que cultura seja 
algo independente da vida social, algo que nada tenha a ver 
com a realidade onde existe. Entendida dessa forma, cultura 
diz respeito a todos os aspectos da vida social, e não se pode 
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dizer que ela exista em alguns contextos e não em outros. 
Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja 
como dimensão do processo social. Ou seja, a cultura não é 
algo natural, não é uma decorrência de leis físicas ou 
biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto coletivo da vida 
humana (2003, p. 44). 
 

Nessa perspectiva, ampliou-se conceito de cultura compreendendo-a 

como o que engloba os modos de vida em vários segmentos da nossa 

sociedade, religião, política, raça, economia, etnia, entre outros. Assim, 

entende-se como uma consequência ou produto da ação humana na vida em 

sociedade. 

Dessa forma, as relações de poder são questionadas não apenas no 

aspecto econômico, das classes sociais, mas também em suas dimensões 

políticas e culturais. Nesse sentido, as abordagens  aproximam-se da 

perspectiva gramsciana.  Para Silva, “a relação entre o marxismo e os Estudos 

Culturais inicia-se e desenvolve-se através da crítica de um certo reducionismo 

e economicismo daquela perspectiva, resultando na contestação do modelo 

base-superestrutura” (2006, p. 144).  Hall (2006) reconhece categoricamente a 

influência de Gramsci, destacando o conceito de hegemonia. Ou seja, o estudo 

de um bloco histórico que se impõe a partir da ideologia, ou seja, de valores 

culturais. Por outro, para Silva (2006), Gramsci foi talvez o primeiro importante 

teórico marxista a considerar as culturas de classes populares como objeto de 

estudo e de prática política.  

O pós-Guerra provocou diversos movimentos e questionamentos às 

estruturas e às relações de poder, sobretudo, aos totalitarismos. Os 

movimentos de questionamentos das contradições e propostas não cumpridas 

do Capitalismo e do Socialismo real, impulsionaram novas formas de reflexões 

sobre a realidade em diversos campos de saberes. A permanência de relações 

coloniais no continente africano, e as grandes diásporas de seus povos 

também faziam parte do universo dos embates.  A imposição de padrões 

culturais da Europa Ocidental ao resto do mundo também era questionada por 

movimentos de “contra-cultura”.  

Ainda entre os anos 1960 e 1970, outras questões foram inseridas no 

campo dos ECs; dentre as quais questões de gênero, que se inserem na 

discussão através do movimento feminista. Esse movimento evidenciu, entre 
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outras coisas, que o poder da sociedade estava alicerçado não apenas no 

Capitalismo, mas também no patriarcado. 

Além da discussão de gênero, outros movimentos lsuscitaram questões 

do racismo e das culturas “dominadas” que foram as bases para as discussões 

sobre identidade e diferença.  Assim, esse campo também tinha uma 

preocupação com a intervenção na vida política e social (SILVA, 2003, p. 134). 

Pretendem ainda, que suas análises possibilitassem a superação de uma 

prática pedagógica que tem como característica restringir à reprodução de 

conhecimento, viabilizando o rompimento com aspectos disciplinares 

tradicionais e apostando em um trabalho mais amplo, dinâmico e democrático 

culturalmente. Segundo Costa, Silveira e Sommer (2003, p.54), as “questões 

como cultura, identidade, discurso e representação passam a ocupar, de forma 

articulada, o primeiro plano da cena pedagógica”. 

Nesse caso, os ECs promovem um olhar diferenciado, crítico em relação 

ao contexto em que a educação se concretiza, em que não somente a escola e 

o professor são responsáveis pela educação, uma vez que podem ser 

considerados, nesse processo, outros mecanismos presentes no nosso 

cotidiano e que contribuem para a nossa formação. 

Uma leitura crítica da organização escolar possibilita perceber o 

envolvimento histórico entre a escola e o currículo, como instrumentos de 

materialização das ideologias hegemônicas. Para os ECs, ambos são 

elementos indispensáveis para a análise dos processos de formação dos 

sujeitos e dos fenômenos culturais.  

As reflexões propostas pelos ECs em relação à produção do 

conhecimento nas universidades e o papel da escola na formação dos 

indivíduos, são fundamentais para se questionar como a dinâmica do poder 

etnocêntrico e a monocultura se legitimam na sociedade. Diante disso, Giroux 

(2003) apresentam  algumas considerações a respeito do trabalho possível de 

ser realizado pelas faculdades de educação e pelas escolas, segundo a 

abordagem teórica dos ECs. 

Essas considerações possibilitaram uma nova perspectiva cultural para 

a educação, particularmente na formação de professores. Por meio do 

currículo, esse campo fundamenta-se numa prática educativa democrática e 

social, valorizando as diferenças e as novas possibilidades de construção de 
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conhecimento por meio delas, ressignificando o papel da educação e, 

conseqüentemente, o da atividade docente (este último como mediador entre o 

aluno e a sociedade), direcionando para que se coloque à prova as relações 

entre cultura e poder, assim como os discursos presentes nos artefatos 

culturais. 

Nessa direção, a educação é um ato político, em que as diferenças 

culturais são ressaltadas na formação das identidades dos professores e dos 

educandos, modificando o estar deles no mundo e na sociedade. 

No entanto, centrar as questões de formação educativa nos fenômenos 

culturais não implica reduzir tudo à cultura, mas assumir que “a cultura é uma 

das condições constitutivas de existências de toda prática social, que toda 

prática social tem uma dimensão cultural. Não que haja nada além do discurso, 

mas que toda prática social tem seu caráter discursivo” (Hall, 1997, p.33). 

Nessa mesma perspectiva, para Rose (2001), discursos são manifestações 

que estruturam a maneira como uma coisa é pensada e a maneira como 

atuamos baseados no que pensamos, sendo um conhecimento particular sobre 

o mundo de acordo com a compreensão do mundo e com a forma como as 

coisas são feitas nele. 

 

 

1.3 MULTICULTURALISMOS, INTERCULTURALIDADE E 
CURRÍCULO 
 

 

 
O conceito de sociedade multicultural2 surge como reconhecimento das 

diversas culturas. Cada vez mais presenciamos o convívio de diferentes 

sujeitos, povos, num mesmo espaço. Sujeitos que se constituem pelos 

processos de contato e enfrentamentos culturais presentes no cotidiano, 

                                                           
2- Podemos dizer que não houve um surgimento de uma sociedade multicultural 
repentinamente , pois, na verdade, sempre existiu. Em diversos momentos da história, nos 
deparamos com várias culturas convivendo e relacionando-se em um mesmo ambiente, e isso 
pode caracterizar uma sociedade multicultural. 
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formando-se em processos de intercâmbios intensos, muitas vezes 

inconscientes, gerando outras formas de comunicação e de produção cultural, 

não mais sustentadas por matrizes únicas, monoculturais.  

Desde os finais do século XVIII, na Europa Ocidental, com o surgimento 

de  escolas direcionadas aos filhos dos trabalhadores, surgem novas 

necessidades. Na época, a escola, que tinha sido criada apenas para as elites, 

começou a atender outras clientelas sociais, transformando-se num espaço de 

massas e de contato entre grupos de diferentes culturas. 

 O termo “multiculturalismo” é originário das mobilizações contra o 

racismo, empreendidas pelos negros americanos, nos anos 1960, o famoso 

movimentos pelos direitos civis. Esse movimento reclamava os direitos e 

liberdade tao proclamados na sociedade americana. As mobilizações dos 

negros americanos conduziram a uma nova postura na construção de 

identidades fortalecidas e possibilitando alternativas diversas.  

 O multiculturalismo nascem dentro deste contexto mobilizações e foii 

constituindo-se aos poucos. No início, preconizava que as diferentes culturas 

existentes no território norte-americano seriam assimiladas pela cultura 

dominante. Pautadas nessa compreensão, foram implantadas diversas 

políticas para levar adiante essa visão assimilacionista, dentre as quais a 

educação compensatória. 

 A concepção assimilacionista defendia que os grupos externos, 

acolhidos pela cultura dominante, deveriam assimilar e tornar-se parte desta 

cultura, ou seja, fundir-se com a cultura dominante. Para Candau, 

 
A abordagem assimilacionista parte da afirmação de que 
vivemos numa sociedade multicultural, no sentido descritivo. 
Nessa sociedade multicultural não existe igualdade de 
oportunidades para todos/as. Há grupos, como os indígenas, 
negros, homossexuais, pessoas oriundas de determinadas 
regiões geográficas do próprio país ou de outros países e 
classes populares, e/ou com baixos níveis de escolarização, 
com deficiência, que não têm o mesmo acesso a determinados 
serviços, bens, direitos fundamentais que outros grupos 
sociais, em geral, de classe média ou alta, brancos 
considerados “normais” e com elevados níveis de 
escolarização. Uma política assimilacionista – perspectiva 
prescritiva – vai favorecer que todos/as se integrem na 
sociedade e sejam incorporados na cultura hegemônica (2008, 
p. 20). 
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 Nessa abordagem, a diferença cultural é silenciada por meio de da 

proposta de assimilar a cultura dominante. A diferença aos poucos seria 

eliminada do contexto social, pois todos teriam que participar e ter como prática 

apenas um modelo de cultura.  

Na educação, essa concepção teórica teveinfluências predominando 

desde o surgimento dos primeiros estudos até a década de 1990. Os autores 

John Dewey e Hebert Spencer são alguns dos educadores que apresentaram à 

sociedade americana os perigos que essas ideias traziam para a democracia. 

Por conta dessa concepção, promovem-se uma política de universalização da 

escolarização, porém sem questionar o caráter monocultural, os valores 

privilegiados, os conteúdos do currículo, entre outros. A educação assumiu o 

papel de unificadora da cultura racional como forma de garantir a coesão 

social. 

 Outra concepção multiculturalista, mas também assimilacionista, era a 

de que a absorção das culturas externas não traziam qualquer contribuição 

para o enriquecimento da cultura dominante. Os imigrantes deveriam aceitar os 

valores, costumes, crenças, tradições americanas. Nesse caso, as diferenças 

culturais também foram deixadas de lado, sobrepondo-se o interesse de 

valorização da cultura dominante, considerada como a correta e verdadeira. 

Essa concepção se corporificava na educação por meio do ensino dos 

fatos históricos, da imposição de valores nacionalistas, do distanciamento dos 

reais problemas sociais, acreditando-se que, à medida que os imigrantes 

fossem conformando-se aos padrões e assumindo a cultura dominante, os 

conflitos culturais acabariam.  

 Na década de 1950, iniciou-se um processo de mobilizações pela 

garantia dos direitos civis. As ideias do assimilacionismo foram rejeitadas por 

pressuporem menosprezo e desvalorização do patrimônio cultural das 

populações minoritárias.  

 Nos anos 1980 e 1990, outras iniciativas no campo educacional trataram 

de propor mudanças no conteúdo dos currículos de História e Estudos Sociais, 

objetivando a abertura de espaço para as minorias e a superação de uma visão 

estereotipada de suas culturas. No âmbito das universidades americanas, 

vários cursos e programas de estudos multiculturais foram implementados com 
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a criação de especialidades, como os estudos afro-americanos, de mulheres e 

de homossexuais. 

 Outra concepção do multiculturalismo é a diferencialista, caracterizada 

basicamente por conceber as diferentes culturas em diferentes espaços, sendo 

cada uma delas no seu lugar, formando espaços e comunidades homogêneas. 

Dessa maneira é possível preservar as matrizes das diferentes culturas de 

nossa sociedade, sem influências das variantes de outras culturas.  

Portanto, o termo “multiculturalismo” é polissêmico, ou seja, possui 

vários significados e compreensões. Além das apresentadas, podemos 

encontrar outros sentidos associados ao termo, como: conservador, liberal, 

crítico, emancipador, revolucionário, interativo. Essas expressões, e 

compreensões variam de acordo com autores, correntes literárias, entre outros.  

Para Moreira, 

O termo multiculturalismo, todavia, pode indicar diversas 
ênfases: a) atitude a ser desenvolvida em relação à 
pluralidade cultural; b) meta a ser alcançada em um 
determinado espaço social; c) estratégia política referente ao 
reconhecimento da pluralidade cultural; d) corpo teórico de 
conhecimento que busca entender a realidade cultural 
contemporânea; e) caráter atual das sociedades ocidentais 
(2001, p. 66). 

 
Essas ênfases apresentadas por Moreira também encontramos em 

outros autores, porém cada um faz uma abordagem e, na maioria das vezes, 

adota nomenclaturas diferentes, todavia com mesmo sentido. Para Candau 

(2008), o primeiro passo para tratar das questões abordadas sobre o 

multiculturalismo é a distinção de duas abordagens fundamentais: a Descritiva 

e a Propositiva.  

A Descritiva é a mais comum. Multiculturalismo descritivo seria 

atualmente, é uma característica das nossas sociedades, ou seja, a 

justaposição das configurações diversas da cultura, variando de acordo com os 

contextos histórico, político, econômico, social, entre outros. Observando a sala 

de aula, poderia ser configurado como um lugar isento de discussões e 

diálogos, onde existem culturas diferentes, porém umas sem conhecimento das 

outras, um lugar onde não existiriam diálogos entre as culturas, apenas o 

conhecimento da existências delas. 
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A abordagem Propositiva seria o “novo”, uma intervenção, de modo que 

se potencializasse a democracia na sociedade e todas as culturas que nela 

estão presentes.  Candau afirmou que essa abordagem 

entende o multiculturalismo não simplesmente como um dado 
da realidade, mas como uma maneira de atuar, de intervir, de 
transformar a dinâmica social. Trata-se de um projeto político-
cultural, de um modo de se trabalhar as relações culturais 
numa determinada sociedade, de conceber políticas públicas 
na perspectiva da radicalização da democracia, assim como 
construir estratégias pedagógicas nesta perspectiva (2008, p. 
20). 
 

Aproximando essa abordagem do contexto educacional, poderíamos 

pensar a educação sendo constituída por meio dos sujeitos participantes, os 

currículos e as práticas escolares pensados a partir das experiências de 

socialização e humanização das múltiplas culturas. Nesse caso, seria 

possibilitado o intercâmbio e o diálogo entre as diferentes culturas. 

Na classificação de McLaren (1997), é possível identificar quatro 

tendências de multiculturalismo: o Multiculturalismo Conservador, o 

Multiculturalismo Humanista Liberal, o Multiculturalismo Liberal de Esquerda 

e o Multiculturalismo Crítico e de Resistência, ou Multiculturalismo 

Revolucionário. 

O multiculturalismo conservador é visto como um processo padronizador 

das sociedades que se aproxima da perspectiva assimilacionista segundo a 

qual as culturas subordinadas devem absorver a cultura dominante. Suas 

propostas seriam caracterizadas como “aquelas que negam a descrição 

multicultural, ou que, apesar de não negá-la, defendem uma cultura comum 

padrão” (MACEDO, 2006, p. 334).  

Esse multiculturalismo reconhece a existência de outras culturas, porém 

não promove nenhuma ação ou esforço para que sejam valorizadas. O 

processo educacional torna-se um mecanismo silenciador, negando a cultura 

minoritária ou popular, vistas como manifestações inferiores, sem contribuições 

significativas e positivas; e, por consequência, não precisam ser incluídas no 

currículo. 

Já o multiculturalismo humanista liberal, promove a crença de que existe 

uma igualdade intelectual entre as diferentes culturas. Tendo em vista tal 

igualdade, afirma que todos podem ter as mesmas possibilidades e 
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oportunidades de competir na sociedade, e que para isso devem ser criadas as 

condições para que se produza uma igualdade material capaz de diminuir a 

distância entre um grupo e outro. Para McLaren, essa perspectiva “acredita que 

as restrições econômicas e socioculturais existentes podem ser modificadas e 

reformadas com o objetivo de se alcançar uma igualdade relativa” (1997, 

p.119). 

De acordo com esse autor, a questão central é que essa tendência 

camufla a realidade em que a divisão da sociedade em classes e a 

desigualdade social produzem uma situação que sempre será favorável às 

classes dominantes. 

A terceira tendência se distancia das duas primeiras acima 

apresentadas, pois, enquanto as primeiras buscam simultaneamente a 

homogeneidade e a igualdade, o multiculturalismo liberal de esquerda enfatiza 

as diferenças, consideradas importantes porque, entre outros aspectos, apostar 

unicamente na igualdade é correr o risco de eliminar as diferenças culturais, 

como as diferenças de gênero, sexualidade, etnia, raça, entre outras.  

Essa tendência poderia ser adotada como concepção teórica que se filia 

a nossa pesquisa, se não considerasse a diferença como uma “essência que 

existe independentemente de história, cultura e poder” (McLaren, 1997, p. 120). 

Mas, na perspectiva da nossa pesquisa, diferença cultural é construção social 

em meio às relações de poder vivenciadas historicamente. Ao naturalizar-se a 

diferença, corre-se o risco de elitizarem-se e priorizarem-se determinados 

grupos, ao mesmo tempo em que se poderá incorrer na não valorização de 

outros igualmente importantes para a discussão multicultural. 

A quarta tendência, o multiculturalismo crítico, consiste no empenho e na 

tarefa de transformar as relações nas quais as diferenças são geradas, adota e 

afirma o compromisso político de transformação, não correndo o risco de 

reduzir-se a outra forma de acomodação.  

Nessa visão, o multiculturalismo crítico privilegia a transformação das 

relações sociais, culturais e institucionais nas quais os significados são 

gerados, opõe-se à ideia de cultura fora de conflito e sustenta que a 

diversidade deve ser assegurada numa política crítica e de compromisso com a 

justiça social (McLaren, 1997). 
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O multiculturalismo crítico compreende a representação de categorias 

como raça, classe social e gênero como o resultado das mobilizações mais 

amplas sobre signos e significações e, nesse sentido, enfatiza não apenas o 

jogo textual e o deslocamento metafórico como forma de resistência, mas toma 

como tarefa central a de transformar as relações. 

Ainda para o multiculturalismo crítico, a diferença é encarada como um 

conceito-chave e deve ser compreendida por meio de uma política de 

significação e de sentidos. Para McLaren, a “diferença é sempre um produto da 

história, cultura, poder e ideologia” (1997, p. 123). 

Assim, o autor destacou as contribuições dessa perspectiva, defendendo 

a elaboração de um currículo crítico, pois, para ele,  

um currículo multiculturalista crítico pode ajudar as educadoras 
a explorarem as maneiras pelas quais alunas e alunos são 
diferencialmente sujeitados às inscrições ideológicas e aos 
discursos de desejo multiplamente organizados, por meio de 
uma política de significação (MCLAREN, 1997, p. 131). 

 
Sobre a postura do professor, em relação a essa tendência, há a 

necessidade de assumirem a diferença de forma a criarem uma política de 

construção de alianças, de solidariedade, que desenvolva a democracia e a 

cidadania crítica. 

Por isso, tolerar a diferença não se faz suficiente: é necessário gerar 

pontos que convirjam e dialoguem com o outro, oportunizando a invenção e 

formação de um eu diferente ao desmontar e interrogar as diferentes formas de 

segmentação discursiva que informam e formam suas subjetividades. Assim, o 

diálogo deve ser considerado como uma forma de as pessoas enxergarem 

tanto a si mesmas quanto os outros, sujeitos e não objetos. 

O multiculturalismo revolucionário se aproxima do crítico. Para McLaren 

(2000) é aquele que busca, além do reconhecimento das identidades que são 

plurais, a análise do modo como a sociedade, por meio de seus próprios 

mecanismos de desenvolvimento, com a fabricação da desigualdade induzida 

pelo Capitalismo, atuando diretamente na produção, manutenção e segregação 

das diferenças. Para o autor, cabe analisar como que, em nome do lucro de 

uma única classe dominante, tais diferenças são reforçadas e ao 

multiculturalismo cabe, portanto, penetrar na esfera social e econômica a fim 

de questionar tais diferenças. E ainda afirmou que , 
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O multiculturalismo revolucionário é um multiculturalismo 
feminista-socialista que desafia os processos historicamente 
sedimentados, através dos quais identidades de raça, classe e 
gênero são produzidas dentro da sociedade capitalista. 
Consequentemente, o multiculturalismo revolucionário não se 
limita a transformar a atitude discriminatória, mas é dedicado a 
reconstituir as estruturas profundas da economia política, da 
cultura e do poder nos arranjos sociais contemporâneos. Ele 
não significa reformar a democracia capitalista, mas 
transformá-la, cortando suas articulações e reconstruindo a 
ordem social do ponto de vista dos oprimidos (2000, p. 284). 

 
Esse multiculturalismo segue na linha do crítico, pois busca a prática de 

emancipação e de resistência como meio de superar as formas de 

discriminação e subordinação, com inspiração em Paulo Freire. Ainda na 

literatura, encontram-se também outros dois termos com significados distintos e 

que, junto ao termo “multiculturalismo” são bastante utilizados: o 

interculturalismo e o pluriculturalismo. Segundo Silva, 

Multiculturalismo é visto como o reconhecimento de que em 
um mesmo território existem diferentes culturas. 
Interculturalismo é uma maneira de intervenção diante dessa 
realidade, que tende a colocar a ênfase na relação entre 
culturas. Pluriculturalismo é outra maneira de intervenção que 
dá ênfase à manutenção da identidade de cada cultura (2003, 
p.27).  

 
 Alguns autores não reconhecem essas três categorias, outros preferem 

trabalhar apenas na distinção dos termos “multiculturalismo” e 

“interculturalismo”. Outros ainda preferem o uso do termo “interculturalidade” no 

lugar do “interculturalismo”.  

A interculturalidade é vislumbrada assim como a diferença cultural, 

quando se pensa a universidade como mecanismo de intervenção entre a etnia 

indígena e a sociedade. Ressaltamos que, esta perspectiva se distancia da 

tradicional assimilacionista, da qual esta etnia foi refém por longos períodos, 

durante os processos de colonização (Bhabha, 2005).  

Partindo desse pressuposto sociopolítico, a interculturalidade vislumbra 

uma ruptura com perspectivas discriminatórias, elegendo perspectivas 

emancipatórias para educação e conseqüentemente para a sociedade. 

 O princípio da interculturalidade trata-se, portanto de se pensar na 

educação, três momentos principais precisam ser discutidos para que ocorra 

uma educação culturalmente eficaz: os professores, os alunos e a comunidade. 



40 
 

O professor, porque seu posicionamento pessoal e o seu compromisso 

sociopolítico estão juntos em uma elaboração curricular e construção de uma 

comunidade escolar aberta para perspectiva multicultural. 

O currículo, porque, com suas tradições culturais próprias reconhecidas 

e valorizadas no âmbito do processo de ensino, pode encontrar possibilidades 

de inserção mais ágil no dia a dia da escola. Para isso, a elaboração de um 

programa curricular valorizando as contribuições de várias culturas de forma 

explícita dinamiza e potencializa o conhecimento numa perspectiva 

intercultural. E a comunidades epistêmicas, que devem ter seus anseios 

escutados para que aconteça o redirecionamento da prática pedagógica, que 

devem estar sempre se reformulando e refazendo-se na sua ação educativa. 

Partimos da referência intercultural que, como propôs Candau, “quer 

promover uma educação para o reconhecimento do ‘outro’, para o diálogo entre 

os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação 

cultural” (2006, p. 234), confrontando com a perspectiva monocultural 

orientando a existência da escola e se constrói como sendo sua função, 

finalidade e meta.  

Abordada por Candau a partir da ideia de que “a análise da problemática 

dos direitos humanos e as práticas sociais orientadas a trabalhá-las ainda 

estão aprisionadas na matriz da modernidade” (2008, p. 53), a 

interculturalidade resulta em expressão pedagógica pensando a Educação em 

Direitos Humanos de acordo com a proposição de ressignificação da noção de 

direitos humanos.  

Refletindo sobre a interculturalidade no âmbito dos desafios que essa 

abordagem traz para práticas educativas, Candau (2008) enumerou quatro 

núcleos de preocupações.    

O primeiro núcleo tem como eixo o questionamento dos estereótipos que 

estão na base da relação com o outro, a partir do desenvolvimento de 

processos de desnaturalização dos preconceitos presentes nas relações com a 

diferença. Refere- se, também, a posturas que levem a “desestabilizar a 

pretensa “universalidade” dos conhecimentos, valores e práticas que 

configuram as ações educativas” (p. 53).  

O segundo enfocando a articulação entre igualdade e diferença visando 

o rompimento do caráter monocultural da cultura escolar, ocorrendo como a 
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autora indica pela reconstrução de um “’comum’ a todos e todas, garantindo 

que nele os diferentes sujeitos socioculturais se reconheçam, garantindo assim 

que a igualdade se explicite nas diferenças” (p. 53).  

O terceiro núcleo afirmando uma concepção não essencialista de 

cultura. Indicando a abordagem de cultura como fenômeno dinâmico e hibrido, 

propõndo processos pedagógicos voltados para o resgate e a valorização tanto 

da cultura de origem das pessoas e grupos quanto das construções identitárias 

resultantes dos processos da hibridação cultural. Nas palavras da autora,  

É importante que se opere com um conceito dinâmico e 
histórico de cultura, capaz de integrar as raízes históricas e as 
novas configurações, evitando-se uma visão das culturas como 
universos fechados e em busca do ‘puro’, do ‘autêntico’ e do 
‘genuíno’, como uma essência preestabelecida e um dado que 
não está em contínuo movimento (p. 53) 
 
 

O quarto núcleo remete a três aspectos. Primeiro, a promoção de 

interação sistemática entre sujeitos e grupos culturais diferentes visando 

“romper toda tendência à guetificação presente também nas instituições 

educativas” (p. 54). Segundo, a reestruturação da escola não apenas em 

termos conceituais, mas também na sua forma de organização pedagógica e 

administrativa no entendimento de que a educação intercultural afeta a seleção 

curricular, a organização escolar, as linguagens, as práticas didáticas, as 

atividades extraclasse, o papel do/a professor/a, a relação com a comunidade, 

entre outros. Por fim, o incremento de processos de “empoderamento” visando 

à formação de sujeitos de direitos (na dimensão pessoal) e o fortalecimento do 

poder de grupos historicamente marginalizados (dimensão coletiva). 

Os princípios elencados por Candau são uma referência importante no 

atual processo de construção de uma abordagem pedagógica para a Educação 

Intercultural. Firmam um ponto de partida para os debates que, ao 

questionarem a perspectiva monocultural e universalista da escola, faz da 

interculturalidade um ponto de articulação para diferentes produções 

discursivas quanto à relação/tensão igualdade – diferença (significada como 

horizonte de justiça ou como anulação do outro).  

Calcada em uma perspectiva que a autora descreveu como crítica e 

emancipatória (p. 52), a proposta pedagógica intercultural tem um lastro de 
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equivalência com a dinâmica dos processos sociais apreendidos sob a ótica 

das práticas articulatórias. 

No plano das práticas sociais (no caso em questão, da prática 

educativa), o distanciamento entre essas duas perspectivas não as posiciona 

em arenas antagônicas, posto que para ambas está no centro da questão o 

enfrentamento do monoculturalismo homogeneizador que impulsiona 

experiências colonialistas de subjugação da diferença. Mas, perceber as 

marcas desse distanciamento pode ser produtivo até mesmo para reafirmar a 

intencionalidade política da perspectiva pedagógica intercultural 

De acordo com Silva (2003), pesquisadores dos estudos sobre cultura 

reelaboram paradigmas explicativos da ciência, aproximando-os do campo da 

interculturalidade, que seria a interdependência, o diálogo, o respeito às 

diferenças, a integração de saberes marginalizados, revisão de antigas 

tradições; seria educar considerando o periférico e excluído e a mestiçagem 

cultural, valorizando a pluralidade. Esses autores ressaltam, ainda, que esses 

paradigmas, vistos na perspectiva de esquemas ou modos de pensar, orientam 

as investigações mais no campo da educação intercultural do que numa teoria 

a ser aplicada. 

Dentre os quais, está o paradigma tecnológico ou positivista, em que a 

interculturalidade é vista como forma de compensar os déficits das culturas 

minoritárias, podendo estes se referir às distintas formas de leitura e escrita. 

Essa concepção está diretamente ligada à educação compensatória e não 

atinge efetivamente os objetivos da democracia (igualdade, respeito, 

cidadania). Ou seja, não considera a diferença cultural e nem tem uma 

proposta comprometida com a realidade multicultural.  

O paradigma hermenêutico ou interpretativo avança um pouco mais 

nessa discussão. Porém, sem uma transformação de maneira mais profunda 

nas estruturas da sociedade, todavia pode contribuir de maneira significativa. 

Professores conscientes de sua realidade multicultural, por exemplo, podem 

estimular seus alunos a uma reflexão sobre suas atitudes e práticas 

discriminatórias, podendo produzir mudanças nas relações interpessoais 

escolares, porém não têm o diálogo como instrumento transformador dessas 

relações. 
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Aproximando-se dessa perspectiva hermenêutica, temos o paradigma 

liberal e humanista que defende a visão de que todos são iguais porque são 

humanos e por isso todos devem respeitar-se, tolerar-se e conviver 

pacificamente, pois “sob a aparente diferença há uma mesma humanidade” 

(SILVA, 2009).  

No entanto, nesses dois paradigmas citados acima, um dos entraves é 

que não ocorre questionamentos sobre os limites das culturas dominantes, o 

que é necessário para o reconhecimento das diferenças culturais. Como todas 

as culturas são colocadas no mesmo patamar, todas vão ser questionadas, 

nenhuma será superior a outra, ou seja, não deve existir a dicotomia entre 

cultura erudita e cultura popular. 

O paradigma crítico ou sociopolítico salienta a preocupação tanto de 

professores quanto de alunos em modificar as situações sociais e culturais. 

Essa concepção aceita os conflitos que surgem das interações humanas como 

elemento motivador e provocador, promovendo o reconhecimento das 

diferenças na igualdade sem mascarar os conflitos que surgem do contato 

entre culturas, apontando o diálogo como possibilidade de convivência. Outro 

dois aspectos importantes nessa perspectiva é não se considerar uma cultura 

superior a outra, mas sim diferentes entre si, e que a diferença cultural não 

pode ser concebida separada das relações de poder. 

Para Silva (2009), esse paradigma pode ainda ter duas ênfases em 

relação à cultura. A primeira seria a pós-estruturalista, segundo a qual a 

diferença é um processo linguístico e discursivo, ou seja, não é uma 

característica natural, mas discursivamente produzida. A segunda seria a 

materialista, que se inspira no Marxismo, enfatizando os processos 

institucionais e econômicos que estariam na base da produção de 

discriminação e desigualdade, fundamentando-se na diferença cultural. 

Para os autores acima citados, o paradigma que poderia ser mais eficaz 

e equilibrado à realidade multicultural no campo educativo e social seria o 

paradigma crítico ou sociopolítico, baseado na política cultural da diferença, 

questionando o monoculturalismo, evidenciando as contradições socioculturais 

e trazendo à tona a diferença e as ausências que foram escondidas pelas 

metanarrativas da Modernidade. Ao rejeitar todo preconceito ou hierarquia, 

baseia-se no respeito ao ponto de vista, às interpretações e atitudes do outro, 
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constituindo-se numa fonte de possibilidades de transformação e de criação 

cultural.  

Dentro das definições, abordagens, concepções, perspectivas de 

diversos autores, na maioria das vezes, ocorre muitas aproximações. Mesmo 

com nomenclaturas diferentes, a proposta é o trabalho com as diferentes 

culturas de forma que aconteça um diálogo, por meio do qual todos tenham 

oportunidades de conhecer e serem conhecidos, de se reconhecerem e de 

serem reconhecidos. 

A Interculturalidade, por sua vez, propõe aberturas e interação entre as 

diferentes culturas. Caracteriza-se principalmente pela valorização das culturas 

e promoção das relações dessas culturas, presentes numa mesma sociedade. 

Não concebe a cultura como acabada, mas dinâmica, porém sempre em 

processo. Isso porque os seres humanos que fazem a cultura, que são a 

Cultura, são seres inconclusos (FREIRE, 2003) e sempre estão em 

transformação, em processo de mudança. De acordo com Candau, essa 

perspectiva 

quer promover uma educação para o reconhecimento do 
“outro”, para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e 
culturais. Uma educação para a negociação cultural, que 
enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder 
entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas 
sociedades e é capaz de favorecer a construção de um 
projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente 
incluídas (2008, p. 23). 

 
Essa perspectiva se aproxima da abordagem que Freire (2009) sobre o 

multiculturalismo, pois consiste na compreensão dos conflitos que surgem das 

interações humanas como aspecto motivador e provocador, estabelecendo o 

reconhecimento das diferenças na igualdade, apontando o diálogo como 

possibilidades de convivência. 

Para Freire (2009), a busca por essa unidade na diversidade pode 

representar um começo, um início da interculturalidade. Essa interculturalidade 

aproxima-se da perspectiva da diferença, adotada por nossa pesquisa, pois 

ambas não se configuram como algo natural, espontâneo, ou até mesmo 

biológico, mas como algo construído socialmente, como consequência da 

história, da política, da organização de grupos, entre outros. 
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Portanto, trilhar caminhos educativos pelo viés da interculturalidade não 

será tarefa fácil e buscar práticas educativas que oportunizem o  conhecimento  

da  identidade cultural  e  aceitação de suas origens culturais uma meta a 

galgar.  Para este objetivo Machado (2005) nos contempla com esta visão 

progressista de conscientização das. É fundamental refletir sobre as 

possibilidades da construção de um currículo intercultural que concretize o 

principio de "escola para todos".  

É fundamental para nossa prática educativa refletir sobre as 
possibilidades da construção de um currículo intercultural que 
concretize o principio de "escola para todos". E também  leve em 
consideração o fato de que culturas interagem dentro de uma 
relação de poder. (Machado, 2005,p.2)  

 
 

Segundo autora, é preciso modificar a estrutura do ensino por meio do 

currículo, da própria prática educativa para que seja possível trabalhar a 

interculturalidade, enfatizando um espaço educacional onde os sujeitos possam 

identificar, e respeitar as diferenças. A partir dessa perspectiva entendemos a 

escola como responsáveis por ofertar ao aluno saberes não institucionalizados 

que possam contribuir com sua forma de enxerga o mundo socialmente. 

Para entender o porquê de pensar na interculturalidade como recurso 

pedagógico, é fundamental compreender o contexto atual ao qual a escola  

esta inserida por décadas, que consiste na   priorização de um sistema de 

reconhecimento cultural baseado na cultura dominante européia. Tendo como 

exemplo os livros didáticos contendo  modelos de famílias brancas e nucleares, 

datas comemorativas como o Natal, onde a crença se fundamenta  em 

expressões  trazidos por colonizadores , ou seja, a escola não abre espaço 

para a diferença como bem colocam os autores.  

O debate multicultural na América Latina nos coloca diante da 
nossa própria formação histórica, da pergunta sobre como nos 
construímos socioculturalmente, o que negamos e silenciamos 
,o que afirmamos, valorizamos e integramos na cultura 
hegemônica. (Candau e Moreira, 2008,p.17) 
 

Este silenciamento histórico descrito pelo autor, atinge boa parte das 

comunidades brasileiras, que estruturam em suas características físicas, 

históricas a diferença com a cultura hegemônica.   Acabam por marginalizar 

sua própria origem, assumindo outra identidade cultural, padronizada, que 

inferiorizada por fatores econômicos e raciais. Provocando uma desmotivação 
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em massa principalmente dos integrantes das camadas mais desfavorecidas, 

geralmente cidadãos negros e indígenas. 

.  

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

Walsh (2001) mencionou importantes características da 

Interculturalidade como alternativas para  homogeneização e padronização 

apontadas pelos autores. 

 

Um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação 
e aprendizagem entre culturas em condições de respeito, 
legitimidade mutua, simetria e igualdade. Um intercâmbio que 
se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas 
culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo 
sentido entre elas na sua diferença. Um espaço de negociação 
e de tradução onde as desigualdades sociais, econômicas e 
política, e as relações e os conflitos de poder da sociedade não 
são mantidos ocultos e sim reconhecidos e confrontados. 
Walsh (apud Moreira e Candau.2001:10-11) 

 

Neste sentido o diálogo aparece como importante ferramenta segundo 

(Moreira e Candau, 2001),  

Para Canclini (2004), a interculturalidade implica que os diferentes estão 

interagindo em relações de negociação, conflitos e empréstimos recíprocos, 

reforçando a ideia de interação entre diferentes grupos, possibilitando de um 

espaço para a igualdade social. Para Sartorello (2009, p. 78) a 

interculturalidade se sustenta por “sentidos que representam uma variedade de 

posições dinâmicas, individuais e coletivas, oficiais e alternativas, em conflito 

entre elas”.  

Percebemos que os discursos sobre interculturalidade procuram 

enfatizar a ideia de negociação, do diálogo, do reconhecimento, do conflito e da 

disputa de poder. Observamos, portanto, que a interculturalidade faz parte do 

processo de descolonização, pois nega totalmente a ideia de que existe 

apenas uma forma de pensar e construir conhecimento, a partir do pensamento 
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de fronteira torna visível a existência de outras cosmovisões, outras lógicas, 

outros saberes, diferentes da lógica eurocêntrica moderna. 

Uma sociedade construída a partir da interculturalidade deve buscar a 

emancipação dos grupos minoritários na perspectiva de uma sociedade mais 

igualitária e justa. Carvalho (2004) reforçou essa ideia de interculturalidade 

como processo de inter-relação entre diferentes culturas e entendendo que, no 

seu contexto limitado da teoria pós-colonialista, remete à resistência dos 

movimentos sociais em fortalecer sua identidade cultural. 

Essas ideias nos levam a refletir a interculturalidade como um novo 

projeto de sociedade, construído a partir do pensamento de borda, aberta para 

o diálogo e com condições econômicas, sociais, de saberes, de relação com a 

natureza e com a espiritualidade que busquem a igualdade de oportunidades, 

de convívio e de importância. Walsh (2008) utilizou o termo “interculturalizar” 

para descrever o processo de construção a partir desses princípios da 

interculturalidade na transformação social e estatal, orientada pelo projeto 

decolonial. 

A construção de um novo projeto alternativo de sociedade, promovendo 

a ascensão social, política, econômica e epistêmica dos grupos historicamente 

silenciados, tem como eixo central os princípios da interculturalidade crítica e 

exige a reconstrução das estruturas que compõe essa sociedade. Para Walsh 

(2009, p. 22), essa (re)construção deve ser desde a partir dos grupos que 

sofreram uma histórica submissão e subalternização, pois assim faria ressaltar 

o “sentido anti-hegemônico, sua orientação e sua ação de transformação e 

criação”. 

O entrelaçamento teórico entre o currículo e os estudos culturais 

possibilitou um estreitamento na barreira que separava o conhecimento 

acadêmico e escolar de outros conhecimentos considerados não científicos, 

visto que do ponto de vista dos Estudos Culturais, “todo conhecimento, na 

medida em que se constitui num sistema de significação, é cultural” e está 

“vinculado com as relações de poder” (SILVA, 1999, p. 144). A verdade 

científica, ratificada pela racionalidade, determinação e casualidade, está 

sendo questionada a partir de novas "verdades"  assinaladas na história das 

ciências. 
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Por meio dessa abordagem que iniciamos nossa pesquisa, onde 

procuramos identificar, nas políticas curriculares do curso de Educação 

Intercultural e no currículo de formação do Professor Indígena, a influência dos 

aspectos culturais e que lugar ocupa dentro do currículo curso de Educação 

Intercultural. 

 

 

 

1.4 O OLHAR DA PÓS-COLONIALIDADE : POSSIBILIDADES E 

TESSITURAS DO CURRÍCULO 

 

 

 

Nessa seção vamos tratar da abordagem teórica que também lastreia 

este trabalho, as teorias Pós-Coloniais Latino-Americanos. Assim como no 

caso dos Estudos Culturais, trata-se de um campo abrangente em que 

questões epistemológicas são repensadas e também inclui as perspectivas das 

lutas dos grupos dominados.   

A adoção dessa abordagem teórica se constitui numa opção 

epistemológica e política, pois a crítica ao eurocentrismo, neste trabalho, se faz 

deslocada do norte global, ou seja, está baseada nas chamadas 

epistemologias do sul (SANTOS; MENESES, 2010). De acordo com Mignolo 

(2008), existem epistemologias outras que foram subalternizadas, mas que 

reivindicam sua condição epistêmica de abordar, tratar e compreender a 

realidade a partir de perspectivas outras, especialmente a dos grupos 

subalternizados.  

A origem dos Estudos Pós-Coloniais remonta ao período das lutas de 

libertação colonial com autores como: Aimé Césaire (Discurso sobre o 

Colonialismo – 1950); Frantz Fanon (Os condenados da terra – 1961); Kwame 

Nkrumah (Consciencism – 1964); Albert Memmi (O colonizador e o colonizado 

– 1965) e Edward Said (Orientalismo – 1978). Somam-se às produções mais 

recentes Homi Bhabha (O local da cultura – 1994) e Stuart Hall (Identidades 

culturais na pós-modernidade – 1997). 
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 Os Estudos Pós-Coloniais resultam de inúmeras produções e reflexões 

científicas que têm contribuído para explicar o que representou o colonialismo 

para as ex-colônias e suas consequências atuais. Questionando o cânone 

ocidental da Literatura, da Música e das Artes clássicas europeias, que 

influenciou e foi imposto como modelo e referência de cultura, em 

contraposição à arte produzida pelos colonizados, segundo a ótica dos 

colonizadores. Tal como os Estudos Cultuais, as abordagens Pós-Coloniais, 

porém, não restringem seus estudos à análise estética, mas inserem em suas 

críticas as relações de poder, assentando grande ênfase na hegemonia da 

identidade eurocentrada. 

Focamos nossa análise nas produções do Grupo 

Modernidade/Colonialidade que é um grupo heterogêneo e transdisciplinar3, o 

qual busca transcender alguns discursos acadêmicos e políticos os quais 

supõem que após a independência política das ex-colônias e a formação dos 

Estados-Nação o mundo tornou-se descolonizado. Para esses intelectuais, a 

divisão social do trabalho e a hierarquização étnico-racial das populações 

constituídas durante a longa colonização europeia não se transformou 

significativamente com o fim do colonialismo nem com a formação dos 

Estados-Nação nas ditas periferias. 

De acordo com Mignolo (1996), o pós-colonial não significa apenas uma 

condição histórica, mas, sobretudo, uma mudança epistemológica radical a 

partir de outro lócus de enunciação da produção teórica e intelectual. Assim, as 

epistemologias que foram subalternizadas e silenciadas passam a se fazer 

ouvir através dos processos de mobilizações pela decolonização dos 

subalternizados. 

As análises incluem a noção de Sistema-Mundo Moderno 

(WALLERSTEIN, 1999), e a constituição do Mito da Modernidade e do seu lado 

perverso, a colonialidade. Para Quijano (2005), a Modernidade se sustenta 

                                                           
3 - O Grupo tem sua formação inicial composta por intelectuais como: o sociólogo Aníbal 
Quijano (Peru), o antropólogo Arturo Escobar (Colômbia), a linguista Catherine Walsh (radicada 
no Equador), o filósofo Enrique Dussel (Argentina), o filósofo Nelson Maldonado-Torres (Porto 
Rico), o sociólogo Ramón Grosfoguel (Porto Rico), o semiólogo Walter Mignolo (Argentina), 
entre outros. O sociólogo norte-americano Immanuel Wallerstein mantém diálogos e atividades 
acadêmicas com o grupo 
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basicamente na hierarquização social baseada na construção da ideia de raça 

e a divisão racial do trabalho,.  

ese patrón de poder es la clasificación social de la población mundial 
sobre la idea de raza, una construcción mental que expresa la 
experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces 
permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo 
su racionalidad específica, el eurocentrismo. Dicho eje tiene, pues, origen 
y carácter colonial, pero ha probado ser más duradero y estable que el 
colonialismo en cuya matriz fue establecido. Implica, en consecuencia, un 
elemento de colonialidad en el patrón de poder hoy mundialmente 
hegemónico (idem p. 1). 

 

As discussões sobre a invasão cultural operada no processo de 

colonização estava presente na obra de Freire4 (FREIRE, 2005). O referido 

autor denunciava, por assim dizer, a dominação colonial que impunha um 

currículo tradicional e distanciado da situação existencial das pessoas que 

fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Na sua obra, existe 

extensos debates sobre a inclusão da experiência dos educandos como a fonte 

primária para temas significativos. De acordo com Carvalho (2004, p. 4), “esta 

é uma das expressões de um projeto curricular intercultural” assim como “uma 

reflexão na qual está presente a sua preocupação com os processos de 

dominação colonial no campo da educação”. 

Notamos nas teorizações freireanas os alicerces da decolonialidade, 

pois para Freire (2005), o educando ao tomar a consciência de sua situação de 

“oprimido” poderia libertar a si e ao opressor. Percebemos na obra do autor 

(2005, 2011), que a humanização e a libertação ocorrem na assunção do 

protagonismo histórico construído pelos próprios sujeitos desprovidos de poder. 

 Entendemos este ato de se assumir como sujeitos históricos, capazes 

de modificar a realidade opressora como uma atitude decolonial. Isto é, 

decolonizar-se é uma forma de desaprender o que foi imposto pela 

colonialidade e pela desumanização para reaprender a ser mulheres e homens, 

em suas mais variadas condições racial, social, de gênero, sexual, religiosa, 

territorial, enfim.  

                                                           
4- Freire não se autointitulava como pós-colonialista, mas sua obra nos remete a elementos 
das teorizações dos Estudos Pós-Coloniais. 
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Uma vez que a hegemonia do eurocentrismo nos currículos escolares, 

ou seja, a herança colonial que ultrapassa o período do colonialismo até a 

atualidade como “história universal”, além de contar apenas uma versão da 

história, silenciando tantas outras, buscando negar as diferenças, cristalizando 

identidades e mantendo a hegemonia de um único padrão estabelecido como 

“normal”: o branco, o masculino, o heterossexual, o cristão, o urbano. A 

Pedagogia do Oprimido, entendida não como uma das obras de Freire, mas 

como representação de seu pensamento no conjunto de sua obra, direciona 

nosso olhar aos movimentos sociais, nas mobilizações por mudanças e 

transformação dos padrões de dominação hegemônicos, inclusive por meio da 

educação. 

Nesse sentido, percebemos a atitude decolonial nas mobilizações dos 

movimentos indígenas ao impulsionar a política curricular nacional garantindo 

espaços para saberes que reivindicam seu lugar em um contexto marcado pela 

crítica à subalternização dos conhecimentos, tais como, História e Cultura 

como forma de representatividade e resistência dos Indígenas como veremos 

na próxima seção.  

O problema desta investigação situa-se no campo desses saberes dos 

povos originários que foram silenciados pelo eurocentrismo, durante os últimos 

cinco séculos. A colonialidade define uma geopolítica do conhecimento que 

ignora as outras epistemologias e suas expressões políticas e culturais por 

meio da imposição do saber, do poder, da cultura, inclusive das línguas 

européias. (MIGNOLO, 2011). 

No cenário educacional e no campo curricular percebemos que, História 

e Cultura como forma de representatividade e resistência dos indígenas nos 

currículos colonizados das escolas brasileiras, ocuparam o lugar da 

subalternidade, sendo representados como “bárbaros”, “aculturados”, “sem 

história, sem passado ou futuro”. 

A educação intercultural no Brasil possui uma trajetória própria e 

bastante original. Emergindo das preocupações com a educação escolar dos 

grupos indígenas, constituindo este o seu ponto de partida.  

Também contribuem para o aprofundamento e enriquecimento da 

perspectiva intercultural, na nossa leitura, as mobilizações e propostas dos 

movimentos indígenas organizados, presentes em diferentes países da 
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América Latina, assim como as múltiplas experiências de educação popular. 

Em diferentes países, a interculturalidade foi assumida por políticas públicas 

distintas, particularmente no âmbito educacional, mas, em geral, essa 

incorporação ocorreu na lógica da integração ao modelo social e econômico 

hegemônico.  

A perspectiva crítica, em suas diferentes configurações, tem assumido a 

educação intercultural como um componente importante dos processos de 

transformação social e construção de democracias em que redistribuição e 

reconhecimento se articulem. A proposta de educação intercultural crítica inclui 

a perspectiva de-colonial por considerá-la de especial significado para os 

debates em curso no continente. 

Por meio das contribuições explicitadas, fica evidenciada a polissemia 

da expressão educação intercultural, assim como sua complexidade e a 

originalidade do processo vivido na América Latina, tanto no que diz respeito à 

gênese do conceito como às suas diferentes leituras, problemática e incidência 

política e cultural na atualidade. A perspectiva intercultural no âmbito educativo 

não pode ser reduzida a uma mera incorporação de alguns temas no currículo 

e no calendário escolar. Trata-se, de modo especial, da perspectiva crítica, que 

consideramos ser a que melhor responde à problemática atual do continente 

latino-americano. Trata-se de uma abordagem que abarca diferentes âmbitos 

(ético, epistemológico e político). Orienta-se à construção de democracias nas 

quais justiça social se articula com os componentes do diálogo intercultural. 

Nesse âmbito, ocorre um grande debate, atualmente, na América Latina 

sobre as possibilidades de construção de estados pluriétnicos, plurilinguísticos 

e, inclusive, plurinacionais, partindo do reconhecimento dos povos originários 

como nação. Esses debates estão no esteio do reconhecimento, construção e 

diálogo entre diferentes saberes. 

Esse diálogo suscita questões éticas, modos de vida, valores que 

questionam a lógica capitalista calcada no “progresso” tecnológico, consumo, 

competição.   Trata-se de uma problemática complexa e controvertida em que 

não daremos conta de tratar em profundidade, mas que entendemos que a 

Educação indígena ocupa um lugar fundamental nesta construção. Por essa 

razão, esse referencial é de grande valia para as nossas análises das 

propostas curriculares.   
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1.5 ENTRE POLÍTICAS E CURRÍCULOS 
 

  

Tendo em vista que nossa pesquisa abrange diretamente o tema das 

políticas curriculares, ao tratar das propostas e de suas relações com o 

contexto mais amplo, fez-se míster delimitar alguns referenciais para demarcar 

a perspectiva. Enquanto o referencial anteriormente apresentado foi 

fundamental para compreensão dos conteúdos. A ideia é compreender o 

movimento desde as políticas ao currículo prescrito. Para tanto, iniciamos 

discutindo sobre política e seus significados para, posteriormente, 

apresentarmos questões referentes às políticas educacionais e de currículo.  

 O termo “política”, assim como outros apresentados neste estudo, é 

polissêmico e tem vários significados. Existe uma dimensão política das 

relações que se apresenta nas práticas pedagógicas de uma forma geral.  Essa 

dimensão é constitutiva e implica nas relações de poder exercidas nos diversos 

espaços.  

Na esfera do Estado, tratamos de política pública. Essa envolve uma 

ação sistemática apresentada como “resolução de um problema” ou garantia 

de um direito. Esses discursos foram constituídos na Modernidade. Mesmo 

sendo desenvolvida predominantemente pelos governos, ocorre a influência 

direta e indireta de forças da sociedade civil, como sindicatos, organizações, 

conselhos profissionais e movimentos sociais, mas também grupos de 

empresários ou igrejas, por exemplo. Obviamente, que existem grupos 

hegemônicos em cada contexto.  

No tocante à educação, o termo políticas curriculares é usado para 

denominar os conteúdos presentes nas normas que regulamentam os 

currículos. Expressando escolhas calcadas em concepções de educação. 

Nesse sentido,  são decisões da esfera estatal, mas, por outro lado, também 

podem ser refratadas e ressignificadas nas práticas pedagógicas cotidianas.   

Se de um lado, condiciona e modela as práticas, por outro lado, os 

agentes que colocam o currículo em prática atuam levando em consideração 

outras dimensões. Assim, Alice Lopes (2005) afirmou que as políticas de 

currículo podem ser também entendidas como políticas culturais. O currículo 
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constitui-se um espaço de produção cultural, não é possível entendê-lo apenas 

como espaço de reprodução de diretrizes, mas, sobretudo, como espaço  

também exercendo influência e produzindo cultura. Assim, é no contexto 

cultural em que acontecem as práticas pedagógicas existe a possibilidade de 

recriar, reinterpretar, reinventar.  O currículo põe-se em movimento. 

Tratando-se de formação de professores, a política de currículo deriva 

das políticas educacionais direcionadas à formação dos professores e que, por 

sua vez, derivam das concepções de Estado e de Educação. 

Como materialização da política curricular, podemos citar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, configurada como normas obrigatórias orientando o 

planejamento curricular de escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Câmara de Educação 

Básica (CEB). Deixando evidente que as relações entre essas políticas não são 

lineares e nem fixas, é possível visualizar esse movimento a partir do esquema 

demonstrado na figura abaixo. 

 

FIGURA I - Dinâmica de Construção do Currículo 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para Pacheco (2005), a política curricular é implementada por intermédio 

de três tipos de instrumentos: a) normativos explícitos e objetivos, que são 

representados pelas leis, portarias, despachos normativos, etc.; b) os 

normativos interpretativos e subjetivos, que são representados por ofícios e 

circulares; c) os documentos de orientação e de apoio, que são aqueles 

documentos internos da própria escola. Ainda de acordo com esse autor, a 

política é, ao mesmo tempo, processo e produto, envolvendo, quer a produção 

de intenções, ou textos, quer a realização de práticas, ou de ações concretas 

(idem, p.105).  

Em outras palavras, configura-se, ao mesmo tempo, como planejamento 

e como ação. Sendo uma lógica do poder educativo, o currículo não pode ser 

separado nem do contexto amplo que o define no tempo e no espaço, nem da 

organização escolar que o concretiza. 

Historicamente, as vozes legitimadas no currículo são eurocêntricas, 

como apontam os estudos pós-coloniais. Por outro lado, as vozes que diferem 

desse modelo são silenciadas e não reconhecidas no contexto social e nem 

educacional, mas clamam por serem ouvidas e consideradas no seio da prática 

social e, consequentemente, pedagógica. 

De acordo com Almeida, 

Em sua essência, as políticas curriculares, na forma de texto, 
consistem num documento que possibilita uma diversidade de 
sentidos que formam os elementos que revelam o discurso 
pedagógico, pois apresentam as intenções de uma 
determinada perspectiva hegemônica (2008, p. 70).  

 
 

A intenção é que os textos e os discursos políticos possam ganhar 

sentido, mesmo quando as múltiplas releituras e reinterpretações na prática 

ultrapassarem as fronteiras do currículo prescritivo, ou seja, daquilo que é dado 

como pronto. É no contexto da prática que as políticas curriculares não são 

simplesmente implementadas, mas recriadas, reinventadas, 

recontextualizadas. É nessa perspectiva que emerge a demanda de inserção 

nos currículos de questões do cotidiano, insurgem textos oriundos das práticas, 

como a cultura, o tratamento da diferença cultural, entre outros.  
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Nos textos que circulam entre as práticas, ocorre processos 

recontextualizadores influenciando a construção de suas propostas. Políticas 

globais são ressignificadas, ideias e experiências de outros locais são tomadas, 

princípios teóricos fundamentam proposições e experiências locais são 

consideradas. É necessário que as propostas oficiais sejam incorporadas e 

reinterpretadas de forma diferente, de acordo com a característica e a cultura 

local. 

Nessa perspectiva, Lopes (2005), ao analisar como as políticas de 

currículo passam por processos de recontextualização em diferentes instâncias 

nas quais transitam, desde o nível em que são produzidas até à instância da 

prática, assegura que esse trânsito se faz permeado pela interpretação e 

interesses de diferentes comissões e grupos disciplinares, inclusive de 

pesquisadores de diferentes áreas. 

A incorporação da categoria hibridismo implica entender as políticas de 

currículo não somente como aquelas que selecionam, produzem, distribuem e 

reproduzem conhecimento, mas como políticas culturais que têm por objetivo a 

transformação social. Assim, pode-se, por meio de uma perspectiva não 

hegemônica, desenvolver políticas culturais implicando no favorecimento da 

diferença podendo ser lidas por diferentes sujeitos de diferentes formas, sem a 

pretensão de congelar identidades (LOPES, 2005).  

Nesse sentido, os sistemas de ensino não são apenas reprodutores das 

políticas curriculares nacionais, pois, na medida em que se apropriam das 

propostas oficiais, as reinterpretam de acordo com as suas próprias 

concepções e finalidades. Novos significados e interpretações formam-se, 

influenciando não só o contexto escolar como também os contextos que lhe 

deram origem.  

No que se refere, por exemplo, a um currículo, verifica-se que este não 

se apropriou apenas de sugestões dos referenciais curriculares, mas de 

diversas experiências do âmbito educacional, assim como da fundamentação 

teórica existente, das experiências do cotidiano, entre outros. Lopes (2003) 

argumentou, ainda que as políticas curriculares estejam baseadas em 

princípios reguladores e normativos externos, nunca serão desenvolvidas 

apenas como reprodução, porque ocorrerá sempre tensões nos processos de 

prática global e local dessas políticas.  
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Nessa perspectiva, a análise das relações global e local nas políticas de 

currículo constitui perfis potencializadores de múltiplas faces, e realizar esse 

movimento exige pensar de maneira diferente da convencional, descortinando 

formatos e transitando entre trilhas e deslizes, ou seja, perfazendo caminhos 

mais tortuosos e difíceis. As políticas de currículo são produções de múltiplos 

contextos, nos quais o processo de elaboração dos textos de definição das 

políticas não deve ser separado de suas influências ou de suas 

reinterpretações (LIMA, 2006). Não é possível ignorar o potencial criativo, as 

experiências e necessidades do contexto a qual a política se destina.  

Isso suscita deslocamentos que vão compor outros textos e discursos. 

As reinterpretações que acontecem nesse processo reforçam uma concepção 

de que as propostas e as práticas constituem e são constituídas umas em 

relação às outras. Não se pode e não se tem como fixar a política curricular 

àquilo que está escrito e definido nos registros oficiais do Estado.  

Como a política não se reduz a um simples texto e o Estado é apenas 

um dos teorizadores, os textos curriculares, oriundos do Estado são 

documentos de trabalho que traduzem o discurso oficial dessa instituição que 

agrega interesses diversos e compromissos elaborados em diversos níveis de 

ação. Manifestam-se como textos macropolíticos  inseridos numa linha técnica 

e generalizada, quando, na maioria das vezes, os microcontextos não são 

considerados, ou seja, ficam à margem das decisões.  
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Neste capítulo apresentamos o percurso , o caminho metodológico que 

percorremos durante a realização desta pesquisa. Minayo (2010) afirmou que 

uma pesquisa passa basicamente por três fases: a primeira é a fase 

exploratória, na qual o(a) pesquisador(a) ao moldar o objeto de estudo delimita 

o problema da investigação; a segunda fase é a da coleta de dados, na qual 

o(a) pesquisador(a) recolhe informações que respondam ao problema e por 

fim, a terceira fase, é a da análise dos dados, na qual se faz o tratamento dos 

dados coletados, por inferências e interpretações. 

O itinerário metodológico desta pesquisa envolveu, inicialmente, uma 

revisão bibliográfica na literatura nacional, a fim de contemplar o quadro teórico 

de referências. Para isso, buscamos nos principais bancos de textos científicos 

da área da educação, como no acervo da Associação Nacional de Pós-

Graduação em Pesquisa em Educação (ANPEd), pela relevância e 

reconhecimento de trabalhos no âmbito da Educação em território nacional; no 

Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), por agregar produções dos programas de pós-graduação 

do território nacional; e nos acervos da Biblioteca Central da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

As ferramentas de busca via web facilitaram a coleta dessas 

informações iniciais sobre a temática estudada. Especificamente no nosso 

caso, o site “Índios no Nordeste”5 dispõe de um grande acervo de informações, 

artigos, dissertações e teses sobre a Educação Escolar Indígena na região  

Na busca pela compreensão das questões que envolvem o objeto desta 

pesquisa, o Currículo, Educação Indígena e educação intercultural, tratamos de 

conhecer e entender como estão ocorrendo pesquisas nestas áreas. 

Analisamos a produção dessas pesquisas em dois eventos científicos da área 

educacional e também a produção das pesquisas realizadas pelos Programas 

de Pós-Graduação em Educação, especificamente os estudos que discutiram o 

Currículo, a Educação Escolar Indígena e educação intercultural e o Currículo 

na Formação Docente.  

                                                           
5 Site criado pelos professores Edmundo Monte e Edson Silva que agrega informações e 

documentos sobre os povos indígenas do Nordeste. MONTE, Edmundo; SILVA, Edson. Índios 

no Nordeste: informações sobre os povos indígenas. http://www.indiosnonordeste.com.br 

[Acesso em 08/07/2016] 

http://www.indiosnonordeste.com.br/
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No acervo da ANPED foram encontrados 25 estudos sobre Educação 

Escolar Indígena. As pesquisas sobre essa temática apareceram a partir de 

1999 e, nesse período, discutiam o processo de conquista na Educação por 

meio das mobilizações promovidas pelo movimento indígena no Brasil. Nos 

anos 2000 e 2001, ocorreu uma tendência dos artigos em discutir o papel da 

escola e da educação indígena e as políticas educacionais para os povos 

indígenas. 

Essas foram algumas das pesquisas que fortaleceram a identidade 

étnica, fomentaram a valorização dos saberes indígenas e contribuíram 

fortemente para o projeto social da Educação Escolar Indígena em 

Pernambuco. Nesse sentido, consideramos que a escola indígena é também a 

materialização da política educacional e prática pedagógica inserida em um 

projeto de sociedade em construção, e que guarda limites precisam ser 

enfrentados e possibilidades potencializadas para o seu pleno 

desenvolvimento. 

Nosso percurso metodológico baseou-se na seleção de procedimentos e 

instrumentos que consideramos adequados para o conhecimento da situação  

pretendida, o alcance dos objetivos traçados e, consequentemente, a 

concretização deste estudo. 

Esse percurso foi constituído pelas concepções teóricas da abordagem 

qualitativa, escolhida devido à especificidade do objeto: é necessária a 

compreensão das subjetividades e dos significados que o constituem. 

(SANTOS; GAMBOA, 1997, p. 43). 

Esta pesquisa esteve centrada na interpretação do fenômeno que 

observa. Como frisou Minayo (2009, p. 21): 

 

“a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. 

Ela se preocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de 

realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou 

seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse 

conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte 

da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por 

agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas 

ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes. 
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Dessa forma, acreditamos que para realização dessa pesquisa foi 

necessário um caminho metodológico favorecendo à compreensão do 

fenômeno a ser estudado.  

A seleção dos documentos para esta pesquisa possibilitou a construção 

do corpus documental. Constituído pela legislação nacional vigente sobre 

Educação Escolar Indígena, bem como os documentos institucionais locais. 

Classificamo-los de duas maneiras: nacionais e institucionais. Os nacionais são 

aqueles que fundamentam e regulam nacionalmente o curso de Educação 

Intercultural, como o Parecer e a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação. E os institucionais são os oriundos do campo de pesquisa, e 

indicados pelos sujeitos da pesquisa, como o Projeto Curso de Educação 

Intercultural, conforme registro no quadro que segue: 

 

 

Quadro 1 CORPUS DOCUMENTAL 

 
DOCUMENTO NACIONAIS 

DOCUMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

Curso de 

Educação 

Intercultural 

Constituição de 1988, 
 

Projetos de Curso de 

Educação Intercultural Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN 

9394/96, 

IES 

1 

IES

2 

IES

3 

IES

4 

IES

5 

Plano Nacional de Educação 

PNE/2001 

Metas do PNE 

Referenciais para a Formação de 

Professores Indígenas, 

SECAD/MEC, 2006 

Fonte: Elaboração própria. 
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CAMPO DE PESQUISA 
 

Para definição do campo da pesquisa consideramos a importância de 

investigar cursos e formação de professores indígenas que se encaixassem na 

proposta de Educação Intercultural. Dentre os mais de 30 (trinta) cursos em 

atividade no país, selecionamos 12 (doze). Destes, o campo de investigação 

constitui-se de cinco instituições da Rede Pública de Ensino Superior. A 

escolha desse campo ocorreu devido a especificidade do curso de Licenciatura 

em Educação Intercultural no que se refere ao seu currículo, bem como a 

natureza da concepção de currículo intercultural proposto pelo Programa de 

Formação para professores Indígenas - PROLIND. 

Consideramos ainda os seguintes critérios para seleção dos cursos 

estudados: 

a) possuir seu Projetos Pedagógicos Curriculares, garantindo a 

autonomia para que as universidades normatizassem sobre suas 

especificidades educacionais; 

b) possuir quatro anos ou mais de implementação do curso;  

c) possuir turma de alunos egressos do curso de 2(dois)anos ou mais; 

 

Identificamos que apenas 05 (cinco) universidades atendiam aos 

critérios elencados. Afim de preservar a identidade dos nossos campos de 

investigação,,  categorizamos as universidades com a sigla  IES – Instituição 

de Ensino Superior. 

 Como procedimento de análise dos dados coletados e produzidos 

utilizamos a Análise de Conteúdo que, segundo Bardin (2004), objetiva superar 

a simples descrição dos conteúdos estando mais interessada no que os dados 

poderão ensinar após serem tratados. 

A Análise de Conteúdo inicialmente foi entendida como uma técnica de 

pesquisa para descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação. Essa é uma leitura baseada numa perspectiva 

estruturalista dos anos 50, época em que predominava o pensamento 

positivista. 

Esse movimento conceitual e metodológico foi ampliado e diversificado 

por várias áreas do conhecimento sendo usado atualmente pela História, 
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Psiquiatria, Psicanálise, Linguística, além da Sociologia, Educação, Psicologia, 

Ciências Políticas e Jornalismo; esta última, por onde começou a Análise de 

Conteúdo. De acordo com Bardin (2004), a Análise de Conteúdo é um conjunto 

de técnicas de análise de comunicações no intuito de obter, por meio de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que possibilitam inferências de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas 

mensagens.  

Segundo Vala (1990), a Análise de Conteúdo, por meio através da 

inferência, possibilita o pesquisador ultrapassar o limite da mera descrição, 

conduzindo-o à interpretação através da atribuição de sentidos dada as 

características do objeto que foram criteriosamente observadas e organizadas.  

Nesse sentido, compreendemos a Análise de Conteúdo como uma 

técnica que possibilita analisar os conteúdos das mensagens para 

encontrássemos indicadores que possibilitem inferências em relação aos 

objetivos da pesquisa. Foi por essa razão que neste estudo adotamos a 

Análise de Conteúdo Temática, a qual se propõe a construir os núcleos ou 

indicadores de sentidos partindo das categorias teóricas, ou seja, da 

abordagem teórica necessária para nos apropriar na realização das inferências. 

Bardin (2004) discorre sobre como preparar os dados para a análise, 

organizando-os em três fases principais: a) pré-análise; b) exploração do 

material e c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Iniciamos a 

primeira fase (pré-análise) realizando a leitura flutuante da transcrição das 

entrevistas, ou seja, o primeiro contato com os textos para captar o seu 

conteúdo geral sem preocupações técnicas.  

Em seguida, constituímos o corpus documental a partir das regras 

estabelecidas por Bardin (2004). Esse passo foi realizado com o objetivo de 

definir as unidades de registro (que correspondem ao menor segmento de 

conteúdo a ser considerado como unidade de base). 

Após a constituição do corpus efetuamos a preparação do material, 

buscando identificar com base na abordagem teórica do nosso estudo, as 

categorias que nos orientaram para procedermos à fase da exploração do 

material. A segunda fase da Análise de Conteúdo buscando aprofundar a 

exploração do material através da codificação, da classificação e da 
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categorização dos dados levantados nas entrevistas (após devidamente 

transcritas). Essa fase evidencia que as informações coletadas ou produzidas 

são apenas informações, ainda não são os dados, constituindo-se em uma 

etapa com o objetivo de preparar o material coletado para procedermos à 

terceira fase, ou seja, o tratamento dos resultados obtidos, interpretação e 

inferências propriamente ditas, como veremos no próximo capítulo. 

 O esquema proposto por Vala (1990, p. 105), representado abaixo, 

ajuda a compreender melhor como procedemos para realizar as análises. 

 

FIGURA 02– ESQUEMA DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Fonte Vala (1990, p. 105), 

 

Conforme o esquema, vemos que o primeiro quadro - “condições de 

produção da mensagem” - corresponde à caracterização das condições de 

produção do discurso, ou seja, corresponde à caracterização/descrição do 

meio cultural onde estão inscritos os cursos de Educação Intercultural e as IES 

participantes desta pesquisa.  Relacionado ao primeiro ponto está o “discurso 

sujeito à análise” corresponde às informações que coletamos/produzimos por 

meio dos Projetos pedagógicos, ou das entrevistas e das observações 

semiestruturadas que podemos realizar nas pesquisas, o que não é o caso 
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deste estudo6. As “condições de produção da análise” corresponderam ao 

processo de dissociar os discursos de suas fontes, confrontando-os com os 

objetivos da pesquisa, inserindo-o num novo contexto a partir de um sistema de 

inferências.  

O “modelo de análise” adotado foi a Análise Temática, como  referimos, 

e os “resultados” representam a consolidação do objeto/objetivos da pesquisa. 

Como aludimos anteriormente a Análise Temática, de acordo com Bardin 

(2004), concretiza-se através de três fases: pré-análise, exploração do material, 

tratamento e inferências. Nesta pesquisa, a primeira fase se corporificou pela 

retomada dos objetivos e dos pressupostos iniciais da pesquisa diante do 

material de investigação levantado. Esse foi um momento de intensas 

reflexões, no qual se fez necessário retomar e aprofundar a discussão teórica 

para compreendermos o que os dados nos diziam.  

A segunda fase da Análise Temática correspondem à exploração do 

material. Tal procedimento refere-se à codificação dos dados; assim, seguindo 

os procedimentos da Análise de Conteúdo, transformamos os dados brutos em 

núcleos de compreensão, quais sejam: Motivações e Referências; Conteúdos; 

Espaço/Tempo/Forma. Definir tais núcleos de compreensão demandou um 

intenso estudo sobre os dados, pois algumas vezes nos sentimos tentados a 

enquadrar os dados em categorias teóricas pré-determinadas (seguindo o 

velho ranço do paradigma eurocêntrico, o qual criticamos ao longo do trabalho). 

No momento em que refinamos o olhar acerca dos dados, fomos percebendo 

quais eram os núcleos de sentidos que perderíamos, caso insistíssemos em 

“enquadrar” os dados em vez de permitir que eles se apresentassem.  

O terceiro procedimento da Análise Temática é o tratamento dos 

resultados e a inferência sobre os dados. Tal procedimento refere-se à 

construção de uma rede de sentido e de significados em torno da temática em 

pauta. Ao imergir nos dados e com a definição dos núcleos de sentido, 

organizamos e categorizamos os mesmos em quadros que possibilitaram uma 

melhor visualização das falas dos sujeitos da pesquisa. Por fim, trabalhamos 

                                                           
6 Tendo em vista que, por restrição das Considerações Éticas Da Pesquisa, não foi possível 

realizar entrevistas para o complemento do banco de dados nesta pesquisa. 
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com os dados organizados em quadros que consolidassem as informações 

neles contidas, 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DA PESQUISA 

 

Nesta investigação, compreende-se a ética enquanto o conjunto de 

princípios que devem ser trazidos a tona para orientar o agir no mundo. Desta 

forma, considera-se que atuar de forma ética está para além de cumprir as 

normativas sociais estabelecidas, mas sim, esta atuação deve ser orientado a 

partir de princípios que ultrapassam a à norma e se baseiam  no respeito, na 

igualdade, na justiça social.  

As questões éticas devem se aplicar a todos os estágios da pesquisa. 

Assim, desde o planejamento, passando pelo desenvolvimento (na coleta e 

análise de dados), até a etapa final de nosso estudo ocorreu a preocupação 

ética, com destaque para o respeito com as informações obtidas e as 

instituições participantes da pesquisa. 

Para coleta e análise de dados foram adotados princípios éticos que 

preservaram a confidencialidade e a identidade das instituições investigadas. 

Foram enviadas para as universidades participantes um “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” para o estudo dos Projetos pedagógicos 

dos Cursos de Educação Intercultural dessas instituições. 

Nessa perspectiva, este estudo formaliza o objetivo e a justificativa da 

pesquisa e esclarece sobre a participação e a finalidade de utilização dos 

dados da pesquisa (que serão usados, exclusivamente, para fins acadêmicos).  

E como as questões éticas não param com a coleta e analise dos dados; 

elas também se aplicam à redação propriamente ditas e à divulgação do 

relatório final da pesquisa, vamos ter o comprometimento de conservá-las 

também nessas etapas da pesquisa. 
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2 .1-  CONTEXTO POLÍTICO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: 

LUTAS E CONQUISTAS  

 

 

Como observamos no capítulo anterior, a perspectiva de um currículo 

intercultural para a Educação Escolar Indígena surgiu como contraponto ao 

modelo de escola que visava a integração dos indígenas à sociedade nacional, 

com a negação da identidade e, conseqüentemente, a assimilação dos índios à 

cultura hegemônica.  

Apesar de reconhecermos a existência de experiências “interculturais” 

ao longo da história da educação escolar oferecida aos indígenas - no sentido 

mais restrito de trocas de experiências entre diferentes culturas, não foram 

problematizadas as relações de poder e a submissão existentes no currículo e 

na prática pedagógica. Tampouco serviam como instrumento de fortalecimento 

identitário e cultural ou para a validação de epistemologias advindas da 

comunidade ao qual estava inserida.  

Procuraremos nessas linhas, sistematizar as informações objetivando 

compreender a visão dos povos indígenas e dos indigenistas, na retomada de 

nova concepção de educação escolar, voltada para os povos indígenas a partir 

de uma perspectiva não integracionista e do reconhecimento de que as etnias 

possuem culturas diferentes da sociedade nacional, e possibilitando a 

organização escolar segundo seus próprios processos de aprendizagem. 

Os povos indígenas possuem uma história milenar, no entanto, só a 

partir de 1500 foi possível documentar parte desta História no Brasil. Tais 

povos eram numerosos antes das invasões européias, e cada um ao seu 

modo, distinções culturais, biológicas e societais. Nos séculos de escravismo 

colonial, os índios brasileiros sofreram grandes perdas quantitativas, com a 

invasão da Coroa Portuguesa às terras brasileiras obedeceu a uma lógica 

mercantil, resultando em um dos maiores genocídios de toda a história da 

humanidade. 

Assim, foi imposto através da força o direito providencial do domínio 

sobre o outro. Em consequência disto, a cultura indígena foi completamente 

ignorada, e os massacres sociais passaram a ser rotina no país. 
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Entretanto, nestes séculos de História no Brasil, podemos observar que 

a força de defesa dos povos indígenas ao domínio do modernismo do mundo 

capitalista foi a situação que tornou possível resistir e superar a extinção dos 

povos nativos. Tal mobilização e resistência foram fatores estratégicos e 

determinantes para quebrar a totalidade da dominação colonial européia. 

Segundo Censo IBGE/2010, exemplos de resistência existem no Brasil 305 

etnias, que falam mais de 274 línguas.7 Esses povos vivenciaram no passado 

um processo intensamente violento, onde foram escravizados, negados, em 

suas línguas, costumes, religião. Estes mesmos povos lidam na atualidade com 

os problemas como preconceito e ameaças constante de latifundiários. 

Considerando a auto-afirmação étnica destes povos, compreende-se 

enquanto indígenas todos os indivíduos que são reconhecidos por uma 

sociedade ou uma coletividade indígena enquanto membro de um determinado 

grupo. Sendo assim, mesmo que algumas sociedades adotem costumes das 

sociedades não-índias, não significa que deixaram de ser índios. Pois, as 

culturas estão coligadas umas com as outras e isso lhes permite combinações 

sócio-culturais complexas (LARAIA, 1996).  

A luta destes povos é uma busca pela a afirmação de suas identidades e 

conquistas de seus direitos, representadas nas tentativas de retomada de suas 

terras, na força e posição política e ideológica pelo alcance de um paradigma 

educacional que acolha aos planos societais, multiculturais e específicos de 

cada povo. 

Nesta luta arraigada por mais de cinco séculos os povos indígenas 

buscaram ter os seus direitos reconhecidos. A partir dos anos 1970, com a 

organização do movimento indígena brasileiro, como resultado de mobilizações 

sociais, e que vieram a ser consolidadas através das reivindicações Indígenas 

na Constituição Federal de 1988. 

Pela primeira vez na história da legislação brasileira, um texto 

constitucional incluía um capítulo especial sobre os índios, além de outras 

disposições esparsas. Para esta conquista, os povos indígenas tiveram 

participação ativa e foram reconhecidos como povos diferenciados em suas 

formações políticas, bem como à respeito das suas organizações sociais, às 

                                                           
7
 Segundo dados do censo do IBGE realizado em 2010. Acesso em : 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao?limitstart=0#, 05/03/2017 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao?limitstart=0
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suas crenças, línguas e tradições, garantindo-lhes os direitos a processos 

pedagógicos próprios, como liberdade de organização do ensino e da 

aprendizagem em suas escolas. 

 

 

2.2 - BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO DE MBILIZAÇÃO PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL NO BRASIL 

 

 

Mariana Kawall Leal Ferreira (2001), ao realizar um diagnóstico crítico 

do processo de escolarização das populações indígenas no Brasil, demonstra 

que a principal finalidade do Estado brasileiro era “aculturar” e “integrar” os 

índios à sociedade nacional por meio da escolarização8. Porém, na ultimas 

décadas, esse modelo que foi imposto pelo Estado entra em confronto com os 

ideais de “autodeterminação” dos povos indígenas. Segundo ela, a autora, “as 

populações indígenas veem a educação de forma essencialmente distinta 

daquela praticada desde os tempos coloniais, por missionários e 

representantes do governo”. 

As populações indígenas vem recorrendo à educação escolar como um 

conceituado “instrumento de luta”. Em outro estudo, a autora acima citada, 

(FERREIRA, 1992) dividem a história da Educação Escolar Indígena no Brasil, 

em quatro fases. A primeira fase foi o mais longo momento da história da 

educação escolar para os índios do Brasil, correspondendo a todo o período 

colonial, quando o sistema educacional estava nas mãos dos missionários 

Jesuítas e tinha como principal objetivo a negação da diversidade dos índios, o 

aniquilamento de suas culturas e a incorporação da mão-de-obra indígena à 

sociedade nacional. 

A segunda fase, segundo a citada autora, foi marcada pela criação do 

Serviço de Proteção aos Índios – SPI, em 1910, e estendendo-se até os anos 

90, quando das articulações da Fundação Nacional do Índio – FUNAI a partir 

de 1967, com Summer Institute of Linguistic – SIL, e outras missões religiosas. 

Neste período, afirmou a autora, “o estado resolveu formular uma política 

                                                           
8 

Sobre esse processo podemos consultar Alvarez Leite (2008), Grupione (2003) e 
Ribeiro (1993). 
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indigenista menos desumana” (FERREIRA, 1992, p167), uma vez que ocorreu 

uma expressa preocupação com a diversidade linguística e cultural dos povos 

indígenas no país. No entanto, é importante ressaltar que, se o ensino religioso 

nas escolas teve menor importância, esta situação foi compensada com uma 

maior ênfase nos trabalhos agrícolas e domésticos. Tal ênfase nestes tipos de 

atividade tinha como objetivo preparar os indígenas para o processo de 

integração a sociedade nacional como produtores de bens de interesse 

comercial que pudesse atender ao mercado regional (FERREIRA, 1992, p167). 

A terceira fase tem início nos 1970, quando começaram surgir no 

cenário político nacional organizações não governamentais voltadas para a 

defesa da causa indígenas. Foi, portanto, a partir deste período que as 

assembleias indígenas realizadas em todo o país tiveram uma maior 

visibilidade, possibilitando uma articulação das lideranças indígenas até então 

estavam isoladas no cenário nacional. Da atuação articulada das organizações 

pró-índio e do movimento indígena surgiu uma prática política indígena paralela 

a oficial, em defesa da causa indígena, culminando com os projetos 

alternativos e os encontros de educação escolar para os indígenas 

(FERREIRA, 1992). 

A quarta fase iniciou nos anos de 1980, com a iniciativa do próprio 

movimento indígena organizado e com o apoio das organizações não 

governamentais pró-índio. Esta fase se caracteriza pelo intenso processo de 

articulação indígena nas mais diversas regiões do país, com a realização de 

assembleias, encontros e congressos, favorecendo uma comunicação 

permanente entre os mais diversos povos indígenas. É válido ressaltar, que 

todo esse processo articulativo tinha como objetivo principal a reestruturação 

da política indigenista do Estado brasileiro. (ALMEIDA, 2001) 

O exposto acima possibilitou perceber que durante os mais de 500 anos 

de história do Brasil, as populações indígenas vivenciaram várias experiências 

educativas, sendo estas definidas por diferentes agentes, os quais tinham 

objetivos bem determinados. Dentre os principais agentes e modelos 

educativos, destacamos os seguintes: os modelos salvacionistas das missões 

católicas com a colonização e, em alguns casos permanecendo até os dias 

atuais; os modelos desenvolvimentistas do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) 

e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI); os modelos integracionistas das 
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secretarias municipais e estaduais de Educação que mais uma vez contaram 

com o apoio das missões católicas e protestantes; os modelos alternativos 

propostos por entidades indigenista e atualmente os modelos próprios dos 

povos indígenas. 

Ao tomarmos como base a periodização proposta por Ferreira (1992), 

situamos nosso “objeto” de análise a partir do marco temporal por ela 

denominado pela autora de terceira fase, por ser neste período foi se evidencia 

um processo de luta em busca de um modelo alternativo de educação escolar 

para os povos indígenas. A década de 1970 foi considerada um marco no 

processo de reinterpretação do sentido da escola. Esta, que por muito tempo 

foi vista como instrumento de domesticação e dominação das populações 

indígenas, passava a ser reinterpretada e apropriada pelos movimentos 

indígenas transformando-a em um instrumento de resistência, empoderamento 

e de disputa pelo controle do processo histórico. 

É, portanto, nesse período que a moboização em busca da consolidação 

de uma nova proposta de educação para as populações indígenas, educação 

essa, pautada no respeito às diferenças culturais e regionais de cada grupo, 

tendo como referência o princípio da interculturalidade tornou-se mais evidente 

(FERREIRA, 1992; LOPES DA SILVA, 2001; COLLET, 2001; PALADINO, 

2001; REPETTO, 2002). 

Convém salientar que, se a década de 1970 surgiu toda uma 

preocupação e reinterpretação dos sentidos da escola, foi na década de 1990 

que esse debate floresceu, pois com o reconhecimento garantido pela 

Constituição Federal de 1988, os povos indígenas começaram a reivindicar 

além do reconhecimento, a garantia de que seus direitos seriam realmente 

respeitados e exercidos. 

Ferreira (2001) informa que as primeiras incursões para garantir o direito 

a uma educação diferenciada para as populações indígenas no Brasil, ocorrem 

no final da década de 1960, quando da extinção do Serviço de Proteção aos 

Índios (SPI) e a Criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Esta última 

elegeu o ensino bilíngue como forma de garantir os valores culturais de cada 

grupo. É válido ressaltar que essa “política” do ensino bilíngüe defendida pela 

recém-criada FUNAI, ganharia seu amparo legal, passando a ser obrigatória a 

partir do ano de 1973, por força da Lei no 6.001 - Estatuto do Índio. Esta Lei em 
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seu título V, que tratou da educação, cultura e saúde dos povos indígenas, 

assegurou o respeito ao patrimônio cultural, bem como, destacou a 

obrigatoriedade do uso das línguas nativas nos processos de ensino-

aprendizagem das crianças indígenas. 

 
Art.47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das 
comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de 
expressão; 
 
Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo 
a que pertence, e em português, salvaguardando o uso da 
primeira. 

 

Mesmo enfatizando o respeito ao patrimônio cultural das populações 

indígenas e defendendo o processo de alfabetização na língua do grupo, o 

Estatuto do Índio ainda estava baseado em um modelo educativo 

profundamente integracionista e assimilacionista, pois o Artigo 50 afirma que: 

“a educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional 

mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores 

da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidões 

individuais”. 

Foi, portanto, a partir deste período, e com base no Estatuto do Indio 

que se iniciou uma “preocupação” da FUNAI em investir na capacitação dos 

povos indígenas para que os próprios pudessem assumir as funções 

educativas em suas comunidades. Ora, se no período do SPI não havia um 

programa de educação bilíngue, devido à falta de pessoas capacitadas para 

lidar com a grande diversidade linguística existente no país, a FUNAI tentou 

resolver o problema recorrendo ao Summer Institute of Linguistic (SIL), e 

adotará integralmente seu programa de formação9. Tal situação tinha como 

objetivo de implantar uma política internacionalmente aceita e cientificamente 

fundamentada, que fosse capaz de suprir as deficiências do SPI em relação à 

desqualificação do grupo em termos técnico. 

Desta forma, 

 

                                                           
9 

Sobre a atuação do SIL, e seu modelo educativo bilíngue junto aos povos indígenas 
ver: Barros (1993 e 2004). 
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o ensino bilíngue, garantido pelos missionários do SIL, daria 
toda a aparência de respeito à diversidade linguística e cultural 
das sociedades indígenas. O modelo bicultural do SIL garantia 
também a integração eficiente dos índios à sociedade nacional, 
uma vez que os valores da sociedade ocidental seriam 
traduzidos nas línguas nativas e expressos de modo a se 
adequar as concepções indígenas (FERREIRA, 2001:77). 

 

Foi, portanto, no final da década de 1960 e início de 1970, marcado pelo 

processo de um modelo alternativo de educação escolar para os povos 

indígenas. Nesse período começou a surgir no cenário nacional organizações 

não governamentais voltadas à defesa da causa indígena, como por exemplo, 

em 1978 a Comissão Pro-Índio de São Paulo (CPI/SP), em 1974 o Centro de 

Informação e Documentação Indígena (CEDI), em 1979 a Associação Nacional 

de Apoio ao Índio (ANAI) e em 1979 o Centro de Trabalho Indigenista (CTI) 

(FERREIRA, 2001).  

É importante ressaltar que também nesse período que alguns setores 

progressistas da Igreja Católica Romana, passaram a adotar uma linha de 

atuação voltada para a defesa dos Direitos Humanos e das minorias étnicas, 

passando inclusive a rever suas posições frente à causa indígena. Tal postura 

ocorreu principalmente a partir das reuniões de Medellín em (1968) e Puebla 

(1979) e no bojo dessas transformações ainda foram criadas duas 

organizações – a Operação Anchieta (OPAN) em 1969 e o Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) em 1972, estas também passariam a atuar na 

área de educação escolar para os índios. 

Nos anos seguintes, muitas ações foram realizadas, no intuito de 

promover uma educação “diferenciada, específica e de base intercultural” para 

os povos indígenas. A partir do ano de 1974, ocorreram as assembleias 

indígenas em todo o país, com o objetivo de promover uma articulação das 

lideranças que estavam isoladas no cenário nacional. Essa articulação 

possibilitou a criação de organizações indígenas, a exemplo a União das 

Nações Indígenas (UNI) em 1980. A atuação de organizações não 

governamentais pró-índio em articulação com o movimento indígena, 

possibilitou uma ação política e uma prática indigenista paralela a oficial. Ação  

esta, na defesa dos territórios indígenas para à assistência à saúde e à 

educação escolar. Em relação à educação escolar em áreas indígenas, esses 
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grupos e indivíduos passaram a realizar experiências com uma educação 

marcada “pelo compromisso político com a causa indígena, no sentido de 

oferecer às populações uma educação formal compatível com os projetos de 

autodeterminação” (FEEREIRA, 2001:87- 88). 

Nesse processo de luta em prol da educação escolar indígena, merece 

destaque o I Encontro Nacional de Trabalho sobre Educação Indígena 

realizado no ano 1979, na cidade de São Paulo, cujo objetivo era “propiciar a 

troca de informações relativas a experiências concretas com a educação formal 

em áreas indígenas no Brasil, e um debate mais amplo sobre a educação e 

direitos dos povos indígenas” (LOPES DA SILVA, 1981: 11-12). 

O evento reuniu educadores, indigenistas, antropólogos, juristas e 

sociólogos que a partir das experiências relatadas buscavam identificar e 

definir práticas pedagógicas que possibilitassem uma educação “para os 

índios” que não fosse imposta, mas criada conjuntamente por índios e não 

índios, cujo objetivo fosse “a defesa da sobrevivência e da identidade dos 

povos indígenas” (SILVA, 1981: 11-12). 

De acordo com Lopes da Silva & Grizzi (1981: 15), foi a partir deste 

encontro que começou a ser delineada uma filosofia para as escolas indígenas, 

uma vez que passou a ser recorrente nos relatórios dos grupos de trabalhos a 

preocupação em fazer da escola um espaço de fortalecimento da resistência 

da comunidade indígena à situação de contato com a sociedade nacional. 

Assim, a escola parecia assumir uma dupla função: a) revitalizar a cultura 

tradicional, e b) munir os índios de conhecimentos úteis nas relações “os 

brancos” e à defesa de seus interesses. Segundo essas autoras, existia uma 

constante em todas as afirmações a escola deveria ser um espaço de 

discussões sobre as situações vivenciadas nas comunidades indígenas. Assim,  

 

a escola teria por função primordial, portanto, proporcionar 
informações que permitissem a avaliação das situações 
vividas, com conhecimento de causa. Num outro nível, a escola 
poderia tentar combater efeitos destrutivos dessas 
experiências, às vezes dramáticas, através de um programa de 
apoio e valorização da cultura indígena e dos modos próprios a 
cada grupo de decidir e enfrentar tais problemas (LOPES DA 
SILVA &GRIZZI, 1981: 16). 
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A partir dessa filosofia a escola indígena não deveria ser apenas um 

espaço de formação, mas também de valorização e de “resgate” da cultura, 

que o movimento indigenista foi consolidando uma proposta educacional para 

os povos indígenas, proposta essa que se convencionou chamar Educação 

Específica, Diferenciada, Intercultural e Bilíngue.  

Na esteira desse processo, convém mencionar que muitas agências e 

agentes foram sendo incorporados a essas ações reivindicatórias para garantir 

esse novo modelo de educação aos povos indígenas. É importante mencionar 

nesse processo em busca de uma educação diferenciada e específica para os 

povos indígenas, o Encontro Nacional de Educação Indígena, realizado em 

1987, pelo Museu do índio no Rio de Janeiro. Neste encontro, foi elaborado um 

documento dirigido às autoridades educativas do país reclamando a criação no 

Ministério da Educação e no Ministério da Cultura, organismos próprios de 

educação indígena, para acompanhar e avaliar a implantação das políticas de 

educação escolar indígena. 

Foi na passagem dos anos de 1980 para os anos de 1990, que se 

construiu um discurso de uma educação diferenciada para as populações 

indígenas no Brasil. Pois, até aquele momento o discurso de assistência 

educacional onde cabia ao Estado ofertar às comunidades, fosse direta ou 

indiretamente por meio de organizações missionárias. Nesse sentido, havia 

uma atuação hegemônica do órgão indigenista na oferta dos processos 

escolares aos grupos indígenas “tendo como base uma legislação que 

apontava para a integração dos índios a comunhão nacional, caminho 

inexorável para seu desenvolvimento” (GRUPIONI, 2008:38).  

Portanto, esse mesmo período foram registradas as primeiras 

experiências alternativas de formação de processos escolares e de formação 

de professores indígenas (FERREIRA, 1992; GRUPIONI, 2008) contrárias a 

ação governamental. Estas experiências foram as principais responsáveis por 

gerar argumentos servindo de base para a proposição de outros modelos de 

escolas indígenas e para a afirmação de que os grupos indígenas tinham 

direito a uma escola diferente daquele que ofertada aos demais cidadãos 

brasileiros (GRUPIONI, 2008:38). 

A Constituição Federal de 1988 veio “consagrar” as mobilizações do 

movimento indígena em termos do reconhecimento de sua cultura e 
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organização. Nesta, a questão dos direitos do índio à escola e a processos de 

educação diferenciados entrou em pauta em confronto com diferentes 

perspectivas. Para Grupioni 

 

É na passagem dos anos 80 aos 90 do século passado, sob a 
égide da nova Constituição, que se constitui um movimento por 
uma nova educação indígena no país, que é acompanhado 
pelo surgimento das primeiras organizações de professores 
indígenas, pelo reconhecimento legal de experiências de 
educação consideradas alternativas, pela promulgação de 
novas leis e normas, pela reorganização do Estado brasileiro 
para a oferta de programas educacionais em áreas indígenas e 
pela elaboração de uma política específica para a educação 
escolar indígena. É o momento em que se pode identificar um 
novo conjunto de ideias, de práticas e de pessoas atuando em 
torno da temática da educação escolar indígena no país, 
configurando um contexto próprio e específico em que 
emergirá o discurso da educação diferenciada. Esse discurso, 
da educação diferenciada como direito dos índios, se estrutura 
pela negação da escola indígena vigente e pela afirmação de 
um novo conjunto de premissas que deveria orientar sua 
transformação. (GRUPIONI, 2008: 36). 
 

 

Neste sentido, a cultura se trata de uma concepção que deve ser 

apropriada em favor do progresso social e da liberdade, em favor da luta contra 

a exploração de uma parte da sociedade por outra, em favor da superação da 

opressão e da desigualdade. Percebemos que mais do que uma simples 

descrição teórica de significados, cultura pode ter uma significação bem maior 

e mais relevante na história, práticas e relações de nossa sociedade. 

Trata-se de uma dinâmica fundamental para que sejamos capazes de 

desenvolver currículos que incorporem referentes de diferentes universos 

culturais, coerentes com a perspectiva intercultural. Trabalhar o cruzamento de 

culturas que existe na escola. A escola é concebida como um centro cultural 

em que diferentes linguagens e expressões culturais estão presentes e são 

produzidas. 

 
 
 É, assim, pelo rechaço de práticas e ideias que esse discurso 
se constrói como inovador e busca alcançar legitimidade, a 
ponto de se impor hegemonicamente nos anos seguintes. Em 
contraposição a uma escola que se constituía pela imposição 
do ensino da língua portuguesa, pelo acesso à cultura nacional 
e pela perspectiva da integração é que se molda um outro 
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modelo de como deveria ser a nova escola indígena, 
caracterizada como uma escola comunitária (na qual a 
comunidade indígena deveria ter papel preponderante), 
diferenciada (das demais escolas brasileiras), específica 
(própria a cada grupo indígena onde fosse instalada), 
intercultural (no estabelecimento de um diálogo entre 
conhecimentos ditos universais e indígenas) e bilíngüe (com a 
conseqüente valorização das línguas maternas e não só de 
acesso à língua nacional). Esse novo conjunto de idéias e 
práticas, ainda que propagado em sua generalidade, passa a 
estar no cerne de um discurso que se contrapõe a processos 
que vinham de longa data e que se expressavam no modelo da 
escola missionária e da escola civilizadora, que passam a ser 
combatidos enquanto modelos que deveriam ser superados 
(GRUPIONI, 2008: 37). 

 

É importante ressaltar que além de garantir o reconhecimento das 

especificidades culturais dos povos indígenas a Constituição de 1988, ainda 

garantiu o uso de suas línguas maternas nos seus processos de 

aprendizagens. Conforme o parágrafo 2º do Art.21, “o ensino fundamental 

regular será ministrado em língua portuguesa asseguradas as comunidade 

indígenas também a utilização das línguas maternas e processos próprios de 

aprender”. É, portanto, a partir da aprovação do texto constitucional, que o 

termo Educação Escolar Indígena passou a ser utilizado para referir-se a uma 

educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, direito dos 

povos indígenas (ALVAREZ LEITE, 2008). A partir de então, outros textos 

legais foram sendo elaborados para regulamentar a educação escolar para os 

povos indígenas. 

Em termos de garantias constitucionais, de uma educação específica e 

diferenciada bilíngue e intercultural, o Decreto no 26/1991, dispôs sobre a 

Educação Escolar Indígena no Brasil, retirando da FUNAI a incumbência 

exclusiva para conduzir os processos de educação escolar para povos 

indígenas e definiu o Ministério da Educação (MEC), como responsável pela 

política de educação para populações indígenas, e se passou aos estados e 

municípios a responsabilidade da execução dessas políticas, porém sob a 

orientação do MEC. 

Outro marco importante nesse processo foi a Portaria de 559/91. Esta 

rompeu com o paradigma integracionista ao reconhecer o direito dos povos 

indígenas a uma escolarização formal com características próprias e 

diferenciadas, respeitadas e reforçadas suas especificidades culturais. Esta 
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Portaria, além de garantir aos povos indígenas educação escolar básica de 

qualidade, laica e diferenciada, respeitando e fortalecendo seus costumes, 

tradições, línguas, processos próprios de aprendizagens e suas organizações 

sociais; garantindo também o ensino bilíngüe nas línguas materna e oficial do 

país. 

Ainda é importante ressaltar que esta mesma Portaria criou no âmbito do 

Ministério da Educação, uma Coordenação Nacional de Educação Indígena, 

cuja finalidade era coordenar, acompanhar e avaliar as ações pedagógicas da 

Educação Escolar Indígena no país, além de estimular a criação de núcleos de 

educação nas Secretarias estaduais de educação, com a finalidade de apoiar e 

assessorar as escolas indígenas. 

No ano de 1993, o Ministério da Educação publicou as Diretrizes para a 

Política Nacional de Educação Escolar Indígena, tendo como principal objetivo 

contribuir para a construção de parâmetros subsidiassem a implantação das 

políticas de Educação Escola Indígena em todo país. Definindo como 

prioridade a formação permanente dos professores indígenas e de pessoal 

técnico das instituições para a prática pedagógica, além de favorecer as 

condições para a regulamentação das escolas indígenas no que diz respeito ao 

calendário, metodologia e material didático. Estabelecendo ainda os princípios 

organizadores da prática pedagógica em contexto de diversidade cultural: a 

especificidade, a diferença, a interculturalidade, o bilinguismo e globalidade do 

processo de aprendizagem. 

Seguindo essa mesma perspectiva em uma legislação educacional 

garantindo a especificidade da Educação Escolar Indígena, em de 1996, foi 

aprovada a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9.394/96), ondel, mais uma vez aparecem às diretrizes para a educação 

escolar indígena. Esta nova Lei em seu Artigo 32 trata do Ensino Fundamental, 

assegurando aos povos indígenas o direito à aprendizagem na língua materna 

e a seus processos próprios de aprendizagem repetindo integralmente o 

parágrafo segundo do Artigo 210 da Constituição Federal. 

O artigo 78 desta mesma lei (Lei, 9.394/96) evidencia que a união 

deverá oferecer aos povos indígenas uma educação escolar bilíngue e 

intercultural, para que a partir desta, se proporcione aos índios e suas 

comunidades a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de 
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suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências. Art. 79 

prevê que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino 

estaduais e municipais no provimento da educação intercultural as 

comunidades indígenas. Caberá, portanto, aos estados e municípios 

desenvolverem programas integrados de ensino e pesquisa, sendo estes 

planejados juntamente com as comunidades indígenas, com o objetivo de 

fortalecer suas práticas socioculturais e a língua materna. Ainda caberá a 

estes, desenvolver currículos e programas específicos, nos quais estejam 

incluídos conteúdos culturais que correspondam às respectivas comunidades e 

também elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 

diferenciado. 

Em 1998, o Ministério da Educação publicou o Referencial Curricular 

Para as Escolas indígenas - RCNEI, cujo objetivo era oferecer subsídios para a 

elaboração de material pedagógico destinado as escolas indígenas e assim 

aprimorar a qualidade da educação oferecida às comunidades indígenas, 

contribuindo assim, na sua formação. Outras garantias constitucionais estão 

presentes na Resolução 03/99 - Conselho Nacional de Educação, Parecer 

14/99 – deste mesmo conselho. Estas fixaram as Diretrizes Nacionais para o 

funcionamento das escolas indígenas e criaram a categoria de Escola 

Indígena, ou seja, reconheceram a condição de escolas indígenas com normas 

e ordenamento jurídico próprio, garantindo a participação da comunidade na 

definição e nos modelos de organização e gestão. 

Ainda em termos de garantias legais sobre a Educação Escolar 

Indígena, em 2001, foi publicado o Plano Nacional de Educação, que define as 

diretrizes para a educação escolar, e também deliberando sobre as metas e 

objetivos a serem atingidas a médio e longo prazo. Ainda em 2001, foi 

publicado também o Referencial Para a Formação do Professor Indígena, que 

apresenta orientações a serem observadas pelos sistemas de ensino na 

implantação de programas específicos de formação de professores indígenas. 

Por fim, temos o Decreto presidencial 6.861/2009, tratando da estrutura, 

organização e funcionamento da escola indígena e cria os Territórios 

Etnoeducacionais. É importante destacar, que toda essa legislação surge como 

conquista do movimento indígena organizado, no sentido de garantir uma 
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educação específica e diferenciado e que atendesse aos ideais de 

autodeterminação dos povos. 

Atualmente, desde uma perspectiva política normativa, é consenso que 

a Educação Escolar Indígena seja: específica, diferenciada, intercultural e 

bilíngue, como afirmou Mariana Paladino (2001). No entanto, mesmo com esse 

consenso, convém questionar: se estão sendo garantidos esses adjetivos 

dados a Educação Escolar Indígena e Qual o sentido dado a cada um desses 

atributos. 

Ao analisarmos o atual debate sobre a Educação Escolar Indígena, 

temos a impressão de que ainda existem muitas dúvidas sobre esse modelo 

educacional, sobretudo no que diz respeito ao intercultural. A que se refere, 

qual o seu significado? Como se processa essa interculturalidade? Ou melhor, 

como essa ideia de interculturalidade vem sendo concebida e empregada? 

De acordo com Miranda (2004), definir semanticamente o que é 

educação intercultural ou mesmo o termo interculturalidade é uma tarefa 

arriscada, pois se trata de uma noção complexa, por estar diretamente 

relacionada com os problemas da diversidade cultural e da desigualdade 

social. Dessa forma, qualquer tentativa de simplificação do termo torna-se 

perigosa. No entanto, a autora afirmou que a interculturalidade é, um processo 

ativo de comunicação e interação entre culturas, para seu mútuo 

enriquecimento ao passo que, “a educação intercultural poderá ser entendida 

como a educação do homem no conhecimento, compreensão e respeito das 

diversas culturas da sociedade em que vive (MIRANDA, 2004: 20). 

Em busca da compreensão do que seja a educação intercultural ou 

educação diferenciada, Repetto (2002) também compartilhou dessa 

preocupação quando afirmou que uma das maiores dificuldades na definição 

de uma política educacional para as populações indígenas, diz respeito ao 

conceito de educação diferenciada, reivindicada pelos professores indígenas. 

Segundo o autor “essa definição do processo escolar pretensamente deve 

reconhecer e respeitar as diferenças culturais e sociais”. Neste caso, percebe-

se a ênfase na ideia da diferença como aspecto contrário a visão 

homogeneizadora do estado. “No entanto, valorizando a diferença não se pode 

definir com justeza um modelo de educação voltado para ela [...]. Assim, em 
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muitos documentos e discursos ora se fala em educação específica e ora em 

educação diferenciada”. (REPETTO, 2002: 241). 

Observamos uma dualidade que provoca mais dúvidas e 

questionamentos em relação à Educação Escolar Indígena. O que seria o 

específico na Educação Escolar Indígena, em que seria diferenciada? 

Diferenciada para quem? Quais seriam as diferenças que se deveriam 

trabalhar? A diferença com os não índios ou a diferença entre os próprios 

indígenas? O que seria a interculturalidade nesse contexto da escola 

diferenciada? Como esta noção estaria sendo empregada e como articular os 

conhecimentos específicos da comunidade ou do povo com os conhecimentos 

da sociedade envolvente em uma perspectiva intercultural? É, portanto, a 

problematização desses questionamentos, que trataremos nos capítulos 

seguintes. Dessa forma, pretendemos analisar os conteúdos presentes nas 

propostas construídas por professores e lideranças indígenas, no âmbito das 

Universidades Federais 

 

 

 

2.3 - INTERCULTURALIDADE E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

NO BRASIL 

 

 Os debates relacionados à Educação Escolar Indígena10 no Brasil têm 

avançado muito nos últimos anos. Desde a década de 1970, e, principalmente, 

após a Constituição Federal de1988, esses debates tem sido uma constante 

por parte de indigenistas, lideranças e professores indígenas, buscando um 

modelo educativo diferenciado, que garanta o respeito à diversidade 

sociocultural das populações indígenas.  

Nos últimos 30 anos, o país tem vivido momentos de ebulição em 

relação à Educação Escolar Indígena, sendo cada vez mais freqüentes os 

debates acerca de um modelo educacional que venha atender às necessidades 

                                                           
10 

Educação Escolar Indígena, é o termo usado no Brasil, para se referir à educação para 
os povos indígenas. Atualmente, o modelo educativo destinado a estas coletividades no Brasil 
é conhecido como: Educação Escolar Indígena Específica e Diferenciada, Bilíngue e 
Intercultural, enquanto nos demais países da América Latina, a educação escolar para povos 
indígena denomina-se Educação Intercultural Bilíngue ou Etnoeducação. 



83 
 

das comunidades indígenas. Durante as décadas de 1970 e 1980, órgãos 

indigenistas, lideranças e professores indígenas, se mobilizaram por um 

modelo de educação que respeitasse a diversidade cultural de cada povo,  e 

possibilitasse o desenvolvimento econômico e sociocultural das comunidades. 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, que garantiu aos povos 

indígenas o direito a uma educação específica e diferenciada, pautada nos 

valores culturais de cada povo, os debates continuaram em torno da 

implementação e consolidação deste modelo educativo. 

Nesse sentido, os processos de formação de professores ganharam 

destaque, uma vez que era necessário capacitá-los para atuar neste novo 

modelo educativo.  

Isso não significa que outras demandas, como por exemplo, a 

implantação de escolas, elaboração de material didático, contratação de 

professores indígenas, estruturação de um sistema próprio em âmbito nacional, 

entre outros, tenham ficado de fora da pauta de reivindicações dos indígenas, 

em absoluto; ma significando, que os professores indígenas estavam cada vez 

mais preocupados com a qualidade da educação, uma vez que essa qualidade 

dependia prioritariamente da formação dos mesmos. 

É, portanto, a partir dessa lógica, que o movimento indígena tem 

realizando reivindicações para garantir uma formação adequada os professores 

e professoras indígenas, formação essa, de base intercultural, através de 

cursos específicos, denominados, de modo geral, como Licenciaturas 

Interculturais11. Para formar e habilitar os professores indígenas em nível de 

licenciatura plena, a partir de um enfoque intercultural, para atuarem em suas 

comunidades promovendo um diálogo entre os saberes ditos “tradicionais” de 

sua comunidade com os saberes “modernos” da sociedade envolvente.  

Nestes cursos que os professores indígenas apreendem o discurso da 

interculturalidade, assim como as formas em que esta deve ser discutida nas 

escolas indígenas. Atualmente, são cerca de 30 cursos de licenciaturas 

                                                           
11 

As licenciaturas interculturais são cursos específicos destinado aos professores 
indígenas,objetivando habilitá-los, para que possam atuar em todas Educação Básica.O curso 
tem duração de cinco anos e está organizado da seguinte forma: os dois primeiros anos são de 
formação comum, com uma abordagem que perpassa uma orientação pedagógica específica 
articulando com três áreas de concentração a serem cursadas; Ciências Sociais, Comunicação 
e Artes e Ciências da Natureza. 
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interculturais nos diversos estados da federação, afora os cursos de formação 

de professores em nível de magistério. 

Na atual conjuntura, tem sido visível que as questões relacionadas à 

Educação Escolar Indígena vêm alcançando grandes avanços, sendo cada vez 

mais significativa a inserção de indígenas nas universidades, seja em cursos 

específicos, como os citados, ou em outros cursos regulares por meio do 

Processo de Seleção Especial para Indígenas (PSEI), ou ainda, através da 

ampla concorrência. No entanto, é importante ressaltar que essas são 

conquistas que resultaram de um processo de mobilização e reivindicações 

iniciado em fins dos anos de 1960 e nos anos de 1970. 

É válido ressaltar, que a partir destas ações reivindicatórias, a “escola 

indígena” passou por um processo de ressignificação dentro das comunidades 

indígenas. Deixaram de ser pensada como elemento de homogeneização 

cultural e como instrumento de um projeto colonial, passando a ser vista como 

um instrumento de mobilização, deixando de ser uma escola para indígenas, 

para ser uma escola indígena. 

Assim, entendemos não ser possível discutir o atual modelo de 

Educação Escolar Indígena sem se reportar a esse processo histórico. É, 

portanto, a partir desta premissa, que dedicaremos às próximas páginas a 

examinar esta trajetória, no intuito de compreendermos como esse processo de 

ressignificação da escola foi sendo construído entre os indígenas, para em 

seguida compreendermos como os discursos da interculturalidade vem sendo 

abordado nas Universidades. 

 

 

 

2.3 - POLÍTICA PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA NO CONTEXTO DA  

AMÉRICA LATINA  

 

Toda a produção bibliográfica que analisamos, dos diferentes países 

foram unânimes em afirmar que o termo interculturalidade surgem na América 

Latina no contexto educacional e, mais precisamente, com referência à 



85 
 

Educação Escolar Indígena. Nesse sentido, é importante que apresentemos 

brevemente sua trajetória no Continente. 

Neste resgate não pretendemos negar a grande diversidade de 

situações e os diferentes contextos onde ocorre os processos de Educação 

Escolar Indígena. Também não propomos a existência de uma linha única e 

progressiva da história da educação indígena na América Latina, visto que o 

início de uma nova fase não significa o término da anterior, pois em muitos 

momentos ocorrem sobrepostas umas às outras. Apresentamos aqui apenas 

um esforço de identificar as raízes do pensamento intercultural no continente.  

Com essas ressalvas identificamos quatro principais etapas na 

Educação Escolar Indígena. A primeira ocorre do período colonial até as 

primeiras décadas do século XX e pode ser caracterizada por uma violência 

etnocêntrica explícita de imposição da cultura hegemônica sobre as 

populações indígenas. Eliminar o “outro” foi a tônica do período colonial e a 

partir das primeiras décadas do século XX, essa eliminação se configura de 

outra forma: a “assimilação”. Base de construção da homogeneidade requerida 

pelos estados nacionais modernos.  

Nessa segunda etapa, surgiram as primeiras escolas estatais bilíngues 

voltadas para os povos indígenas. Pela primeira vez, outras línguas além das 

oficiais conviveriam no espaço escolar. Mas, com raras e preciosas exceções12, 

essas escolas viam o bilinguismo apenas como uma etapa de transição 

necessária: um modo para alfabetizar e “civilizar” mais facilmente, povos 

inteiros. Uma das agências de maior influência para o estabelecimento do 

bilinguismo de transição na América Latina foi a organização estadunidense 

Summer Institute of Linguistics. Foi graças às suas atividades com diferentes 

governos latino-americanos, que se estabeleceu uma percepção comum sobre 

as “diferentes etapas” necessárias para a “transição” do índio à categoria de 

                                                           
12 

Neste mesmo período, alguns educadores de diferentes países da América Latina 
mostraram-se insatisfeitos com essa visão limitada do bilinguismo e procuraram desenvolver 
formas alternativas para a alfabetização de alunos indígenas. López e Küper (1999) 
exemplificam algumas delas, citando as experiências ocorridas na cidade de Cayambe, no 
Equador ou em Puno, no Peru. Destacamos também, e de modo especial, a experiência de 
Warisata Escola-Ayllu, na Bolívia entre 1931 e 1940, organizada e estruturada a partir do 
sistema de referências culturais e sociais existentes na sociedade Aimara. Além da prática 
bilíngue, Warisata incluiu uma dinâmica cotidiana que respondia e respeitava a relação 
comunitária, significando, talvez, um primeiro exemplo de educação intercultural bilíngue que 
conhecemos atualmente. Para saber mais sobre esta experiência, ver: Pérez (1962) e Mejía 
Vera (2006). 
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“trabalhador rural” ou “campesino”. Nessa proposta, a escola era vista como 

um “motor de desenvolvimento comunitário” onde, “através de explicações 

dadas na língua materna, a criança conseguiria entender muito melhor e 

transmitir para os pais os conceitos e valores da cultura nacional” (KINDALL; 

JONES, 1958 apud COLLET, 2001, p. 77). 

Com esse objetivo fundamental, línguas indígenas foram sistematizadas 

e transcritas para a escrita e essa concepção de bilinguismo influenciou 

fortemente as políticas educativas voltadas para os povos indígenas em toda a 

América Latina até a década de 1970, quando iniciou uma nova etapa de da 

Educação Escolar Indígena a partir das experiências alternativas 

protagonizadas por lideranças comunitárias, em parceria com universidades e 

setores progressistas da Igreja Católica Romana. Entre as décadas de 1960 e 

1980, organizações governamentais e não-governamentais voltadas para a 

defesa da causa indígena começaram a emergir no cenário internacional. 

Neste novo período foram produzidos materiais didáticos alternativos e 

programas de educação bilíngue que, apesar de ainda buscarem uma melhor 

“integração” dos grupos às sociedades nacionais, reconheciam o direito desses 

povos de fortalecer e afirmar a cultura local. O bilinguismo deixou de ser visto 

apenas como instrumento civilizatório para ser considerado de importância 

fundamental para grupos minoritários.  

No Peru, a Universidade Nacional Maior de São Marcos, por exemplo, 

exerceu grande influência com um projeto piloto de educação bilíngue com 

maior participação de lideranças quéchuas durante a década de 1970 (LÓPEZ; 

KÜPER, 1999). E no Brasil, nesse mesmo período, a Universidade Estadual de 

Campinas realizou o Projeto de Educação Escolar Indígena “Uma experiência 

de Autoria”, que defendia como proposta básica a integração entre o processo 

cultural local e o saber sistematizado universal, procurando, assim, valorizar as 

práticas sociais dos povos indígenas participantes do programa (FERREIRA, 

2001, p. 91).  

Apesar de importantes, essas experiências e outras semelhantes 

permaneceram isoladas, sem o apoio das instituições governamentais até o 

final da década de 1980, quando se inicia o que denominamos de quarta etapa 

na educação escolar indígena do continente, quando os próprios indígenas 

passam a participar das definições para o setor educativo. 
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Na nova configuração, o bilinguismo deixou de ser visto apenas como 

estratégia de transição ou meio para manutenção de uma cultura ameaçada, 

para ser inserido em um discurso mais amplo, onde a perspectiva intercultural 

pressiona o modelo escolar clássico e inclui nela não apenas diferentes 

línguas, mas, sobretudo, diferentes culturas.  

Mobilizações indígenas antes isoladas, protagonizadas por cada etnia 

em particular, passaram a ser unidas sob uma identidade comum “indígena” e a 

ter reconhecimento e espaço internacional principalmente nas últimas 

décadas13. López (2004) indica que, tanto em países com população 

majoritariamente indígena, como é o caso da Bolívia (aproximadamente 65%), 

como naqueles com população minoritária, como é o caso do Brasil (0,3%), 

tem surgido, cada vez mais forte, uma exigência comum por escolas 

coordenadas e gerenciadas por professores indígenas. 

Ao analisarmos a construção da perspectiva da educação intercultural 

no continente latino-americano, destacamos as principais contribuições que 

têm enriquecido esta abordagem, tanto do ponto de vista teórico quanto de 

suas implicações nos processos educacionais e sociopolíticos dos diferentes 

países. 

Parte das contribuições da Educação Escolar Indígena, considerada a 

origem desta preocupação em nosso Continente, apresenta importantes  

contribuições do Movimento Negro, tendo presente sua diversidade de 

configurações da América Latina, e destaca as experiências de educação 

popular. E neste contexto, a figura de Paulo Freire como especialmente 

relevante para o aprofundamento da perspectiva da educação intercultural. 

Assinalando também a incorporação da educação intercultural nas reformas 

curriculares dos anos 90 e a tendência a transformá-la em aspecto funcional 

aos sistemas sociopolíticos vigentes. 

Abordando a perspectiva crítica da interculturalidade, que a considera 

como um dinamismo orientado a uma transformação estrutural das sociedades 

latino-americanas. Nesta ótica, em especial ênfase às reflexões do grupo 

“modernidade-colonialidade”, constituído por um conjunto de especialistas que 

                                                           
13 

São muitos os exemplos de encontros internacionais realizados e organizados por 
lideranças indígenas em diferentes regiões do Continente. Estes encontros também significam 
um importante espaço de aprendizagens entre os integrantes, que vivenciam situações muito 
diferentes em cada contexto nacional. Sobre o tema ver: Mato, 2003; Russo, 2007. 
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centram suas análises nas relações de poder presentes no continente em todo 

seu processo de formação histórica. Estes estudiosos procuram evidenciar o 

aspecto plural, complexo e original da construção da perspectiva da educação 

intercultural na América Latina. 

A experiência de escolas interculturais indígenas na América Latina 

incluíram uma nova dimensão sobre a ideia de cultura no espaço escolar. 

Diferentes línguas foram o passo inicial para a proposição de um diálogo entre 

diferentes culturas. Outros grupos contribuíram para a ampliação da discussão 

sobre educação e interculturalismo, entre os quais estão os movimentos negro 

latino-americanos. 

A construção de uma identidade nacional para cada novo Estado latino-

americano significou a exclusão e invisibilidade para todos aqueles que não se 

reconheciam na cultura europeia. Assim como os indígenas, culturas de matriz 

africana não encontraram espaço na educação escolar e até hoje encontram 

dificuldade de difusão de suas culturas.  

Importante destacar que a situação dos povos indígenas no Continente 

varia muito em relação à situação de cada país. Se em alguns casos foi 

consideravelmente eclipsada, como na Argentina, em outros constitui a grande 

maioria da população, como em Cuba ou Haiti, no caso das etnias negras ou 

os indígenas na Bolívia. Em situações em que estão circunscritos a algumas 

regiões e/ou núcleos rurais, como no Equador ou Bolívia, em outras estão 

presentes nas principais zonas urbanas do respectivo país, como é o caso do 

Brasil ou Colômbia. A presença indígena permeia de variadas formas as 

sociedades nacionais em diferentes âmbitos, e diversas proporções. 

Apesar da realidade dos grupos e movimentos indígena ser muito 

heterogênea e diferenciada na região, é possível afirmar que esses grupos 

foram, em geral, reduzidos a uma posição de não cidadania até a metade do 

século passado.  

A situação dos indígenas na maior parte do Continente tem sido 

configurada por processos de violência e exclusão física, social e simbólica. No 

entanto, em diferentes países, foram muitas as mobilizações de indígenas por 

condições de vida dignas e combate à discriminação, preconceito e ao racismo. 

Esses povos têm se caracterizado pela resistência e por suas lutas, assim 
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como pela afirmação de direitos e plenitude de cidadania, o que supõe 

reconhecimento de suas identidades culturais. 

Mas, apesar desses temas serem bastante atuais nas discussões sobre 

educação e interculturalismo no Continente, foi difícil encontrar na produção 

bibliográfica latino-americana sobre a educação intercultural, referências às 

contribuições dos povos e movimentos indígenas 

Por essa razão, consideramos importante destacar no contexto nosso 

estudo – que visa rever a trajetória da educação intercultural em nosso país– 

algumas contribuições dos movimentos indígenas com uma atuação 

significativa na esfera pública de seus respectivos países. Nessas situações, 

em geral predomina uma ideologia privilegiando os euro-descendentes e a 

branquidade, inferiorizando e subalternizando os grupos que não podem ser 

incorporados nesta categoria e suas contribuições para a construção das 

respectivas sociedades. 

Igualmente importante é o reconhecimento de que no continente se 

desenvolveu, com diferentes denominações, uma apologia da mestiçagem, 

como a expressão “democracia racial” no nosso país, configurando um 

imaginário sobre as relações sociais e raciais mantidas entre os diferentes 

grupos presentes nas sociedades latino-americanas caracterizado pela  falsa 

cordialidade. Eliminam-se, assim, os conflitos, perpetuando estereótipos e 

preconceitos, pois, se seguirmos a lógica de que os diferentes grupos étnico-

raciais desde o início do processo colonizador foram se integrando 

“cordialmente”, podemos pensar que as diferentes posições hierárquicas 

existentes deve-se à capacidade e empenho dos indivíduos e/ ou à 

inferioridade de determinados grupos. Essa ideia se disseminou no imaginário 

social contribuindo para que as sociedades não se reconhecessem como 

hierarquizadoras, discriminadoras e racistas. 

O desafio é desvelar, desconstruir os estereótipos raciais e a visão do 

“racismo cordial” presente nas sociedades latino-americanas, apesar desta 

expressão ser em si mesma contraditória. Ao mesmo tempo, requer o 

reconhecimento das diferenças como um dos aspectos fundamentais de uma 

sociedade democrática.  

Os movimentos indígenas organizados têm também promovido leituras 

alternativas do processo histórico vivido e do papel dos indígenas na formação 
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dos vários países latino-americanos. Demandas por reparações por parte dos 

estados e das sociedades, por medidas que visem ressarcir os indígenas dos 

danos coloniais, assim como pelas políticas apresentadas que se referem a 

diferentes âmbitos sociais, políticos e culturais. 

No que diz respeito essencialmente à educação, incluem políticas 

orientadas ao ingresso, permanência e sucesso na educação escolar, 

valorização das identidades culturais, incorporação nos currículos escolares e 

nos materiais pedagógicos de componentes próprios das culturas negras e 

indígenas, assim como dos processos históricos de resistência vividos pelos 

grupos e suas contribuições à construção histórica dos diferentes países. A 

valorização da ancestralidade constitui um dos aspectos fundamentais desta 

abordagem, principalmente para aqueles grupos que lutam pela mobilização e  

pelo reconhecimento de territórios e neles procuram implementar outros 

modelos de desenvolvimento. 

Outro elemento importante que vem sendo incorporado por vários países 

são as políticas de ação afirmativa dirigidas aos afrodescendentes e indígenas 

em diferentes âmbitos da sociedade, do mercado de trabalho ao Ensino 

Superior. Esta é uma questão que vem provocando muitas discussões e 

polêmicas, todavia tem avançado de modo significativo em diferentes países. 

No Equador, um dos documentos produzidos pelo Centro Cultural Afro-

Equatoriano propôs, em 2001, o uso do termo “etnoeducação” para definir 

processos educativos que “despertem o sentimento de pertencimento do 

negro” e que possibilite a construção de um modelo educativo que possibilite 

“um reencontro com o que somos” ao considerar os aportes das diferentes 

etnias que compuseram a diversidade cultural latino-americana (WALSH; 

GARCÍA, 2002). 

Propostas como essas questionam o discurso e as práticas 

eurocêntricas, homogeinizadoras e monoculturais dos processos sociais e 

educativos e colocam no cenário público temas referentes à construção de 

relações étnico-raciais nos contextos latino-americanos. Desvelam o racismo e 

as práticas discriminatórias que perpassam o cotidiano das nossas sociedades 

e instituições educativas e promovem o reconhecimento e valorização das 

diferenças culturais, componentes fundamentais para a promoção de uma 

educação intercultural. 
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2.4 -  EDUCAÇÃO INDÍGENA: CAMINHOS E PERSPECTIVAS 

 

Para falar em educação é importante lembrar que é um processo amplo, 

contínuo, que acontece ao longo da vida de cada pessoa e não se restringe às 

experiências de escolarização. A escola é uma instituição que adquiriu grande 

relevância a modernidade em sociedades ocidentais, e nelas se consagrou 

como um espaço central de socialização da pessoa, bem como de aquisição de 

conhecimentos tidos como relevantes para a inserção dos sujeitos no mundo 

do trabalho.  

A escola não só produz e socializa saberes, produz experiências 

cotidianas que vão nos integrando em um alógica de sociedade e, ao mesmo 

tempo, produzindo o lugar social que podemos e devemos ocupar. E como esta 

instituição está inserida num modelo de sociedades capitalista, reproduz, dá 

coesão e torna significativo esse modelo, colaborando para desenvolver nos 

estudantes certas disposições, certos valores, certos anseios que são próprios 

deste modo de produção. 

A elaboração do currículo indígena é uma iniciativa pedagógica e 

institucional complexa, uma vez que deve ser construída de forma participativa, 

crítica e complementar aos desenhos curriculares formulados para as escolas 

indígenas, exigindo sensibilidade para identificar e atender demandas 

sociopolíticas e expectativas na relação entre o Estado e os povos indígenas 

(BRASIL, 2005). A legislação escolar indígena estabelece que os sistemas de 

ensino criem espaços possibilitando a construção do currículo intercultural dos 

povos indígenas 

Por décadas os povos indígenas têm afirmado que assumir a educação 

escolar é um grande desafio, não é o desconhecimento de procedimentos 

didáticos ou conteúdos curriculares, mas o fato de serem lógicas distintas as 

que fundamentam a organização da escola e a vida em seus territórios. 

O desafio está na adequação das sociedades multiculturais, se 

“enquadrarem” em instituições que reproduzem modelos societais de relações 

capitalistas. A organização dos currículos escolares é um breve exemplo de 

relação capitalista (individualizada, competitiva, hierarquizada, seletiva, 

relações verticais entre os sujeitos), pois está estruturada de acordo com os 
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saberes consagrados e ordenados de um modo significativo para o mundo 

ocidental. 

No Brasil, desde o século XVI, a oferta de educação escolar aos povos 

indígenas esteve pautada em uma perspectiva integracionista. A tônica era a 

recusa da diferença e uma intensa tentativa da superação. Em décadas 

recentes foram surgindo diferentes experiências de organização da Educação 

Escolar Indígena em várias regiões do Brasil, respeitando culturas e projetos 

de vida destes povos. Muitas destas ações foram pontuais e fragmentadas, 

marcadas pela escassez de recursos, imposição de programas de formação, 

desrespeito às questões étnicas e religiosas, falta de professores e de 

investimentos na qualificação professores indígenas. 

Apesar das inúmeras dificuldades, a educação e o anseio pelo 

conhecimento são importantes e necessários para o fortalecimento das 

mobilizações dos povos indígenas em defesa do espaço escolar como um 

campo de formação política e social. 

Para assegurar que a instituição escolar efetivamente responda aos 

objetivos estabelecidos pelos povos indígenas, tornou-se imprescindível lutar, 

no plano legislativo, pela garantia da especificidade respaldada nas diferenças 

culturais. Esta intensa peleja vem acontecendo, com variadas ênfases por mais 

de 20 anos. As leis que resguardam os direitos dos povos indígenas são 

recentes e advindas das mobilizações indígenas e de entidades indigenistas na 

defesa dos direitos dos índios. 

A partir da década de 1970, grupos organizados da sociedade civil 

passaram a assessorar os povos indígenas em suas demandas pela 

construção de um modelo de escola mais respeitoso à diversidade e aos 

direitos coletivos assegurados mais tarde na Constituição brasileira.  

Existem, ainda, interpretações diferentes no que se refere à esfera que 

deve desenvolver a política de educação escolar para os povos indígenas. 

Alguns setores do movimento indígena e indigenista argumentam que a 

Constituição Federal, em seu Inciso XV do Artigo 22, atribui à União a 

responsabilidade de legislar e proteger todos os bens indígenas, e como a 

educação é um "Bem" cultural simbólico dos povos indígenas, a 

responsabilidade dessa política deve ser da União. 
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A Educação Escolar Indígena específica, diferenciada e intercultural, 

requerida pelas organizações da sociedade civil e pelo movimento indígena; e 

que serviu de base para elaboração das políticas, respeitando a pluralidade 

cultural e étnica do país, não pode limitar-se apenas à elaboração de currículos 

e calendários escolares específicos. Este princípio deve ser estendido também 

à gestão da política Ao nosso ver é preciso, pois, criar um sistema próprio para 

tratar de Educação Escolar Indígena no Brasil respeitando a territorialização, 

sua autonomia e a realidade sociocultural e educacional. 

Mas, no decorrer desse período as organizações indígenas junto aos 

movimentos sociais, intensificaram as mobilizações iniciadas muito antes da 

Assembléia Nacional Constituinte, para que houvesse uma mudança de 

postura do Governo Federal diante das questões interligadas aos assuntos de 

gênero, raça e etnias, assim como no que se referia à aceitação de medidas 

específicas contra as desigualdades e da discriminação destes aspectos, 

ocorrendo por meio das ações afirmativas. 

A mudança nos princípios e nas formas de execução da política de 

Educação Escolar Indígena passam a ser esboçada com a promulgação da 

Constituição Federal em 1988, em que se reconheceu aos índios o direito à 

diferença, cabendo “ao Estado proteger as manifestações das culturas 

indígenas e assegurar o uso de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem”(Constituição Federal, 1988). Essas experiências se 

constituíram em referências importantes para a nova Política de Educação 

Escolar Indígena implementada no país na década de 1990. 

A construção dessa nova política pública começou a ser implementada 

no ano de 1991, com o decreto sobre o ensino escolar em áreas indígenas, 

atribuindo ao Ministério da Educação a coordenação das ações do que veio a 

ser denominada “a educação indígena” em todos os níveis e modalidades de 

ensino. Ficou estabelecido que essas ações seriam desenvolvidas pelas 

secretarias estaduais de educação em possível cooperação com os municípios. 

Em decorrência desse decreto, o Ministério passou a coordenar e apoiar 

a política de educação escolar a ser ofertada aos povos indígenas, substituindo 

a FUNAI na anterior exclusividade sobre essa atuação enquanto política oficial. 

Uma série de documentos orientadores da política educacional foi elaborada 

desde então pelo Ministério da Educação, por meio de equipes de assessores 
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e consultores, índios e não-índios chamados a colaborar na construção dessas 

novas ideias e práticas. 

Entre 1995 e 1998, os Parâmetros e os Referenciais Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental, Educação Infantil, Educação de Jovens 

e Adultos e para a formação de professores, visaram oferecer uma educação 

capaz de assegurar às crianças, aos jovens e adultos brasileiros, o acesso ao 

conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como 

necessários ao exercício da cidadania.  

Para a Educação Indígena, o documento, Referencial CurricularNacional 

para as Escolas Indígenas (RCNEI), teve a função de apoiar a formação dos 

professores indígenas e a construção dos currículos das escolas indígenas em 

todo território nacional, com vistas a assegurar o respeito à diversidade no 

campo educacional. 

Para preparar a primeira versão do documento, o Ministério da 

Educação constituiu uma equipe formada por um conjunto de educadores, em 

sua maioria vinculados a ações de implantação e assessoria às escolas 

indígenas e à formação de professores índios, atuantes em organizações não-

governamentais e universidades brasileiras. Ao mesmo tempo, um significativo 

grupo de professores indígenas foi convidado a enviar suas reflexões para 

subsidiar a elaboração do texto. O mesmo ocorreu com dezenas de 

especialistas universitários e técnicos governamentais. Foram também 

consideradas propostas curriculares de algumas secretarias de educação e de 

organizações não-governamentais entendidas como exemplares. 

Uma vez concluída a redação do documento, o debate continuou, pois o 

texto produzido foi intensamente utilizado nos cursos de formação de 

professores indígenas que aconteceram no país a partir de 1998. Do ponto de 

vista político, o documento RCNEI se apresentou como um poderoso 

instrumento para a implementação da política de educação escolar indígena no 

Brasil. 

Em primeiro lugar, porque o processo de produção implicou, durante 

quase dois anos, em um profundo e amplo debate a respeito do tema com a 

busca difícil mas necessária,como também pela criação de um consenso sobre 

os fundamentos e orientações à nova política para a educação entre os povos 
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indígenas. Centenas de professores indígenas puderam apreciar as 

formulações iniciais e contribuir para seu formato final. 

O RCNEI foi muito utilizado, principalmente por lideranças e professores 

indígenas, como instrumento político, uma vez que nele estavam registradas as 

obrigações dos órgãos governamentais no atendimento aos direitos educativos 

indígenas. Muitos professores indígenas participaram de reuniões e atividades 

em defesa de seus direitos, representando um instrumento para a autonomia 

pedagógica e curricular de suas escolas. 

No decorrer desses últimos anos, as conquistas acima relatadas vêm 

sendo regulamentadas por meio de vários textos legais: a atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional garante às sociedades indígenas, em 

seus artigos 78 e 79, a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural. 

Em conseqüência disto, com apoio de forças sociais diversas, foi se 

estabelecendo, nos estados, um conjunto de instrumentos legais que passaram 

a garantir e balizar a implementação da escola indígena em nosso país. 

Resoluções dos diversos conselhos estaduais de educação, portarias e outros 

instrumentos emitidos pelos titulares das secretarias estaduais de educação e, 

mais recentemente, leis promulgadas pelas casas legislativas estaduais, dão o 

amparo legal indispensável ao funcionamento “diferenciado” das escolas 

indígenas. 

O Ministério da Educação contribuiu para o estabelecimento de um 

conjunto de instrumentos legais dialogando com representantes do Conselho 

Nacional de Educação. O ponto culminante desse trabalho foi a publicação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para as Escolas Indígenas, estabelecidas no 

Parecer 14/99 para todo território nacional, definindo um conjunto claro de 

orientações normativas. 

Acompanhando as Diretrizes, foi aprovada a Resolução 3/99, 

estabelecendo, no âmbito da educação básica, a estrutura e o funcionamento 

das escolas indígenas, com “normas e ordenamento jurídicos próprios”, 

integradas como “unidades próprias, autônomas e específicas” nos sistemas 

estaduais de ensino. Caracterizando esse ordenamento em seus elementos 

básicos “a sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas, a 

exclusividade deseu atendimento à população indígena, o ensino ministrado 
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nas línguas maternas e nas segundas línguas das comunidades e uma 

organização curricular própria”. 

Reconhecendo que a escola indígena diferenciada não se realiza sem a 

efetiva participação da comunidade e sem que à sua frente estejam 

professores indígenas, preferencialmente à mesma etnia. A Resolução 3/99 

determina que os professores das escolas indígenas recebam formação 

específica, garantindo que esta se realize “em serviço” e, quando necessário, 

de forma concomitante à sua própria formação básica. 

Em janeiro de 2001, foi promulgado o “Plano Nacional de Educação” que 

definiu os objetivos e as metas a serem alcançados a curto e médio prazo, no 

sentido de universalizar a oferta de uma educação de qualidade para todos e 

de forma particular para as sociedades indígenas. Nessa lei, assegurou-se 

autonomia para as escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto 

pedagógico quanto ao uso dos recursos financeiros, garantindo a participação 

das comunidades indígenas nas decisões relativas ao funcionamento das 

escolas. Para que isso se realize, o Plano estabeleceu a necessidade da 

criação da categoria “escola indígena” para assegurar a especificidade do 

modelo de educação intercultural e bilíngue e sua regularização nos sistemas 

de ensino. 

Segundo Lima e Barroso-Hoffmann (2004), essa qualificação tem como 

objetivo garantir o cumprimento das normas jurídicas relativas ao ensino 

escolar intercultural, bilíngue e diferenciado, que atendesse às especificidades 

e necessidades dos povos indígenas, como garantido pela Constituição de 

1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996). 

Em função disso, o Ministério da Educação, no segundo mandato de 

Luiz Inácio Lula da Silva 2006-2010 priorizou a formulação de políticas para a 

formação superior de professores indígenas, por meio da articulação entre a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade -SECAD, 

atual, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI) e a Secretaria de Ensino Superior (SESu), com o 

lançamento do Programa de Apoio a Formação Superior e Licenciaturas 

Indígenas (PROLIND) . 
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O PROLIND apóia projetos de Cursos de Licenciaturas específicas de 

formação de professores para o exercício da docência aos indígenas, que 

integrem ensino, pesquisa e extensão, promovam a valorização do estudo de 

temas indígenas relevantes, tais como línguas maternas, gestão e 

sustentabilidade das terras e culturas dos povos indígenas, e possibilitem a 

oferta da educação básica intercultural nas escolas indígenas. Tem o objetivo 

de promover a capacitação política dos professores que atuam na docência 

aos indígenas, como agentes interculturais na promoção e realização dos 

projetos de suas comunidades. 

Atualmente, existe a oferta de ensino superior intercultural indígena em 

diversos estados da federação, e seria impreciso nesse momento divulgá-los 

em números. No entanto, cabe destacar as iniciativas pioneiras das instituições 

de ensino superior que foram contempladas pelo primeiro Edital do PROLIND, 

lançado em 2005, cujas propostas atenderam ao eixo I do edital que tratava da 

implantação e formação de professores indígenas em nível superior. 

No tocante à política de formação de professores indígenas, o Ministério 

de Educação convocou o trabalho de profissionais e instituições civis e 

representantes de órgãos governamentais e universidades, em processo 

semelhante ao RCNEI, do que resultou o documento contendo “Referenciais 

para a Formação de Professores Indígenas”, elaborado entre 1999 e 2001. O 

objetivo do documento foi proporcionar os referenciais e orientações que 

pudessem nortear a tarefa de implantação permanente de programas de 

formação inicial e continuada de professores indígenas pelos sistemas de 

ensino estadual, de modo a atender às demandas dos povos indígenas e às 

exigências legais de titulação do professorado em atuação nas escolas 

indígenas do país. 

Muito ainda existe que ser feito em todo país, sobretudo do ponto de 

vista da execução pelo Estado e seus órgãos responsáveis desse novo aparato 

legal e conceitual. Mesmo diante das insuficiências e dificuldades no 

desenvolvimento institucional dessa nova política, pode-se afirmar que os 

avanços nos últimos anos foram substanciais e definitivos. 
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3.1 CAPÍTULO 3 - DAS POLÍTICAS À MATERIALIZAÇÃO DO 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL NO BRASIL 

 

O presente estudo está voltado para a identificação das concepções que 

subsidiam as propostas curriculares de cinco Cursos de Licenciatura para 

Professores Indígenas em universidades brasileiras. Essa análise será restrita 

apenas a uma das dimensões do currículo (Lopes e Macedo, 2002), que será 

centrada na proposta pedagógica. A análise se restringe aos textos, mas busca 

as relações e interações na concepção dos cursos, bem como a importância do 

processo de refração-retradução das políticas curriculares nacionais. Essas 

propostas estão repletas de significados e intencionalidades em nível de 

formação social, cultural e profissional que incluem, em alguma medida, a 

prática de uma educação intercultural.  

Para esclarecer os pontos específicos dessa forma de “aplicação 

prática” das políticas curriculares, trataremos distintamente as especificidades 

curriculares de cada curso.  Encontram-se aqui, as análises do conteúdo dos 

documentos levantados sobre a ação investigada, dentre eles: o projeto escrito 

dos cursos, as legislações - leis, portarias, decretos, pareceres- que 

justificaram tal proposição, buscando identificar seus fundamentos teóricos, 

políticos e metodológicos. 

Abordamos os conteúdos presentes nas propostas dos Cursos de 

Licenciatura em Educação para os professores indígenas no sentido de 

compreender o sentido, o papel e o lugar da identidade de formação dos 

educadores, assim como as concepções de currículo que estão imbricados 

nesta discussão. 

Essa relação tem sido fundamental para se desenvolver concepções de 

escola, de currículo, de avaliação, de gestão, de formação docente e de 

princípios norteadores da educação na escola indígena.  

Esses cursos, como fora evidenciado neste estudo, tem proporcionando 

nas diversas regiões do país, o diálogo entre saberes tidos como tradicionais 

da academia com os saberes dos povos indígenas.  
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Para tanto, nesta investigação, a análise documental foi utilizada a partir 

da da concepção de Laurence Bardin (2011). A autora diferencia a análise 

documental da análise de conteúdo, explicando que o objetivo da análise 

documental é tratar as informações e representar de forma diferenciada as 

mensagens contidas em determinado documento. A análise de conteúdo tem 

como foco as mensagens, buscando construir inferências a partir dos 

indicativos presentes no texto. 

 

O objetivo da análise documental é a representação 

condensada da informação, para consulta e armazenamento; o 

da análise de conteúdo é a manipulação das mensagens 

(conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que 

não a da mensagem. (BARDIN, p. 52, 2011) 

 

Assim, a análise documental se tornou mais adequada. Dessa forma, no 

tópico a seguir será apresentada a organização das mensagens contidas nos 

documentos supracitados, apresentando seus principais aspectos de forma a 

contribuir com as técnicas de análise de conteúdo. 

A partir da preocupação acerca da formação pessoal e profissional do 

educador, refletimos como os cursos em questão propiciam subsídios teórico-

práticos para delinear a identidade e as práticas educativas deste profissional 

para o que é considerado o bom exercício de sua profissão.  
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3.2 - APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE OS 

PROJETOS INSTITUCIONAIS E AS POLÍTICAS CURRICULARES 

DE FORMAÇÃO 

 

Os Cursos de formação para professores indígenas  foram organizados 

a partir da reivindicação das escolas indígenas em terem docentes formados 

na perspectiva da interculturalidade e do diálogo entre culturas. O ideal 

construído nos movimentos está relacionado com a possibilidade de 

proporcionar o diálogo entre os saberes das culturas indígenas e os da 

academia, criando laços interculturais mais fortes na prática da educação 

escolar indígenas.  

A perspectiva de formação adotada pelas Instituições Federais de 

Ensino Superior levam em conta a orientação teórica e prática que emerge com 

eixos fundamentais: terra, identidade, história, organização, interculturalidade 

(como está mais explícito no Projeto do curso de Licenciatura em Educação 

Intercultural, IES 4, 2009). Em nossos estudos, identificamos em todos os 

projetos do Curso de Licenciatura  a valorização das dimensões educativas 

antes desconhecidas como forma de ensino, de pesquisa e de extensão: 

Identidade, alteridade e diálogo intercultural; Saberes tradicionais dos povos 

indígenas e Ciências; Linguagens, artes e interculturalidade; Organização 

social e Política; Educação e escola intercultural. 

A estrutura curricular desses cursos incorporam os saberes indígenas 

através de uma estratégia de ensino cooperado na qual aluno e professor 

produzem conhecimentos sobre a realidade indígena. Estes elementos foram, 

comumente, trabalhados de modo vertical, ou seja, o docente-pesquisador ia à 

comunidade indígena para pesquisar e ensinar sobre isso, numa ótica de fora 

para dentro, uma visão colonialista, eurocêntrica (QUIJANO, 2005). Nas 

propostas analisadas foi possível identificar outra concepção que parte uma 

relação dialógica, no sentido de Paulo Freire, e envolve reflexão e pesquisa.  

Com a implantação desses cursos, as universidades federais estão 

respondendo afirmativamente à resolução 03/98 e Parecer 010/2002 do 

Conselho Nacional de Educação que recomendam às Instituições de Ensino 
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Superior do Sistema Federal de Educação se comprometam com a meta 17 da 

Educação Escolar Indígena, tal como posta na Lei 10.172/01:  

“que as universidades credenciadas em especial as mais 

próximas das populações indígenas, devem se comprometer 

com as necessidades de formação dos professores indígenas ao 

nível universitário e que o projeto pedagógico da formação de 

professores deverá considerar os saberes indígenas, dando 

cumprimento ao artigo 217 da Constituição Federal”. 

 

 Além disso, este parecer indica que o projeto pedagógico da formação 

de professores deverá considerar as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Formação Docente em Nível Superior. O referido documento também sinaliza 

que o corpo docente indígena deve passar por um processo de formação que 

atenda às especificidades postas pela natureza das escolas indígenas, cujo 

princípio epistemológico básico será o da “interculturalidade”, que está na base 

da maioria dos projetos de licenciaturas. 

Nesse sentido, Walsh (2007) concebem a Interculturalidade como 

estratégia e princípio orientando a construção do pensamento outro, por meio 

de pensamentos, ações e enfoques epistêmicos distintos do eurocentrismo. 

Nesse sentido, a autora associou a Interculturalidade a um projeto social, 

cultural, educacional, político, ético, estético, epistêmico conduzindo à 

decolonização e à transformação dos padrões estabelecidos pela herança 

colonial. Mas, cabe distinguir a Interculturalidade Funcional da 

Interculturalidade Crítica. A Interculturalidade não se materializa apenas como 

estratégia do projeto decolonial, podendo ser tomada também como uma 

estratégia de mera oficialização das diferenças nas políticas. Para Sartorello 

(2009), a principal distinção entre elas é que a Funcional serve aos interesses 

do Estado Neoliberal e segue a tradição do multiculturalismo liberal, 

concebendo as políticas interculturais como mecanismos assistenciais que 

contribuem para um processo de integração subordinada dos grupos excluídos. 

A Interculturalidade Crítica opõe-se ao sistema político e econômico neoliberal 

e considera a Educação Intercultural como direito e meio para contribuir com a 

transformação da condição subalterna das minorias. 
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É nesse sentido que vemos a Educação Escola Indígena como uma 

possibilidade de educação intercultural, rompendo com o paradigma 

hegemônico por meio do diálogo estabelecido com os saberes produzidos no 

continente africano e na sua diáspora, como pelo estímulo de construção e 

valorização da identidade indígena de forma positiva. Vale destacar que, assim 

como na Interculturalidade, a Educação Intercultural também tem sido 

classificada em duas perspectivas: Funcional e Crítica. 

Dessa forma, Sartorello (2009, p. 81) adverte que a Educação 

Intercultural Funcional pode determinar “mediante la victimización y asistencia 

del otro, quien ocupará espacios previstos en el nuevo orden-mundo, lugares 

culturales que no pongan en tensión la estabilidad social”, isto é, utilizando a 

Interculturalidade como aliada às formas de dominação econômica, social e 

cultural. 

Como exemplo de educação intercultural na perspectiva funcional, 

podemos citar a experiência da inclusão do tema pluralidade cultural nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais no Brasil (2001), o qual, apresenta indícios 

de ter se restringido à oficialização da diferença, sem provocar as mudanças 

estruturais necessárias para a promoção de uma educação antirracista.  

De acordo com Walsh (2005, p. 12), “si la pretendida educación 

intercultural no toma en cuenta desde la praxis la diversidad cultural del país, 

será un intento parecido a muchos otros, cuyo único resultado ha sido la 

asimilación de la cultura de las minorías étnicas a la cultura nacional y 

dominante”. Na perspectiva Crítica, a Educação Intercultural parte, de acordo 

com Marín (2011), do diálogo crítico, no qual as culturas se articulam, mas não 

se subordinam. Essa educação nasce nas lutas dos grupos considerados 

minorias que reivindicam novas formas de cidadania, de democracia e de 

valorização de suas epistemologias. 

Na legislação educacional brasileira, publicada pós Constituição de 

198814, que as escolas indígenas têm normas e ordenamentos jurídicos 

                                                           

 
14

 Educação Escolar Indígena no Governo Federal – Decreto nº 26, de 04.02.1991., 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB – Lei nº 9.394, de 20.12.1996.,  
Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas - Parecer 
CNE/CEB nº 14/1999, de 14.09.1999., Plano Nacional de Educação - Lei nº 10.172, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0026.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
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próprios. Nesse sentido, devem valorizar as culturas dos povos indígenas. 

Além disso, o RCNEI-2006 indica que os/as professores/as devem ser, 

prioritariamente, oriundos da própria etnia e seus processos formativos devem 

ser realizados em cursos específicos, seja no ensino fundamental, médio ou 

superior. 

O programa de formação de professores indígenas “pressupõe a 

observância de um currículo diferenciado que lhe permita atender às novas 

diretrizes para a escola indígena” possibilitando que ele desenvolva 

competências para pesquisar e elaborar material didático e currículos próprios 

(Parecer 14/99: 15). É, pois, a partir da necessidade dos professores indígenas 

de consolidarem sua formação, tanto para qualificar sua prática quanto para 

regularizar sua situação profissional, que se justifica a criação e implementação 

desse curso. 

De acordo com Pacheco (2003), a política curricular não se traduz 

meramente na decisão (ou a partir dos parâmetros) nacional e nas suas formas 

de regulação da sua construção cotidiana. Mas, ao contrário, “a política 

curricular decide-se e aplica-se numa perspectiva interpretativa e menos 

determinista ou num conjunto complexo de relações entre a escola, a 

experiência individual e a vida pública (...), dado que a política não pode 

esgotar-se no momento normativo como se o político fosse o ator por 

excelência da construção do currículo” (2003, p. 107). 

Nesse contexto, a metodologia do ensino na perspectiva intercultural 

indígena é algo que está indicado claramente nos referenciais. Assim, a 

perspectiva da Educação Intercultural permeia as diretrizes presentes na 

política curricular nacional. Essa é uma construção dos movimentos dos povos 

indígenas, mas também estão inseridos no debate mais amplo no campo 

educacional, como visto no capítulo inicial deste trabalho. 

Nossos estudos apontaram que as propostas curriculares, de uma forma 

geral assinalam que a Educação Indígena deve ser “específica” e 

“diferenciada”, termos que aparecem reiteradamente nos textos. Esse 
                                                                                                                                                                          

09.01.2001. Conteúdo disponível em http://www.funai.gov.br/index.php/educacao acesso 
em 03/04/2017. 

 

http://www.funai.gov.br/index.php/educacao
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direcionamento é justificado devido às “peculiaridades culturais das 

comunidades”. Esses são os pilares das justificativas usadas para se ter uma 

proposta específica de licenciatura para professores indígenas.  

Além disso, os movimentos de professores coloca como reivindicação a 

necessidade de que os profissionais que atuam nas escolas sejam às 

comunidades em que residem. Dentre as lideranças se propagou um consenso 

que professores indígenas atendem melhor as “necessidades” dos seus povos 

e, por essa razão, eles deverão ter acesso a cursos de formação inicial e 

continuada, especialmente planejados para o trato com as pedagogias 

indígenas. 

Os textos indicam que é fundamental a orientação dos profissionais que 

atuam como docentes no sentido de saber e vivenciar reflexões e estudos que 

considerem e reflitam as tradições das comunidades indígenas em sua 

totalidade. Nessa relação, tão importante quanto o conhecimento, faz-se 

necessário saber e respeitar o (a) estudante indígena como diferente dos 

demais. Seu modo de ser e de pensar, sua vivência e sua prática 

organizacional, educativa, econômica, dos demais estudantes universitários.  

Ao analisar os princípios metodológicos nos documentos institucionais, 

percebemos que os cursos seguem a linha de orientação apresentada pela 

legislação por meio dos seus objetivos, princípios, habilidades e competências 

atribuídas à formação do Professor Indígena. Identificamos como estruturantes 

comuns de maior intensidade, interculturalidade, pois reconhecemos em 

nossas analises os debates em torno da Educação Indígena, algumas 

semelhanças com as reflexões sobre a colonialidade do poder, do saber e do 

ser e a possibilidade de novas construções teóricas para a emergência (...) de 

uma proposta de interculturalidade crítica e de uma pedagogia decolonial 

(WALSH, 2007). Ao analisarmos tais semelhanças, percebemos a construção 

da perspectiva da interculturalidade e os seus efeitos na legislação e nos 

currículos. 

Ainda em maior intensidade, as IES partem dos pressupostos legais 

para a criação de mecanismos que estabeleçam relação entre conhecimentos 

teóricos e práticos, bem como a produção do conhecimento, construção e 

valorização da identidade, vale salientar a especificidade do bilinguismo 
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como política de revitalização cultural e linguística.  Tais princípios são 

adquiridos através de estudos e práticas independentes, a serem incorporadas 

ao currículo pleno, pois, abrangem  e possibilidade de conteúdos e atividades 

que constituem base consistente para a formação do educador capaz de 

atender o perfil formativo e o desenvolvimento da autonomia daqueles 

sujeitos. 

Com media intensidade, destacamos a organização dos modos e 

tempos pedagógicos através da interdisciplinaridade Princípios éticos, 

produção coletiva e democrática  de conhecimento. Nessa direção, a 

compreensão ampla e consistente do fenômeno e da prática educativos que se 

ocorrem em diferentes âmbitos e especialidades, bem como a pertinência e 

relevância social, numa compreensão do processo de construção do 

conhecimento no indivíduo inserido em seu contexto social e cultural e 

educacionais  e a compreensão e valorização das diferentes linguagens 

manifestas nas sociedades contemporâneas e de sua função na produção do 

conhecimento. 

Com menor intensidade, destacamos que a legislação tem por exigência 

metodológica, que a formação do professor indígena deve ter em sua trajetória, 

uma formação sólida formação teórico-prática e interdisciplinar, além de 

exigir que este desenvolva pesquisa e estudo acerca da prática da ação 

docente e educativa.  Neste sentido, é  pertinente compreender que as 

diretrizes conduzem ao tratamento dos elementos que norteiam os princípios 

da formação do professor indígena.  

Como podemos ver no quadro 02,  a seguir 
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Tendo analisado os princípios que embasam os projetos de curso 

(quadro 02), fizemos para o exame dos estruturantes  que caracterizam as 

intencionalidades dos cursos (quadro 03). Esse aspecto se refere aos objetivos 

pretendidos nesse processo de formação. As análises dos estruturantes de 

formação apontaram como indispensáveis os aspectos sociais e culturais que 

caracterizam as intencionalidades dos cursos.  

Abordamos, em primeira instância, a especificidade da formação do 

Profissional da Educação Indígena. Para tanto, baseamo-nos nos estruturantes 

que estão relacionados à formação do docente (concepção de Formação; 

exigências, princípios). O processo de análise possibilitou reflexões e 

interpretações sobre os dados obtidos, assim como, compreensões sobre o 

processo de formação do Professor Indígena, segundo a legislação e os 

projetos analisados.  

O corpus documental não indicou uma “prescrição” até porque seria até 

contraditório com a perspectiva intercultural defendida. Está presente  a 

orientação de que os projetos fossem construídos por índios e não-índios 

garantindo a dialogicidade. 

 Em todos os documentos analisados foi perceptível as influências dos 

movimentos de professores indígenas, em maior ou menor intensidade. Por 

exemplo, no caso da IES 5 o documento traduz resultados de momentos de 

assembléia, inclusive com extratos de falas dos povos indígenas como forma 

de “dar voz” a esses sujeitos. Por outro lado, na proposta da IES 4 há uma 

predominância de um discurso “acadêmico”, seguindo a lógica do curso  de 

Educação Intercultural. Na proposta da IES 1 foi evidenciada à valorização das 

expectativas e participação dos movimentos de professores indígenas. 

Podemos concluir que os projetos formativos de todas as IES 

possuem, explicitamente, a intencionalidade de formar profissionais capazes de 

atuar política e socialmente na área de docência no Ensino Fundamental e 

Médio. 
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A partir da análise da concepção do curso partiremos para o exame do 

perfil de formação. Como vimos no quadro 03 -  Análise Curricular Da 

Concepção De Formação Do Curso. Nessa dimensão, a formação dos 

educadores está associada à proposta de Educação.  

Identificamos como estruturantes comuns de maior intensidade, a 

empreitada de ser construída, tanto pelos cursos de formação inicial e 

continuada quanto pelos sistemas e pelas próprias escolas, levando-se em 

conta, essencialmente, uma reestruturação na formação e valorização dos 

educadores, na organização das escolas e dos sistemas de ensino, na 

democratização e na eficiência da gestão. 

Na “disponibilidade para o diálogo”, no sentido usado por Freire 

(1996, p. 153), de “abertura respeitosa aos outros”, é possível potencializar 

todos os agentes educativos enquanto instituições formadoras. Desta forma, a 

escola poderá ser afetada positivamente pelas práticas comunitárias, pela 

liberdade e autonomia presentes nos espaços de educação informal e não-

formal, pela concretude e pelo movimento da vida cotidiana e pela diversidade 

dos povos e culturas eu a educação abrange. 

Neste sentido, a formação de professores e a valorização dos 

conhecimentos indígenas está comprometida com a transformação da 

sociedade e a formação de cidadãos que encontrem no diálogo uma 

ferramenta para a formação teórica e prática reconhecendo as diferenças, alem 

de promover igualdades e estimular os ambientes de trocas em um projeto 

integrado e aberto, intercultural, que dê conta da complexidade do mundo 

contemporâneo. 

A formação de professores indígenas, em específico, é um desafio 

pautado pelos princípios da diferença, da especificidade e da interculturalidade. 

Em um consenso estabelecido dialogando com a tarefa complexa que reflete a 

diversidade das relações e situações culturais, históricas e de formação vividas 

pelos professores índios. 

Conforme assegura Grosfoguel (2007, p.33)  
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 As políticas identitárias partem de um reducionismo identitário 

e culturalista que acaba essencializando e naturalizando as 

identidades culturais. Nesses projetos identitários não há 

espaço ou há uma forte reticência para grupos cuja origem 

étnicoracial seja distinta à do grupo. Eles normalmente mantêm 

fronteiras identitárias ainda entre os próprios grupos 

subalternos, impossibilitando o diálogo e as alianças políticas. 

 

Nesta mesma direção Mignolo (2008, p. 289) enfatizou que a Política de 

identidade preocupa-se em construir identidades que não se identificam de fato 

com aquelas do mundo real e fomenta sua narrativa na perspectiva de uma 

naturalização do mundo e na concepção binária do ser, é com base nisso que 

o referido autor vem propor uma “Desobediência Epistêmica”15 e a 

aplicabilidade de uma “Identidade na Política” que se desvincule dos padrões 

eurocêntricos. 

 Dessa forma, os projetos curriculares trazem questões pertinentes no 

que diz respeito ao reconhecimento e valorização da identidade indígena, bem 

como nos processos educativos do contexto educacional para uma 

reconceptualização da educação das relações étnico-raciais, a partir de 

dispositivos legais. 

                                                           
15

 Mignolo, (2008) privilegia a “Desobediência Epistêmica” como uma opção descolonial 
diversificada livre das amarras impostas pela política eurocêntrica. 
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Existe uma evidente preocupação com a formação teórica e prática, 

assim como a inserção da pesquisa. Esse aspecto é importante porque 

diferencia de uma perspectiva tradicional, repetitiva e coaduna com a questão 

anterior do princípio da autonomia.   O conhecimento por meio da pesquisa tem 

o objetivo de desnaturalizar as relações estabelecidas.  Essa autonomia 

também está presente nos conteúdos que apresentam a questão da 

apropriação dos processos de gestão. Isso porque a gestão é compreendida 

como partilhada, pelo menos em tese.  

A dimensão da interculturalidade está presente em todos, com nuances 

diferenciadas.  A questão central é fomentar a capacidade de exercer 

atividades técnico-científicas compatíveis com sua formação, que 

consideravelmente influenciam seus processos educativos da Educação de 

modo geral, bem como atender as suas peculiaridades e singularidades 

culturais.Além de reconhecer as diferenças, precisa promover igualdades e 

estimular os ambientes de trocas em um projeto integrado e aberto, 

intercultural, que dê conta da complexidade do mundo contemporâneo, 

revelando a diversidade da Educação. 

A formação de professores Indígenas16 a partir dos documentos 

institucionais está intensamente comprometida com a transformação da 

sociedade e a formação de cidadãos e encontra no diálogo uma ferramenta 

ativa. Além disso, encontramos princípios que guiam e atentam para a 

necessidade da responsabilidade ética e cultural na atuação deste profissional.  

Na leitura dos textos, identificamos que os Cursos pretendem formar o 

profissional da Educação, com uma relação desta teoria a prática, campos 

imprescindíveis para a atuação docente, além de estabelecer diferentes 

atribuições e saberes que servem de base para a sua atuação na docência, na 

produção científica e na participação de diferentes planejamentos 

educacionais. Compreendendo a importância dessa formação para a docência, 

observamos que a mesma é vislumbrada, como é demonstrado no quadro n. 

03, no estruturante: Concepção de Formação Do Curso. Relacionamos os 

estruturantes e os aspectos fundantes da identidade profissional nos Projetos 

                                                           

16
 Vide Quadro 04 -  Análise Curricular Da Concepção De Formação Professor Indígena 
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de curso das IES estudados e com o cruzamento dos dados obtidos, 

conseguimos estabelecer aproximações e distanciamentos entre a legislação e 

os Projetos dos Cursos. 

 

 

3.3 – O CURRÍCULO INTERCULTURAL 

 

Compreendemos, que as políticas curriculares no mundo globalizado 

envolvem uma articulação global-local que não ocorre em uma hierarquia rígida 

e tampouco são discursos superpostos que podem ser utilizados livremente, 

sem que prevaleçam alguns sentidos e significados refletindo diretamente no 

processo de recontextualização do currículo. 

Os estudos sobre currículo têm indicado a necessidade premente de se 

repensar a formação dos professores no sentido de possibilitar-lhes maior 

contato com os subsídios alimentando o debate curricular atual. Entende-se 

que os projetos curriculares não apenas aplicam, mas reinterpretam as 

diretrizes curriculares que lhes são apresentadas a partir de suas próprias 

leituras de mundo e que, por isso, precisam refletir coletivamente sobre sua 

prática, de forma a desenvolverem consistentemente tanto o ensino como a si 

mesmos como profissionais.  

Quando o que se busca é a oferta de uma Educação que respeite as 

diferenças, a preocupação com a prática docente se acentua. Lidar com as 

diferenças exige sensibilidades diante de qualquer discriminação no trato 

cotidiano, evitando que os próprios docentes sejam a fonte de juízos, atitudes e 

preconceitos que desvalorizem a experiência de certos grupos sociais, 

culturais, étnicos.  

A concepção de “currículo intercultural” indígena presente no marco 

legal aparece explicitamente na maioria das propostas curriculares. Na busca 

por uma pedagogia cultural crítica, há a necessidade de se reinventar a 

educação para que possamos oferecer espaços e tempos de ensino-

aprendizagem significativos e desafiantes para os contextos sócio-políticos e 

culturais atuais (MOREIRA, 2008). Nesse sentido, formação acadêmica 
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propicia o reconhecimento das identidades culturais, bem como desvela o 

daltonismo cultural presente em diferentes intensidades na universidade.  

 No tocante às práticas educacionais, sugere “o desenvolvimento de 

estratégias que promovam a construção de identidades particulares e o 

reconhecimento das diferenças, que sustentem sua inter-relação crítica e 

solidária entre diferentes grupos” (Scherer-Warren, 1998 apud FLEURI,1999, p. 

278). 

É necessário discutir os modos da formação inicial desses professores. 

A maioria deles tem o Curso de Licenciatura em Educação intercultural como 

sua segunda graduação e /ou cursaram o magistério ou cursaram licenciaturas 

em escolas e faculdades não-indígenas e repletas de estereótipos, 

preconceitos e discriminações. A situação profissional desses educadores não 

está regularizada, pois mantêm vínculo com as respectivas secretarias 

estaduais de educação por meio de concursos e contratos temporários. 

(Projeto do curso de Licenciatura em Educação Intercultural, IES 4, 2009) 

Nessa perspectiva, repensar o currículo desta escola diferenciada é 

fundamental para consolidar os preceitos da Constituição Federal e servir como 

base para uma pedagogia transformadora.  De fato, Freire (1996, p. 46-47 

apud SOUZA, 2001) entende que são essenciais para a prática educativa as 

questões relacionadas à identidade cultural e sua problematização:  

a questão da identidade cultural, de que fazem parte a 

dimensão individual e a de classe dos educandos cujo respeito 

é absolutamente fundamental na prática educativa 

progressista, é um problema que não pode ser desprezado. 

Tem que ver diretamente com a assunção de nós por nós 

mesmos.   

Atualmente os indígenas enfrentam a rejeição e preconceito da 

população local, que não os reconhece enquanto índios, por não apresentarem 

os padrões fenótipos considerados "de índios puros”, consolidados pela 

sociedade nacional. São também vítimas de perseguições por parte de 

fazendeiros, por enfrentarem em permanentes conflitos pela posse da terra, 

além de negligenciados ou discriminados pelos poderes públicos. (Projeto do 

curso de Licenciatura em Educação Intercultural, IES 3, 2009) 

A estrutura curricular desses cursos incorporam os saberes indígenas 

por meio de uma estratégia de ensino cooperado na qual aluno e professor 
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produzem conhecimentos sobre a realidade indígena. Sua implantação está 

respondendo afirmativamente a resolução 03/98 e Parecer 010/2002 do 

Conselho Nacional de Educação que recomendam às Instituições de Ensino 

Superior, compreendida no Sistema Federal de Educação, comprometidas com 

a meta 17 da Educação indígena, tal como posta na Lei 10.172/01:  

que as universidades credenciadas em especial as mais 

próximas das populações indígenas, devem se comprometer 

com as necessidades de formação dos professores indígenas ao 

nível universitário e que o projeto pedagógico da formação de 

professores deverá considerar os saberes indígenas, dando 

cumprimento ao artigo 217 da Constituição Federal. 

A legislação educacional brasileira, publicada pós Constituição de 1988, 

afirma que as escolas indígenas têm normas e ordenamentos jurídicos 

próprios. Nesse sentido, devem valorizar as culturas dos povos indígenas. 

Além disso, os professores devem ser prioritariamente oriundos da própria 

etnia e seus processos formativos devem ser realizados em cursos específicos, 

seja no ensino fundamental, médio ou superior. 

A formação do professor índio pressupõe a observância de um currículo 

diferenciado que lhe possibilite atender às novas diretrizes para a escola 

indígena, devendo contemplar aspectos específicos, como disposto no Parecer 

CNE Nº 14/99 – CEB – Aprovado em 14.9.99, estabelecendo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena, apresentando a 

seguinte estruturas como: 

– capacitação para elaborar currículos e programas de ensino 

específicos para as escolas indígenas; 

– capacitação para produzir material didático-científico; 

– capacitação para um ensino bilíngüe, o que requer conhecimentos em 

relação aos princípios de metodologia de ensino de segundas línguas, seja a 

língua portuguesa ou a língua indígena; 

– capacitação sociolingüística para o entendimento dos processos 

históricos de perda lingüística, quando pertinente; 

– capacitação lingüística específica, já que, normalmente, cabe a esse 

profissional a tarefa de liderar o processo de estabelecimento de um sistema 

ortográfico da língua tradicional de sua comunidade; 
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– capacitação para a condução de pesquisas de cunho lingüístico e 

antropológico, uma vez que esse profissional, como, necessariamente, autor e 

condutor dos processos de elaboração de materiais didáticos para as escolas 

indígenas, deve ser capaz de: 

• realizar levantamentos da literatura indígena tradicional e atual; 

• realizar levantamentos étnico-científicos; 

• lidar com o acervo histórico do respectivo povo indígena; 

Os dilemas que circundam o processo da identidade e a concepção do 

Professor Indígena, em média intensidade, evidencia-se no projeto dos cursos 

caracterização do Professor Indígena, como pesquisadores e profissionais da 

Educação.  

Identificamos a discussão acerca da prática enquanto forma reflexiva e 

autônoma de formação de identidade nas propostas por todos os cursos. Essa 

perspectiva aproxima-se da proposta educacional no que se refere à formação 

do educador crítico, com sua identidade profissional fundamentada na 

docência, com o pleno domínio do conhecimento e das competências inseridas 

na realidade da educação e da sociedade. O conhecimento pedagógico 

existente nas articulações da educação e suas relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais.  

Neste sentido, os Cursos de Educação Intercultural enfatizam em seu 

projetos institucionais a produção e difusão do conhecimento científico-

tecnológico do campo educacional, tendo por objetivo refletir sobre os 

currículos dos cursos de magistério é oportunidade de pensar e sistematizar, 

de forma coletiva, as competências gerais e específicas da formação 

profissional do professor indígena. 

Segundo Scheibe (2007), o Professor deve ser crítico e estar apto à 

criação de condições de transformação educação e a realidade social. A 

proposta pedagógica de ambos os campos pressupõem uma ação docente que 

considere a contextualização da prática educativa com a dinâmica proposta 

pela legislação e pela comunidade escolar. Dessa forma, a socialização da 

produção do conhecimento e do saber proporciona autonomia institucional, 

bem como a ampla apropriação e difusão de conhecimento. 

Em nossas análises percebemos um diferencial no Projeto do Curso, 

pois o mesmo vislumbra a formação para a atuação em espaços não 
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escolares, focando principalmente os espaços dos Movimentos Sociais e/ou 

das organizações sociais, atendendo as suas peculiaridades e singularidades. 

Além disso, apresentam uma formação voltada para todos os espaços de 

atuação. 

Observamos que além de estabelecer a necessidade de se atender 

aos Movimentos Sociais e aos demais espaços não-escolares, existe a 

preocupação com a produção e a difusão de conhecimentos advindos do 

trabalho nestes espaços e a necessidade de se planejar, executar e avaliar 

seus projetos.  

Ao analisarmos os projetos dos cursos, percebemos que os saberes 

docentes são provenientes de um conjunto de conhecimentos e habilidades 

que são adquiridas na prática pedagógica. Os saberes que as IES se utilizam 

estão relacionados, principalmente às condições em que dialogam com as 

políticas de formação. Estes saberes são suporte, enriquecem e qualificam a 

prática docente. No entanto, é necessária uma formação que direcione e 

forme para uma prática crítica e dinâmica. 

Sob esta perspectiva, procuramos compreender quais os saberes que 

subsidiam a formação do(a) Professor(a) Indígena, e identificamos em maior 

intensidade que os saberes tidos como conhecimentos teórico-práticos, 

princípios de gestão, saberes da ciência da educação, dos processos 

educativos e da ação pedagógica e didática, de teorias e metodologias 

pedagógicas, de processos de organização do trabalho docente, de teorias 

relativas à construção de aprendizagens, surgem em ambos os projetos como 

cerne da formação docente.  

Em média intensidade, itens como, ética, responsabilidade, valores, 

atitudes que tecem a atuação docente e a atenção às questões atinentes à 

ética, à estética e à ludicidade, caracterizam o modo em que a formação dos 

professores é norteada.  

O nosso estudo também apontou as características que são singulares 

às práticas pedagógicas do contexto das IES. Os cursos trazem ampla 

discussão sobre as relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, 

cidadania, sustentabilidade e a articulação com o conhecimento multicultural do 

currículo.  
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O Parecer 010/2002 do CNE recomenda que as Instituições de Ensino 

Superior compreendida no sistema federal de educação, em especial as 

Instituições Federais de Ensino, devem se comprometer com a meta 17 da 

Educação indígena tal como posta na Lei 10.172/01. E que as universidades 

credenciadas, em especial as mais próximas das populações indígenas, 

atendam as necessidades de formação dos professores a nível universitário e 

que o projeto pedagógico da formação de professores considere as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Formação Docente em Nível Superior. 

O programa de formação de professores indígenas “pressupõe a 

observância de um currículo diferenciado que lhe permita atender às novas 

diretrizes para a escola indígena” possibilitando que desenvolva competências 

para pesquisar e elaborar material didático e currículos próprios (Parecer 

14/99: 15) Foi a partir da necessidade dos professores indígenas de 

consolidarem sua formação, tanto para qualificar sua prática quanto para 

regularizar sua situação profissional, que se justifica a criação desses cursos. 

Para que a Educação Escolar Indígena seja realmente específica, 

diferenciada e adequada às peculiaridades culturais dos povos indígenas, se 

faz necessário profissionais atuando nas escolas serem membros dos povos 

envolvidos no processo escolar e tenham acesso a cursos de formação inicial e 

continuada, especialmente planejados para o trato com as pedagogias 

indígenas. 

Embora não exista nenhum levantamento exaustivo, estima-se que mais 

de 5 mil professores índios estejam atualmente trabalhando em escolas 

localizadas nos territórios indígenas. Em quase sua totalidade, esses 

professores não passaram pela formação convencional em magistério: 

dominam conhecimentos próprios da sua cultura e têm precários 

conhecimentos da Língua Portuguesa e das demais áreas dos conteúdos. 

Em função disso foi de fundamental importância a elaboração do 

programa diferenciado de formação inicial e continuada de professores índios, 

visando à sua titulação que deve ocorrer em serviço e concomitantemente à 

sua própria escolarização, uma vez que boa parte do professorado indígena 

não possui a formação completa no Ensino Fundamental. Como podemos 

notar no  Quadro 05 -  que traz as inferências acerca da  concepção de 

Identidade 
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Nosso estudo apontou essa formação como um importante passo para 

uma educação justa e equânime, levando em conta que o professor índio se 

constitui como um novo ator nos povos indígenas e terá de lidar com vários 

desafios e tensões surgIDAS com a introdução do ensino escolar. Assim, sua 

formação propicia-lhe instrumentos para tornar-se um agente ativo na 

transformação da escola num espaço para o exercício da interculturalidade. 

Neste sentido, foi perceptível durante a pesquisa uma significativa 

mudança na concepção do currículo refletindo os procedimentos avaliativos do 

programa de formação. Existe uma ruptura com a estrutura funcionalista, 

quantitativa e reducionista, limitada, muitas vezes, à mensuração de 

resultados, típica do caráter fragmentador e estratificado da organização 

cartesiana do conhecimento. 

Identificamos que o enfoque dessa nova concepção curricular desloca o 

centro do processo avaliativo, antes situado na verificação quantitativa do 

conteúdo programático aprendido e na habilidade reproduzida pelo aluno para 

colocar a avaliação como um instrumento a favor da construção do 

conhecimento, da reflexão crítica, do sucesso escolar e da formação global. 

Os currículos das escolas indígenas são construídos por seus 

professores em articulação com os povos indígenas, e são aprovados pelos 

respectivos órgãos normativos dos sistemas de ensino. Entende-se que estes 

progressos educacionais sejam o resultado de uma prática pedagógica 

autêntica, articulada com o projeto de sociedade e conseqüentemente de 

escola de cada povo indígena pretende formar. 

O próprio currículo, como visto no Quadro 06 -  que traz as inferências 

acerca da  concepção de currículo  vigente nas Leis pode vir a ser unidade de 

estudo e pesquisa durante as situações de formação dos professores 

indígenas, assim como de seus formadores e de técnicos que acompanham os 

cursos. Todos esses atores, de forma permanente e transversalmente às áreas 

definidas na proposta curricular, devem estar habilitados ou habilitando-se para 

refletir e propor propostas pedagógicas e curriculares específicas, 

contextualizadas nas diversas situações em que se encontram as escolas e os 

programas de formação de seus professores. 

Em muitas propostas curriculares atualmente no país, o tema currículo 

é considerado conhecimento fundamental, sendo objeto de pesquisas e 
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reflexões coletivas, entre professores e os povos indígenas nas situações de 

formação em cursos e nas práticas educacionais vivenciadas nas aldeias. 

Torna-se o currículo um tema gerador de diversas áreas de estudo para que 

professores índios/não-índios possam pensar criticamente as práticas de 

formação vivenciadas nos cursos e as práticas educacionais desenvolvidas nas 

escolas indígenas junto dos alunos. 

Os professores e demais educadores envolvidos se responsabilizam 

pela formulação e reformulação dos campos de interesse e das áreas de 

estudo, planejando ações coerentes de formação, adequando os cursos, seus 

objetivos, conteúdos e metodologias às demandas e discussões advindas 

dessa temática. Podem assim se tornar capazes de tomar decisões sobre o 

seu próprio processo de formação do Curso de Educação Intercultural, bem 

como em relação à proposta pedagógica das escolas indígenas em que s 

Professores Indígenas atuam. 

É preciso também considerar que o professor índio exerce um papel de 

liderança importante em sua comunidade, atuando, freqüentemente, como 

mediadores nas relações inter-étnicas estabelecidas com a sociedade nacional. 

Nesse sentido, um intenso processo de politização e mobilização ocorre 

durante os cursos de formação dos professores. Em muitos casos, as etapas 

de ensino presencial oferecem a esses novos agentes políticos, oriundos de 

diferentes contextos culturais, a oportunidade de se articularem, organizarem 

suas pautas de reivindicações, conquistarem aliados e avanços em sua luta 

pelo fortalecimento de suas identidades e culturas. 

Os estudos sobre currículo têm indicado a necessidade premente de se 

repensar a formação dos professores no sentido de possibilitar-lhes maior 

contato com os subsídios que movimentam o debate curricular atual. Entende-

se que os professores não apenas aplicam, mas reinterpretam as diretrizes 

curriculares que lhes são apresentadas a partir de suas próprias leituras de 

mundo e que, por isso, precisam refletir coletivamente sobre sua prática, de 

forma a desenvolverem consistentemente tanto o ensino como a si mesmos 

como  profissionais.  

Quando o que se busca é a oferta de uma Educação que respeite as 

diferenças, a preocupação com a prática docente se acentua, pois o 

preconceito e a segregação ocorrem, no mais das vezes, de maneira sutil no 
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cotidiano escolar. Lidar com as diferenças exige sensibilidade diante de 

qualquer discriminação no trato cotidiano, evitando que os próprios docentes 

sejam a fonte de juízos, atitudes e preconceitos que desvalorizem a 

experiência de certos grupos sociais, culturais, étnicos.  

Em seus escritos, Fleuri (2003, p.28) discutiu a importância da adoção 

da interculturalidade como visão norteadora dos projetos da Educação Básica e 

Superior no Brasil como uma conquista significativa, tanto na instrumentação 

legal quanto organizacional. Pesquisadores de diversas áreas de conhecimento 

estão empenhados nas universidades brasileiras e latinas americanas na 

produção científica e acadêmica nessa perspectiva. Foi o desafio da conquista 

das escolas indígenas, quilombolas e ciganas que abriu brechas de cursos de 

Ensino Superior. 

Em várias unidades e cursos, tem pesquisadores docentes que realizam 

e orientam pesquisas voltadas para a interculturalidade.  

Esses cursos estão proporcionando os diálogos entre saberes tidos 

como tradicionais da academia com os saberes dos povos indígenas. Essa 

relação tem sido fundamental para se desenvolver concepções de escola, de 

currículo, de gestão, de formação docente e de princípios norteadores da 

educação intercultural. 

 No desenvolvimento de ambos os cursos, considera-se fundamental a 

orientação dos profissionais atuando como docentes no sentido de saber e 

vivenciar reflexões e estudos que considerem as tradições das comunidades 

indígenas na sua totalidade. É necessário saber e respeitar as especificidades 

culturais do(as) estudantes. Seu modo de ser e de pensar, suas vivências e  

prática organizacional, educativa, econômica, etc, que não é a mesma dos 

demais estudantes universitários.  

Em nossas análises, identificamos que aspectos propositivos da Lei que 

estão presentes nos projetos e correspondem as políticas de identidade, 

expressando a perspectiva da identidade na política. Dessa forma, ensaia-se a 

superação do eurocentrismo contemplando a diversidade de culturas que 

constituem o nosso país.  

A partir da promulgação da Constituição de 1988 e da publicação de 

documentos dela decorrentes foi assegurado aos povos indígenas o 

reconhecimento dos seus direitos fundamentais, por meio da efetivação das 
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políticas diferenciadas no atendimento da educação e da saúde. Estas políticas 

diferenciadas foram frutos das reivindicações organizadas pelos indígenas 

muito antes da promulgação da Constituição Federal de 1988(CF/88). 

Está explícito por meio dos artigos 231 e 232 da CF/88 que “são 

reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam” e que “suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses” (ART: 231 e 232, 

CF, 1988). 

Desse modo, foi legitimado aos povos indígenas o direito a ter uma 

educação escolar indígena que fosse bilíngue, típica as realidades de cada 

povo, diferenciada e intercultural. Logo, é essencial elencarmos que a 

administração das políticas direcionadas à educação escolar indígena passou 

para o Ministério da Educação através do Decreto 26 de 4 de fevereiro de 

1991, visto que as realizações das ações ficaram sob a incumbência das 

secretarias estaduais e municipais de educação. 

Por outro lado, existia uma discussão nas pautas governamentais e não 

governamentais até o final dos anos 90 do século XX, no que se referia ao 

ingresso dos povos indígenas na educação superior brasileira. 

O único órgão do governo que atendia de modo parcial a esta demanda 

era a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), através do pagamento de auxílios 

financeiros que se destinavam ao pagamento de mensalidades em 

universidades privadas (ALMEIDA, 2009). 

Mesmo que, neste período ocorresse a presença de indígenas nas 

universidades o quantitativo era considerando pouco em comparação aos 

demais universitários freqüentando os cursos regulares superiores, 

considerando que também faltava na academia reflexões específicas sobre as 

realidades vivenciadas pelos indígenas em seus territórios, a fim de que  

pudessem atuar e contribuir para os interesses do seu povo.  

Em relação aos demais cursos superiores regulares da IES 3, a 

Licenciatura Intercultural Indígena possui uma peculiaridade por ser 

direcionada à formação em nível superior dos docentes que atuam na 

Educação Escolar Indígena no Brasil . Visto que, as escolas indígenas de 
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possuem um currículo próprio com metodologias de ensino diferenciadas 

conforme as especificidades de cada povo. 

Assim, o curso de Licenciatura Intercultural Indígena da IES 3 propõe o 

diálogo entre as vivências dos povos indígenas e as necessidades de formação 

de professores indígenas, com a finalidade de atender as singularidades 

apresentadas pelas escolas indígenas (PPC Licenciatura Intercultural Indígena 

da IES 1, 2005). 

Conforme o panorama apresentado, a pesquisa justifica-se em 

compreender o favorecimento dos diálogos entre os saberes acadêmicos e os 

saberes indígenas e nas aldeias em que atuam os professores indígenas, 

cursando a Licenciatura Intercultural Indígena. 
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Os estudos sobre currículo têm indicado à necessidade premente de se 

pensar a formação dos professores no sentido de possibilitar-lhes maior 

contato com os subsídios sobre o debate curricular atual. Entende-se que as 

universidades não apenas aplicam, mas reinterpretam as diretrizes curriculares 

que lhes são apresentadas a partir de suas próprias leituras de mundo e que, 

por isso, precisam refletir coletivamente sobre sua prática, de forma a 

desenvolverem consistentemente tanto o ensino como a si mesmos como 

profissionais.  

Assim, cremos que com este estudo contribuimos para uma análise do 

diálogo estabelecido entre saberes indígenas e os saberes acadêmicos, a fim 

de entendermos que a formação superior para os docentes indígenas 

estabeleça pontes de diálogo intercultural possibilitando assim, uma Educação 

Escolar Indígena específica e diferenciada  

  Especificamente no âmbito das práticas percebemos que as questões 

de identidade se materializam de forma pluridimensional pelos projetos e a 

política indigenista que o circunda. . Pressupõe-se inclusive, que ocorre uma 

aprendizagem por parte dos professores formadores nas universidades, uma 

vez estabelecida uma relação dialógica, de aprendizado mutuo (FREIRE, 

1999). 

Nessa perspectiva, partimos da hipótese de que os conhecimentos 

indígenas são incorporados aos conteúdos curriculares, como também ocorre a 

ressignificação dos conhecimentos acadêmicos, por parte dos docentes que 

cursam a Licenciatura Intercultural Indígena, pois os mesmos se apropriam 

destes conteúdos durantes os módulos vivenciados que propiciam e promovem 

o diálogo intercultural em seus povos fazendo com que ocorra uma educação 

diferenciada nas escolas indígenas. 

Ao analisarmos o contexto de criação e os conteúdos das Políticas  

Nacionais voltadas para a Educação Escolar Indígena e suas aproximações e 

distanciamentos com as políticas de formação docente, buscamos 

compreender o contexto das mobilizações indígenas na criação e 

implementação de cursos de Licenciatura em Educação Intercultural. Bem 

como identificar os estruturantes e concepções presentes nas propostas 

curriculares escolhidas e suas relações com as políticas nacionais.  
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Nesta perspectiva, a relevância acadêmica deste estudo dialoga com as 

reflexões acerca das perspectivas de formação do Professor Indígena e as 

implicações das políticas nacionais na trajetória de formação identitária do 

profissional atuante na Educação Básica. 

Desse modo, levando em consideração que a organização dos 

conteúdos educacionais sempre tiveram como modelo a ser seguido o padrão 

social da cultura hegemônica eurocêntrica, onde as vozes dos grupos 

segregados, que quase sempre foram excluídos dos conjuntos das práticas 

organizacionais, curriculares e pedagógicas (OLIVEIRA, 2009). 

Sendo assim, a Interculturalidade na Educação estabelece um novo 

significado e/ou uma forma de tratamento do campo pedagógico no qual 

questões como cultura, identidade, discurso e representação passaram a 

ocupar, de forma vinculada, o primeiro plano da cena pedagógica (COSTA; 

SILVEIRA e SOMMER,2003). 

É possivel,diante deste estudo, afirmar que as IES em questão, 

caminham na busca de uma formação mais completa que possibilite ao 

professor indígena osconhecimentos, habilidades e competências para uma 

compreensão das relações entre a educação e a cultura, tendo como finalidade 

contribuir na formação, social e cultural dos seus alunos.  

Uma formação capaz de promover uma prática educativa preocupada 

com a formação do profissional da educação direcionando-o para o 

compromisso de formar professores, pesquisadores, ativos, principalmente, na 

construção e reconstrução tanto dos projetos institucionais, quanto na 

reformulação diária dos currículos escolares e não escolares. 

Os Projetos dos Cursos analisados indicaram que os saberes, 

competências e habilidades servem de base para o ensino, não se limitam a 

conteúdos bem circunscritos que dependem de um conhecimento 

especializado. Abrangem uma grande diversidade de objetos, de questões, de 

problemas que estão relacionados com seu trabalho. Além disso, não 

correspondem, ou pelo menos muito pouco, aos conhecimentos teóricos 

obtidos na universidade e produzidos pela pesquisa na área da Educação: para 

professores de profissão, a experiência de trabalho parece ser a fonte 

privilegiada de seu saber ensinar. 
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Os Cursos de Educação Intercultural tem sido construído a partir de 

parceiras de aprendizados, diálogos com culturas marginalizadas 

historicamente. Estamos valorizando dimensões antes desconhecidas como 

forma de ensino, de pesquisa e de extensão: identidade, alteridade e diálogos 

interculturais; Saberes tradicionais dos povos indignas e Ciências; Linguagens, 

artes e interculturalidade; Organização social e Política; Educação e escola 

intercultural.  

O movimento Indígena, no seu processo de reelaboração cultural, 

incorporou a universidade no seu projeto de vida, atribuindo-lhe a função de 

formadora, associando-a aos outros "lugares de ensino" do seu povo, para o 

seu papel de fortalecer a identidade étnica, valorizando seus saberes e 

contribuir para o seu projeto social. Consideramos que a escola indígena como 

política educacional e prática pedagógica é um projeto em construção, em que 

limites precisam ser enfrentados e possibilidades potencializadas para sua 

plena realização. 

Diante dos limites que identificamos e das questões que permanecem 

em aberto, percebemos que a educação superior indígena integra uma política 

curricular intercultural, tanto no âmbito global como local. Vemos que a ruptura 

com a hierarquização, a decolonização dos currículos monoculturais, esta é 

uma questão de desobediência epistêmica, quem embora tenha crescido , 

ainda se faz necessário que atinjam desde as referências que sustentam às 

práticas curriculares do(a)s professore(a)s, passando pelo nível global das 

políticas, incluindo toda a rede que envolve o universo escolar e os territórios 

comunidade onde cada povo está inserido.  

Durante a pesquisa, foi perceptível uma significativa mudança na 

concepção do currículo. Identificamos que o enfoque dessa nova concepção 

curricular desloca o centro do processo avaliativo, que antes se situava na 

verificação quantitativa do conteúdo programático aprendido e na habilidade 

reproduzida pelo aluno para colocar a avaliação como um instrumento a favor 

da construção do conhecimento, da reflexão crítica, do sucesso escolar e da 

formação global do ser humano.  

Percebemos que os objetivos para a formação destes profissionais 

apontam para, uma formação crítica e reflexiva que atenda as especificidades 

em suas mais diversas realidades sociais e culturais. Os Projetos analisados 
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indicam que os saberes, competências e habilidades servem de base para o 

ensino, tais como são vistos pelos professores, não se limitam a conteúdos 

bem circunscritos que dependem de um conhecimento especializados.  

Abrangem uma grande diversidade de objetos, de questões, de 

problemas que estão relacionados com seu trabalho. Além disso, transcendem 

aos conhecimentos teóricos obtidos na universidade e produzidos pela 

pesquisa na área da Educação: para professores de profissão, a experiência 

de trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu saber ensinar. 

Consideramos que também pudemos atingir a este resultado devido ao 

uso das lentes teóricas adotadas, especialmente por entender que aos 

aspectos citados mostram que os projetos curriculares em boa medida 

respondem positivamente aos princípios explicitados na legislação: 

Interculturalidade, consciência política e histórica da diversidade; fortalecimento 

de identidades e de direitos e ações educativas em consonância com as 

especificidades dos povos indígenas atendidos. 

Por isso, concordamos com Walsh (2008), e entendemos a 

interculturalidade como uma estratégia ética, política, pedagógica e epistêmica, 

pois além de questionar a colonialidade presente na sociedade, promove o 

reconhecimento de saberes outros que estavam silenciados e que eram 

subalternizados, saberes estes fundados em outras bases epistemológicas, 

políticas e pedagógicas que, a nosso ver, corroboram para a construção de 

uma sociedade com valores mais justos. 

O que está presente nos componentes curriculares de forma geral é a 

tensão entre atender a uma formação “eurocêntrica, dominante” (obediência 

epistêmica) e as especificidades das culturas dos povos tradicionais 

(desobediência epistêmica). De alguma forma os povos indígenas querem se 

inserir na cultura ocidental, aprendendo seus conteúdos, mas também, em 

certo sentido “mantendo” (MIGNOLO, 2005) suas culturas e tradições.  

A diversidade cultural na América Latina se transformou num tema em 

moda. Está presente nas políticas e reformas educativas e constitucionais e 

constitui um eixo importante, tanto na esfera nacional-institucional como no 

âmbito inter/transnacional. Embora se possa argumentar que essa presença é 

fruto e resultado das mobilizações sociais-ancestrais e suas demandas por 

reconhecimento e direitos, pode ser vista, ao mesmo tempo, de outra 



132 
 

perspectiva: as relações com os desenhos globais de poder, capital e mercado. 

Por isso, é importante contextualizar o debate e iluminar sua politização. 

 Foi através do olhar desta abordagem realizamos esta pesquisa. 

Procuramos identificar no currículo Intercultural Indígena, por ser o Professor 

Inicial da Educação Básica, como está sendo constituído, como os 

conhecimentos e aspectos culturais que estão sendo viabilizados através dos 

currículos da Instituição de Ensino Superior. 

Essa pesquisa possui limitações, pois discutimos, com significantes - 

Pesquisa documental, não se pode afirmar quais os sentidos são atribuídos ao 

termo intercuturalidade. Uso do termo e as práticas discursivas não significam 

necessariamente que isto se materialize no cotidiano acadêmico ou na prática 

docente nas aldeias pelo Brasil. 

O professor indígena precisa passar por um processo de formação que 

atenda as especificidades postas pela natureza das escolas indígenas, cujo 

princípio epistemológico básico será o da interculturalidade, que está na base 

desse projeto de licenciaturas. 

Evidenciamos que as diretrizes se contextualizam no momento em que 

normatizam a necessidade de se formar profissionais com uma sólida formação 

teórico-prática, de formar profissionais pesquisadores de sua área de atuação, 

além disso, encontramos nos cursos, em sua totalidade um movimento de 

recontextualização quando surgem novas possibilidades para a atuação do 

Professor(a) Indígena(a). Isto é, ao apontar para este profissional a 

oportunidade de atuar em ambientes não-escolares, como por exemplo, os 

Movimentos Sociais, no estudo e aprofundamento dos aspecto interculturais do 

currículo.  

A educação intercultural aparece como conteúdo principal no material 

pesquisado, sobretudo, por ser visto como uma trilha possível de valorização 

das expressões culturais dos povos indígenas nos diálogos com o currículo 

“tradicional” possibilitando a valorização dos conhecimentos dos estudantes 

indígenas na elaboração, escolha e atuação das estratégias pedagógicas. 

Ressalte-se que, em todas as IES, o curso de Licenciatura Intercultural 

Indígena contou com uma construção participativa em todas as fases da 

definição, da implantação e da avaliação das propostas, o que possibilitou a 
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interação e a presença dos povos indígenas no decorrer do processo, de modo 

a atender adequadamente às especificidades e realidades indígenas. 

Os projetos analisados se apropriam do movimento de refração-

retradução das políticas curriculares da instituição. Assim, as IES guardam 

limites e potencialidades, contradições e avanços em relação às definições 

formativas advindas das Políticas Nacionais para a formação do Professor(a) 

Indígena(a). Atestando de forma fundamentada que o processo de refração-

retradução ocorre nos limites e possibilidades, resistências e criatividade de 

cada IES em seus reais contextos e especificidades. 

As tensões entre os conhecimentos acadêmicos e saberes tradicionais, 

produzem práticas curriculares interculturais, que ainda carecem de ser 

ampliadas para os níveis dos sistemas de educação, contribuindo na 

construção de uma sociedade democrática e criticamente intercultural 
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