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RESUMO 

 

O presente trabalho é resultado do Projeto PIBIC (2016-2017) “A Construção de Currículos 

Diferenciados Indígenas e Caiçaras na Costa Verde” e  tem por finalidade descrever e analisar 

como vem sendo o processo de construção curricular diferenciado no Colégio Indígena 

Estadual Guarani Karai Kuery Renda, localizado na Aldeia Sapukai, Angra dos Reis e na 

Aldeia Itaxĩ, em Parati e na Escola Municipal Martim de Sá localizada na Praia do Sono e 

Escola Municipal Cajaíba localizada na Praia Pouso da Cajaíba, ambas na Península da 

Juatinga, em Parati. Além disso busca também apresentar os princípios norteadores das 

políticas curriculares da Educação Indígena e da Educação do  Campo, discutindo os 

conceitos de currículo diferenciado para  comunidades indígenas e caiçaras, baseados nas 

teorias críticas de currículo. Os princípios norteadores serão abordados através da leitura das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Escolas Indígenas e para Escolas do Campo, o 

Referencial Curricular Nacional para Escola Indígena, os Planos de Educação e as leis 

específicas para cada segmento. Os conceitos de currículo diferenciado serão discutidos 

através de autores da perspectiva crítica do currículo. A descrição do processo de construção 

curricular será feita a partir dos relatórios das formações continuadas dos professores que dão 

aula nas escolas das quatro comunidades, das análises didáticas das aulas filmadas e das 

Propostas Curriculares do Segundo Segmento: Caiçara e Indígena, constituindo-se de uma 

metodologia de construção de currículo integrado e interdisciplinar pela via dos temas 

geradores em redes temáticas e da pedagogia de projetos. 

 

Palavras-chave: Educação Escolar Indígena; Educação do Campo; Comunidades 

Tradicionais Caiçaras e Indígenas.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é fruto do Projeto PIBIC (2016-2017) “A Construção de Currículos 

Diferenciados Indígenas e Caiçaras na Costa Verde” cujos objetivos são: a) Subsidiar 

pedagogicamente o processo de construção do currículo do 6o/9o Ano Guarani, através da 

formação continuada de professores,  desvendando/estimulando componentes curriculares que 

potencializem o papel da escola na preservação/fortalecimento da língua e da cultura guarani; 

b) Subsidiar pedagogicamente o processo de construção do currículo do 6o Ano Caiçara, 

também através da formação dos professores, dando assessoria pedagógica à implantação do 

2o Segmento do Ensino Fundamental junto às comunidades caiçaras de Parati, sendo esta 

implantação entendida como uma parte das políticas públicas em Educação do Campo; c) 

Produzir coletivamente com os alunos e professores indígenas e caiçaras material didático em 

audiovisual a ser utilizado nas escolas indígenas e caiçaras.  

Além destes três objetivos previstos originalmente, foi possível acompanhar também o 

processo de construção curricular do primeiro segmento do ensino fundamental, 1º ao 5º Ano 

Guarani. O projeto foi desenvolvido em parceria com o projeto PIBID1 “Magistério Indígena 

e Escolarização Guarani Mbya”, com bolsistas do curso de Pedagogia, e o de extensão com 

bolsistas de licenciatura em Geografia, PROEXT2, com o projeto “Escolarização e Cultura 

Guarani Mbya Rumo à Universidade”.                       

A formação de professores acontece nas comunidades indígenas (Aldeia Sapukai e 

Itaxĩ) e caiçaras de Angra dos Reis e Paraty, no estado do Rio de Janeiro.  

Entendemos que a implantação de um currículo diferenciado para comunidades 

tradicionais é resultado das lutas e reivindicações históricas destes povos. No caso em estudo, 

o FCT (Fórum de Comunidades Tradicionais) e o Coletivo de Apoio à Educação 

Diferenciada3 foram fundamentais no processo de formulação e execução das políticas em 

andamento, dando suporte político e apontando diretrizes para os encaminhamentos 

estratégicos com os órgãos públicos. 

                                                 
1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
2 Programa de Extensão Universitária 
3 O Fórum é composto por caiçaras, indígenas e quilombolas de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. O Coletivo é 

um movimento pela implementação da educação diferenciada nas comunidades tradicionais. É composto pelo 

FCT, o OTSS- Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, o Grupo Raízes da UFRJ, a 

UFF e Colégio Pedro II. 
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 Embora a educação escolar indígena no Brasil esteja avançando juridicamente, os 

Guarani no Rio de Janeiro sofrem com o abandono de políticas educacionais por parte do 

estado.  Atualmente, a educação indígena, em Angra dos Reis e Parati, é ofertada pelo 

Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, conforme a Lei nº 9.394, de 20/12/96 

– LDBEN, que instituiu como dever do Estado a oferta de uma educação escolar bilíngue e 

intercultural. O colégio é localizado na Aldeia Indígena Sapukai, em Angra dos Reis e tem 

duas salas anexas na Aldeia Indígena Itatĩ, em Parati e, em 2015, a SEEDUC- RJ4 implantou 

os anos finais do Ensino Fundamental, 6º ao 9º ano. Devido à dificuldade de encontrar 

professores indígenas habilitados no estado do Rio de Janeiro, os professores que dão aula nas 

escolas não são indígenas e nunca obtiveram contato com a cultura Guaran antes de darem 

aula nas aldeias, exceto dois deles que trabalharam na antiga EJA Guarani5.  

 Na tentativa de construir um currículo diferenciado de forma que preserve e 

potencialize a cultura Guarani, o Instituto de Educação de Angra dos ReisUFF faz a formação 

continuada dos professores e assessora o processo de construção curricular. A SEEDUC-RJ já 

havia implantado o 1º ao 5º ano em 2003 com professores Guarani contratados, para os quais 

o IEAR/UFF também faz a formação continuada desses professores, com orientações 

pedagógicas 

 O mesmo ocorre com a educação escolar caiçara, que apenas ofertava o 1º ao 5º Ano 

do Ensino Fundamental, após muitas lutas e demandas das comunidades. Em 2016, os anos 

finais do Ensino Fundamental para as comunidades caiçaras foram implantados pela 

Prefeitura Municipal de Parati em duas escolas da Zona Costeira de difícil acesso: Escola 

Municipal Martim de Sá localizada na Praia do Sono e Escola Municipal Cajaíba localizada 

na Praia Pouso da Cajaíba, ambas na Península da Juatinga, em Parati.   

 Dentre as oito comunidades caiçaras da Zona Costeira de Parati, a Praia do Sono e do 

Pouso da Cajaíba são as que apresentam maior demanda de alunos no Ensino Fundamental. 

Anteriormente, os alunos precisavam se deslocar até a cidade, para as escolas do centro 

urbano de Parati. As escolas são compostas por turmas multisseriadas, e somente três 

professores atendem as duas escolas, dividindo-se por grandes áreas, onde uma professora dá 

aula de Matemática e Ciências da Natureza, outra professora dá aula de Linguagens (Língua 

                                                 
4 Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

5 Em 2013/2014, a Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis ministrou o 2º segmento na modalidade 

EJA presencial e intercultural, realizado na Escola Municipal Professor Francisco de Oliveira Diniz com 

assessoria do IEAR/UFF. 
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Portuguesa, Língua Inglesa e Artes) e outro professor dá aula de Ciências Humanas (História 

e Geografia). Eles se revezam e cada um dorme durante uma semana em uma escola e dois 

professores em outra.  

Conforme o Decreto Nº 6040/2007, a educação para estes povos deve atender as 

necessidades particulares da comunidade; assim sendo, o IEAR/UFF faz a formação 

continuada para os professores das duas escolas e fornece assessoria pedagógica na 

construção curricular, respeitando o próprio contexto local das populações atendidas, 

buscando integrar os conhecimentos tradicionais aos conteúdos presentes no currículo regular.  

 O objetivo geral desta pesquisa é: Estudar o processo de construção dos currículos 

diferenciados Indígenas e Caiçaras na Costa Verde; como objetivos específicos buscamos: 

apresentar os princípios norteadores da política curricular para Educação Indígena e Caiçara; 

discutir os conceitos de currículo diferenciado para educação indígena e caiçara; Descrever o 

processo de produção dos currículos para educação caiçara e indígena. Como questões de 

estudo apresentamos três: Quais são os princípios norteadores da política curricular para 

educação indígena e caiçara? O que é currículo diferenciado para educação indígena e 

caiçara? Como vem sendo produzidos os currículos diferenciados indígena e caiçara na Costa 

Verde? 

 Durante toda a minha vida morei perto dos Guarani da aldeia Sapukai, sempre os 

encontrava em ônibus ou andando pelo bairro. No segundo semestre de 2014, no segundo 

período do curso de pedagogia no IEAR/UFF, tive a oportunidade de entrar como bolsista no 

projeto PIBIC que pesquisa a construção curricular diferenciada para educação indígena e 

desde então, pude acompanhar e me aproximar dessa comunidade.  

 Só pude conhecer a realidade dos caiçaras neste ano, quando o projeto PIBIC uniu o 

acompanhamento da construção curricular das escolas indígenas com as caiçaras. Embora 

sejam culturas diferentes, as demandas por políticas públicas educacionais se assemelham e 

exigem currículos diferenciados. 

 Através da pesquisa, pude reconhecer a necessidade da implantação de uma escola que 

valorize as culturas, que seja capaz de integrar os conhecimentos tradicionais destas 

comunidades ao currículo da escola, pois se torna inviável que estas comunidades se adaptem 

à escola tradicional. 
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 Os processos de construção curricular vêm sendo construídos de maneira conjunta 

com a comunidade, de forma que não afastem os povos de suas formas de vida preservem 

suas identidades atendendo às demandas de ambas as comunidades por aumento de 

escolarização, através de uma política pública permanente. A formação dos professores é um 

dos compromissos com as comunidades caiçaras e indígenas, pois, estes professores, em sua 

maioria, não obtiveram contato anteriormente com a construção de um currículo escolar 

diferenciado, intercultural e bilíngue, no caso das escolas indígenas. A construção coletiva dos 

currículos diferenciados pode ser considerada uma forma de aprendizado para os professores, 

no qual são agentes no processo e têm o desafio de construir um currículo que potencialize e 

preserve ambas as culturas e faça com que a escola também tenha esse papel de 

fortalecimento cultural. 

A fase inicial da metodologia se deu por meio de pesquisa bibliográfica das políticas 

públicas curriculares da educação do campo e educação indígena: RCNEInd –Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas; Decreto 6040/2007 e Decreto 7352/2010; o 

Plano Municipal de Educação de Parati e Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro; 

DCNEEInd -  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena 

(PARECER CNE/CEB Nº: 13/2012). 

 Após a pesquisa bibliográfica, foi feito um estudo de caso etnográfico, que segundo 

Sarmento (2011) é um estudo cultural caracterizado por uma análise intensa aprofundada de 

uma determinada realidade social. Este não deixa de ser um estudo de caso, contudo, é 

centrado em fenômenos culturais e simbólicos dentro do contexto escolar.  Nesta pesquisa, a 

observação participante é feita através das filmagens com as análises de aula e com os 

encontros do Curso de Formação. Segundo Sarmento (2011, apud WOODS, 1987) não há 

como observar determinados contextos na pesquisa de modo que não seja participante. Nem 

que seja realizada com o mínimo de interferência.  

 Segundo Sarmento (2011) o investigador é o principal instrumento no processo de 

investigação, pois, ele é capaz de observar e sentir durante a ação. O modo da investigação 

consiste em uma “trivialidade”  

Esses métodos, em correspondência com as três tarefas centrais da 

investigação etnográfica, acima enunciadas, são a observação participante 

das práticas quotidianas nas escolas, as entrevistas aos alunos, aos (às) 

professores (as) e outros membros das comunidades educativas, e a análise 

de conteúdo do conjunto de documentos produzidos pela escola. O 

cruzamento da informação recolhida a partir da observação, das entrevistas e 

dos documentos permite realizar a triangulação (SARMENTO, 2011, p. 20). 
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Para Sarmento (2011) a análise de documentos realizadas em ambientes educacionais 

contém informações que o pesquisador não encontra fora da escola. Ele divide os documentos 

em três grupos: textos projetivos da ação, produtos da ação e documentos performativos. 

Ficaremos com os projetivos da ação, que determinam formalmente orientações preliminares 

da ação que correspondem à lógica dominante. Os documentos que serão analisados: PPP 

(Projeto Político Pedagógico) do Colégio Indígena; Proposta Curricular do 6o ao 9o Ano 

Guarani; Proposta Curricular do 6o ao 9o Ano Caiçara; Relatórios dos Cursos de Formação 

Contínua; Relatórios de Análise de Aulas realizados nos cursos de formação.  

Segundo Sarmento (2011, apud WOODS, 1987), as entrevistas incorporam a 

observação participante. Ao realizar uma entrevista, deve-se permitir que esta flua de forma 

espontânea e livre.   

A monografia está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo: “Princípios 

norteadores da política curricular” será abordado os princípios norteadores das políticas 

curriculares voltadas para escolas caiçaras e indígenas. No segundo, “O que é Currículo 

Diferenciado para Educação Escolar Indígena e Caiçara”, será discutido os conceitos de 

currículos diferenciados para a comunidades indígenas e caiçaras, o que é currículo para estas 

comunidades. No terceiro, “Como vem sendo elaborado o processo de construção 

curricular”, descrevi o processo de produção curricular nas duas comunidades.  

 No primeiro capítulo, os documentos que analisaremos serão: RCNEInd –Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas; o Plano Municipal de Educação de Parati e 

Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro; DCNEEInd -  Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Indígena.; DCNEduc. do Campo - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação do Campo, além das leis específicas para cada segmento.  

Durante o segundo capítulo, serão utilizados os principais conceitos relacionados ao 

currículo numa perspectiva crítica, Intercultural/Multicultural, baseados nos autores Tomaz 

Tadeu da Silva, Antônio Flávio Moreira e Peter McLaren.  

No terceiro capítulo, analisaremos o processo de construção curricular através dos 

relatórios das análises de aulas e dos relatórios feitos durante a Formação Continuada dos 

Professores Indígenas e Caiçaras.  
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1 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA POLÍTICA CURRICULAR  

 

1.1 PARA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA  

 A educação escolar indígena é regulamentada por um conjunto de leis criadas a partir 

da Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. É 

de direito dos povos indígenas uma educação escolar específica, intercultural, bilíngue, 

comunitária e diferenciada. Cabe ao estado e aos municípios garantir estes direitos enquanto a 

coordenação de ações referentes às políticas de educação escolar indígena compete ao 

Ministério da Educação, conforme o Decreto número 26 de 4 de fevereiro de 1991. 

 Na Constituição Federal existem dois artigos que contemplam a educação escolar 

indígena. O artigo 231 reconhece os costumes, línguas, crenças, tradições e organização social 

dos povos indígenas e o artigo 210, parágrafo segundo, determina que o ensino nas 

comunidades indígenas deve ser dado em língua portuguesa desde que respeite a língua 

materna e seus próprios processos de aprendizagem.  

 Abaixo da Constituição Federal, existe o artigo 78 da LDB que estabelece dois 

objetivos da educação indígena a partir de programas integrados de ensino: resgatar as 

memórias históricas de suas comunidades e reafirmar a identidade e valorizar a sua cultura, 

língua e ciência, garantir à comunidade o acesso às informações, conhecimentos científicos e 

técnicos da sociedade indígena e não-indígena nacional. O artigo 79 contempla as 

comunidades indígenas estabelecendo o apoio técnico e financeiro da União aos sistemas de 

ensino para desenvolverem programas integrados de ensino para uma educação intercultural 

das comunidades indígenas.  

Em 2008, foi criada a lei Nº 11.645, de 10 março de 2008, que obriga a inclusão da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no currículo das escolas públicas e 

privadas. O conteúdo que se refere a lei deve contemplar os diversos aspectos da história 

brasileira, reconhecendo a importância do estudo da história e luta dos negros e dos indígenas 

e das suas contribuições nas áreas sociais, políticas e econômicas para a formação da 

sociedade brasileira.  

Em 2009, através do Decreto Nº 6.861, foram estabelecidos os Territórios 

Etnoeducacionais – TEEs que organiza a educação escolar indígena, que segundo a FUNAI,  

é  
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Um espaço de articulação das políticas públicas voltadas à Educação Escolar 

Indígena, envolvendo seus diferentes atores e agentes (MEC, FUNAI, 

estados, municípios, Universidades, Institutos Federais, ONGs) na discussão 

e planejamento conjunto das ações. [...] isso pode se dar a partir do diálogo 

de gestores da educação com povos ou grupos de povos com identidades ou 

processos históricos e culturais articulados, para além do alcance das 

divisões territoriais de unidades federativas ou municipais. (20??) 

 

 Deste modo, através do artigo primeiro deste mesmo decreto, se determina que a 

organização escolar indígena seja feita com a participação das comunidades, respeitando as 

suas necessidades. Além dos objetivos para educação do povo indígena estabelecidos na 

LDB/1996 o artigo 2 deste mesmo Decreto estabelece mais alguns: valorizar as culturas e sua 

diversidade étnica, afirmar a identidade étnica e considerar os projetos sociais elaborados 

pelas próprias comunidades.  

 O artigo terceiro do Decreto Nº 6.861 reconhece as demandas próprias das escolas nas 

comunidades indígenas como diretrizes curriculares voltadas para a cultura através de um 

ensino intercultural, bilíngue, como também a organização do calendário escolar respeitando 

as atividades econômicas, sociais, religiosas e culturais específicas de cada comunidade. 

 Para a organização, funcionamento e estrutura o artigo quarto deste mesmo decreto, 

estabelece que as escolas devem ser organizadas de maneira própria e localizadas em terras 

habitadas por povos indígenas, com atendimento exclusivo destas comunidades. Segundo o 

Decreto Nº 6.861, o ensino deve ser ministrado nas línguas maternas das respectivas 

comunidades e estabelece que as escolas serão criadas a partir das reivindicações das 

comunidades, respeitando seus modos de representação. O artigo sexto dispõe que esta 

organização se dará a partir das definições dos territórios etnoeducacionais estabelecidas pelas 

comunidades indígenas envolvidas, entes federativos, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 

Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, Conselhos Estaduais de Educação Escolar 

Indígena e Comissão Nacional de Política Indigenista - CNPI. O artigo quinto estabelece que 

a União prestará apoio técnico e financeiro para a construção de escolas, formação inicial e 

continuada de professores indígenas e outros profissionais da educação, produção de material 

didático, alimentação e ensino médio integrado à formação profissional.  Este apoio técnico e 

financeiro deve ser orientado a partir das ações do plano de cada território etnoeducacional e 

devem estar conforme as diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena. Este 

plano de ações deve conter, segundo o artigo oitavo do mesmo decreto, um diagnóstico 

incluindo a descrição dos povos, população, aspectos da cultura e da língua e das demandas 
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educacionais do respectivo território etnoeducacional. Um plano de ações para o cumprimento 

destas demandas e uma descrição de cada responsabilidade e informações dos que participam 

da educação escolar indígena, como a construção das escolas, contratação de professores e 

profissionais indígenas da educação, produção de material didático e alimentação escolar. 

 Este decreto também aborda a formação de professores, que segundo seu artigo nove, 

deverá ser orientada pelas diretrizes curriculares indígenas e oferecida pelas instituições 

formadoras, nas quais se destaca as seguintes atribuições: A) formação de competências que 

referenciam os conhecimentos, valores, habilidades e atitudes da educação indígena; B) 

desenvolvimento e avaliação de currículos próprios; C) produção de material didático; e D) 

metodologias adequadas de ensino e pesquisa. Segundo o parágrafo segundo, esta formação 

poderá ser realizada concomitante à escolarização e atuação como professores.  

 A produção de material didático, segundo o artigo 11, deverá ser específica, bilíngue 

ou na língua materna, e apresentar conteúdos referentes às comunidades envolvidas 

respeitando a tradição oral.  

 Entretanto, segundo Nobre (2016a, no prelo) os dados que obtemos em relação ao 

acesso às escolas indígenas, incluindo a estrutura demonstram uma situação delicada quando 

se trata de políticas públicas universalizantes 

Segundo o próprio MEC, através da SECADI e do INEP, embora tenha 

havido investimentos financeiros na construção, reforma e ampliação de 

estabelecimentos escolares em terras indígenas nos últimos anos, há ainda 

uma demanda expressiva para ser atendida em termos de melhorar a 

estrutura física das escolas. O percentual de escolas em funcionamento que 

não possuem prédio próprio é muito alto e revela a precariedade das 

condições em que o ensino é oferecido nas aldeias. ( p. 22) 

 

A tentativa de generalizar a discussão, inserindo diferentes aldeias no mesmo território 

etnoeducacional, afeta principalmente na prática, como por exemplo os Sateré-Mawé na 

Amazônia, os Guarani Mbya do sul e do sudeste do país, pois   

 
Seus professores ficam submetidos a diferentes relações de trabalho, planos 

de cargos e salários, orientações pedagógicas, regimes administrativos, etc. 

Quando se encontram nos espaços de formação (único espaço em que se 

reúnem) têm dificuldades de analisar criticamente tão diferenciadas 

situações e buscam a todo custo unificar suas lutas. (NOBRE, 2016a, p.19) 

 

 

 Além da generalização, o resultado da implantação dos TEES está longe de ser 

satisfatório, pois, não existe uma regulamentação do regime de colaboração, prejudicando as 

comunidades indígenas de diferentes cidades, como aponta o próprio MEC  
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i) a falta de regulamentação sobre o regime de colaboração que rege a 

relação entre as três esferas de governo; ii) a descontinuidade da ação dos 

sistemas de ensino, a dificuldade de estabelecer um diálogo intercultural, 

ouvindo e compreendendo as perspectivas indígenas; iii) problemas de 

gestão que mantêm as escolas indígenas sem receber insumos básicos para 

seu funcionamento, como merenda escolar e material didático; iv) falta de 

transparência na aplicação dos recursos públicos. (BRASIL, 2007) 

 

 Para que a implantação dos TEES seja efetiva, é necessário que haja a regulamentação 

e que seja definido claramente a responsabilidade entre as três esferas de governo, como 

aponta Nobre (2016a)   

Entretanto, não podemos achar que num território que envolve 

inúmeras etnias, alguns estados e dezenas de municípios, se não 

houver mecanismos efetivos que obriguem a colaboração entre os 

entes, regulamentação específica que determine o cumprimento das 

obrigações privativas e comuns de cada ente federativo, a supressão 

das dubiedades no marco regulatório atual, com a determinação clara 

da responsabilidade partilhada com a oferta de educação escolar 

indígena, o quadro de precariedades e o vergonhoso descumprimento 

da lei perdurará. Isto só será possível com a criação de um Sistema de 

Educação Escolar Indígena, que defina claramente as 

responsabilidades de sua oferta, mas com presença efetiva da União. (, 

p. 20) 

  

Como a emissão de pareceres é uma das competências do Conselho Nacional de 

Educação, em 2012, a Resolução CNE No 5 de 22 de junho define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Indígena na educação básica, que tem como objetivos:  

a) orientar os sistemas de ensino o desenvolvimento e construção dos 

instrumentos normativos pertencentes às escolas e sistemas de ensino 

assegurando as especificidades dos processos educativos indígenas; b) 

garantir e valorizar a especificidade no bilinguismo e multilinguismo e 

conhecimentos tradicionais; c) assegurar que a gestão e organização das 

escolas levem em consideração as práticas socioculturais das 

comunidades; d) orientar a organização da educação escolar indígena no 

âmbito dos territórios nacionais e fortalecer o regime colaborativo dos 

sistemas de ensino da União, Estados e Municípios, e também orienta 

estes sistemas quanto à inclusão e colaboração de especialistas em 

saberes tradicionais, como contadores de histórias, de instrumentos 

musicais, rezadores, parteiras, organizadores de rituais, conselheiros e 

demais funções necessárias; e) garantir a normatização dos meios de 

comunicação e educação com consulta livre, prévia e informada de 

acordo, conforme a Convenção 169, da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, ratificada no Brasil, por meio do Decreto Legislativo nº 

143/2003; e por último f) certificar que os direitos à educação escolar 

diferenciadas sejam garantidos às comunidades com qualidade social, 

pedagógica, cultural, linguística, ambiental e territorial respeitando as 

especificidades dos povos indígenas. (p. 2)  
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Estes objetivos, segundo o artigo 3, visam proporcionar aos povos indígenas recuperar 

as memórias e reforçar suas identidades valorizando a cultura e a língua. 

 Este parecer define, segundo o Artigo 7, a organização escolar indígena que pode ser 

organizada de diferentes maneiras, como séries anuais, ciclos, períodos, com grupos não 

seriados, com base na idade, critérios e etc.  

Os saberes das práticas indígenas devem ser a base para o acesso a outros 

conhecimentos valorizando os próprios modos do conhecer de cada comunidade, assim como 

a oralidade e a sua história.  

 Segundo o Artigo 8, a educação infantil nas escolas indígenas deve promover a 

participação das mães e dos especialistas dos conhecimentos tradicionais, considerar as 

práticas de educação e cuidados de cada comunidade indígena como base da educação 

escolar, devem elaborar materiais didáticos e apoios pedagógicos específicos e 

contextualizados para a comunidade, reconhecer as práticas sociais e culturais destes povos.  

 Quanto ao ensino fundamental, o Artigo 9 deste mesmo decreto, prevê como direito 

humano, social e público subjetivo de obrigação do Estado, assegurando o direito à diferença 

e à igualdade, garantindo condições favoráveis e acesso aos conhecimentos científicos: 

ciências humanas e da natureza, códigos da leitura e escrita, e conhecimentos tradicionais 

próprios. Promovendo o desenvolvimento das capacidades necessárias ao convívio 

sociocultural.   O Artigo 10 define que cada comunidade indígena deve decidir o tipo de 

Ensino Médio adequado, por meio dos projetos de educação escolar, assim, cabe aos sistemas 

de ensino promover a consulta nas comunidades sobre tal demanda. 

 Assim como as outras modalidades, a educação de jovens e adultos, segundo este 

mesmo decreto, deve atender às realidades e especificidades de cada comunidade. Não deve 

substituir a oferta regular, independentemente da idade, deve favorecer o desenvolvimento de 

uma educação profissional visando a construção da identidade indígena e a sustentabilidade 

de seus territórios.  

 Quanto à proposta educacional da escola, o Artigo 14 define que o PPP – Projeto 

Político Pedagógico, deve ser elaborado pelos professores indígenas, articulados com toda a 

comunidade, podendo contar com a assessoria dos sistemas de ensino, que deverão oferecer 

suporte até para o funcionamento dos projetos. Deve ser construído de forma autônoma e 

coletiva e estar relacionado com os modos de viver das respectivas comunidades, valorizando-
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os, respeitando a oralidade e a história, baseados na interculturalidade, bilinguismo, na 

especificidade e na sustentabilidade destes povos de forma que contemple a gestão territorial e 

ambiental das terras indígenas.  

 Acreditamos que os currículos devem ser construídos respeitando os valores e 

interesses etnopolíticos de cada comunidade, de acordo com seus projetos de sociedade e 

escola, definido no projeto político pedagógico. Pode ser organizado a partir de eixos 

temáticos ou geradores, projetos de pesquisa, matrizes conceituais, contemplando uma 

perspectiva interdisciplinar articulando os diferentes campos de conhecimento, fazendo uso de 

materiais didáticos próprios e específicos feitos na língua materna ou bilíngues.   

 As especificidades das escolas indígenas devem ser reconhecidas, como a organização 

dos tempos e espaços que deve incluir os saberes tradicionais. O calendário deverá ter a 

duração mínima de duzentos dias letivos e poderá ser organizado de forma diferente do ano 

civil, respeitando as atividades culturais.   

Como parte do currículo, a avaliação é uma estratégia didática que deve estar de 

acordo com o PPP da escola, associada aos processos de aprendizagens próprios dos 

indígenas, capaz de desenvolver a reflexão de ações pedagógicas que atenda às 

especificidades das comunidades. Quanto às avaliações externas:  

Art. 18 A inserção da Educação Escolar Indígena nos processos de avaliação 

institucional das redes da Educação Básica deve estar condicionada à 

adequação desses processos às especificidades da Educação Escolar 

Indígena. Parágrafo Único. A avaliação institucional da Educação Escolar 

Indígena deve contar necessariamente com a participação e contribuição de 

professores e lideranças indígenas e conter instrumentos avaliativos 

específicos que atendam aos projetos político-pedagógicos das escolas 

indígenas (p. 10) 

 

 Para que a Educação Indígena seja conduzida com qualidade, segundo o Artigo 20, os 

professores e gestores indígenas são parte fundamental neste processo, pois, são capazes de 

construir um diálogo intercultural incluindo os interesses da sua comunidade em discussão e 

entrelaçam, durante as aulas, os conhecimentos tradicionais com os saberes científicos. 

Art. 20 Formar indígenas para serem professores e gestores das escolas 

indígenas deve ser uma das prioridades dos sistemas de ensino e de suas 

instituições formadoras, visando consolidar a Educação Escolar Indígena 

como um compromisso público do Estado brasileiro. (BRASIL, 2012, p.10) 
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 Entendemos que a formação dos professores indígenas deve ser focada nos 

conhecimentos e valores próprios, deve estar voltada para o desenvolvimento, avaliação e 

produção de materiais didáticos dos seus respectivos currículos específicos para que utilizem 

metodologias de ensino adequadas. Para isso, as instituições formadoras devem oferecer 

acesso e permanência com elaboração de planos estratégicos para que formem os 

profissionais com qualidade. Esta formação pode ser realizada à distância ou na modalidade 

presencial e suas propostas deverão ser reconhecidas nos Conselhos Estaduais de Educação. 

Quanto à valorização dos professores indígenas:  

Art. 21 A profissionalização dos professores indígenas, compromisso ético e 

político do Estado brasileiro, deve ser promovida por meio da formação 

inicial e continuada, bem como pela implementação de estratégias de 

reconhecimento e valorização da função sociopolítica e cultural dos 

professores indígenas, tais como: I - criação da categoria professor indígena 

como carreira específica do magistério público de cada sistema de ensino; II 

- promoção de concurso público adequado às particularidades linguísticas e 

culturais das comunidades indígenas; III - garantia das condições de 

remuneração, compatível com sua formação e isonomia salarial; IV - 

garantia da jornada de trabalho, nos termos da Lei n° 11.738/2008; V - 

garantia de condições condignas de trabalho. (p.11) 

 

 Segundo o parágrafo primeiro deste mesmo artigo, esses direitos são aplicados 

também aos profissionais que atuam nas escolas indígenas não só como docentes, como 

também para gestores, onde os sistemas de ensino, da mesma forma, devem oferecer 

formação continuada para gestão democrática e diferenciada.  Os representantes das 

Secretarias de Educação, das comunidades e dos professores podem criar uma comissão para 

regularizar a carreira de magistério indígena e sua implantação, elaborando a implementação 

de políticas públicas voltadas para a Educação Escolar Indígena, que serão efetivadas por 

meio dos territórios etnoeducacionais, segundo o artigo 22. 

 Em 1998, chegou nas escolas indígenas o Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas (RCNE/Indígena) contendo fundamentações gerais das séries iniciais do 

Ensino Fundamental, que orienta os professores indígenas um currículo que não seja diferente 

da sua realidade, capaz de diminuir a distância entre a legislação que respaldam as 

comunidades indígenas o direito de um currículo diferenciado e a prática em sala de aula. 

Para que as Políticas Públicas referentes à Educação Indígena estejam de acordo com as 

demandas das comunidades, é fundamental considerar a diversidade cultural dos povos 

indígenas.    
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 Este documento serve como base para cada escola criar seu referencial curricular, além 

de  

oferecer subsídios para: a) a elaboração e implementação de programas de 

educação escolar que melhor atendam aos anseios e interesses das 

comunidades indígenas, b) a formação de educadores capazes de assumir 

essas tarefas e de técnicos aptos a apoiá-las e viabilizá-las. (BORGES, 1999 

apud BRASIL, 1998, p. 13) 

 

Este referencial está dividido entre os fundamentos políticos, como as leis, históricos 

da proposta de Educação Indígena e a segunda parte, que tem o objetivo de oferecer 

elementos da prática pedagógica dos professores ligados às escolas indígenas, é composta por 

orientações pedagógicas para pensar no currículo, como a orientação do trabalho escolar, 

implicações para formação do professor, e capítulos sobre as disciplinas com perguntas como: 

para que estudar português?  

 Contudo, o referencial coloca questões muito gerais, sendo que no Brasil existem 

etnias completamente diferentes. Como, por exemplo, podemos unificar o ensino de história 

na escola indígena englobando a perspectiva histórica de diferentes etnias? 

Os educadores guarani, de forma geral, argumentavam que gostariam de 

“ensinar a verdadeira história guarani, a história dos antigos”, em 

contraposição à história narrada e confirmada pelos mais diversos livros 

didáticos que lhes caíam nas mãos. Nestes, no mais das vezes, pouca ou 

nenhuma referência se fazia à temática indígena, e, quando havia alguma, 

frequentemente não era muito específica e sequer se fazia a tão necessária 

diferenciação entre os povos indígenas do Brasil, caracterizando os mais de 

200 povos, cada qual com sua tradição e seus costumes, referindo-os apenas 

como índios. (BORGES, 1999, p. 93)  

  

O ensino escolar de uma aldeia deve estar associado ao modo de vida do grupo 

indígena do qual pertence. Na prática, entram em conflito a educação escolar e a tradição dos 

povos indígenas, como aponta Borges numa perspectiva histórica 

 

Como trabalhar o ensino de história sem ameaçar a velha tradição oral e seus 

grandes narradores: os sacerdotes da palavra, os mais idosos do grupo, que, 

por sua vivência acumulada, ainda possuem a magnífica função de 

resguardar a memória de seu povo. (BORGES, 1999, p. 94)  

 

 O professor que trabalha com currículo diferenciado precisa tomar cuidado em não 

ameaçar os conhecimentos tradicionais com os conteúdos escolares, desta forma, valoriza a 

cultura e a tradição destes povos.  

 



20 

 

1.2 PARA EDUCAÇÃO ESCOLAR CAIÇARA 

  

Diferente da educação indígena, não existe legislação específica que respalda a 

educação escolar caiçara, entretanto, esta pode se basear nas leis que regulamentam a 

Educação do Campo.  

 As políticas específicas de Educação do Campo se iniciam com a Resolução Nº 1, de 3 

de abril de 2002 e o Parecer CNE/CEB 36/2001 que estabelecem Diretrizes Operacionais para 

a Educação Básica nas Escolas do Campo, a universalização da educação escolar com 

qualidade social, baseada na LDB/1996: 

A   orientação estabelecida por essas diretrizes, no que se refere às 

responsabilidades dos diversos sistemas de ensino com o atendimento 

escolar sob a ótica do direito, implica o respeito às diferenças e a política de 

igualdade, tratando a qualidade da educação escolar na perspectiva da 

inclusão. Nessa mesma linha, o presente Parecer, provocado pelo artigo 28 

da LDB, propõe medidas de adequação da escola à vida do campo.   (p. 1) 

 A Resolução estabelece a identidade da escola do campo através de questões voltadas 

para a realidade, saberes dos estudantes, memórias e movimentos sociais em defesa de seus 

projetos relacionados à qualidade de vida. As propostas pedagógicas definidas nesta 

modalidade serão orientadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e 

a Educação Profissional de Nível Técnico. A educação básica do campo deve ser oferecida 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios em seus respectivos âmbitos.   

 Como forma de organizar e assegurar o desenvolvimento da educação do campo, foi 

criado o PRONERA - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que foi 

desenvolvido nas áreas de reforma agrária e prevê a democratização de acesso ao 

conhecimento no campo apoiando os projetos de educação voltados para esta área.  

O Decreto Nº 7.352 de 04 de novembro de 2010 dispõe sobre a política Nacional de 

educação do campo e o PRONERA: 

A política de educação do campo destinase à ampliação e qualificação da of

erta de educação básica e superior às populações do campo e será 

desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o 

Distrito Federam e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto. (p. 

1)  

 Este Decreto visa atender exclusivamente às escolas e populações do campo, 

garantindo as condições de infraestrutura como materiais didáticos, bibliotecas e transporte 
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escolar adequados aos projetos pedagógicos que respeitam a realidade social e a diversidade 

das populações do campo.  

 Como princípios da educação do campo, este Decreto dispõe, no artigo 2, incentivar a 

formulação de projetos políticos pedagógicos próprios, desenvolver políticas de formação de 

profissionais para atender exclusivamente as escolas do campo e valorizar a identidade da 

escola por meio de componentes curriculares e metodologias que estejam de acordo com a 

realidade dos alunos.   

Estabelece que é de dever da União prestar apoio técnico e financeiro aos outros entes 

federativos a fim de ampliar a oferta às escolas nas etapas da educação básica incluindo a 

Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos. Assim como na educação indígena, deve 

oferecer a formação continuada para professores e gestores atendendo as necessidades dos 

alunos do campo e incentivar a produção de material didático específico. Quanto a formação 

dos professores, o artigo 5 prevê: 

A formação de professores para a educação do campo observará os 

princípios e objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, conforme disposto no Decreto no 6.755, de 

29 de janeiro de 2009, e será orientada, no que couber, pelas diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. (p.2) 

A formação poderá ocorrer simultaneamente à atuação profissional e o Artigo 5 ainda 

dispõe que as instituições públicas de ensino superior terão que incluir nos cursos de 

licenciatura processos de interação entre o campo e a cidade.  

 Segundo o artigo 10, o governo poderá contar com o apoio de outros órgãos e 

entidades de ação conjunta para apoiar os projetos e outras iniciativas para educação.   

 Em 2012, o FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação passa atender às escolas do campo 

através da Lei Nº 12.695, de 25 de julho de 2012, onde “na educação do campo oferecida em 

instituições credenciadas que tenham como proposta pedagógica a formação por alternância, 

observado o disposto em regulamento.” (BRASIL, 2012) 

 As escolas caiçaras acompanhadas por essa pesquisa estão localizadas na região 

costeira de Paraty. O município dispõe de um Plano Municipal de Educação que tem como 

uma das metas:  

Garantir a oferta da Educação Básica, em especial dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, para as comunidades tradicionais e populações do 

campo nas próprias comunidades, articulando o seu currículo com o contexto 

rural, étnico, e com as tradições locais, atendendo às determinações legais 
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vigentes e respeitando a articulação entre os ambientes escolares e 

comunitários. (p.21) 

 O plano visa garantir o acesso e permanência dos alunos da educação básica nas 

escolas localizadas nas comunidades tradicionais e de populações do campo, atendendo as 

especificidades das respectivas comunidades, em especial às comunidades costeiras, como 

estas observadas nesta pesquisa. A identidade cultural das comunidades tradicionais deve ser 

respeitada, assim, a comunidade deve participar da definição do modelo de organização 

pedagógica.  

Quanto ao currículo específico, o Plano dispõe:  

Promover a elaboração de currículos e propostas pedagógicas específicas 

para educação escolar nas escolas do campo e das comunidades tradicionais, 

em conjunto com as comunidades, com abordagens interdisciplinares que 

organizem de maneira flexível conteúdos teóricos e práticos articulados, 

respeitando todos os seus aspectos e incluindo os conteúdos culturais, 

sociais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia, correspondentes 

às respectivas comunidades, considerando o fortalecimento das práticas 

socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena, garantindo 

a produção e a disponibilização de materiais didáticos específicos; (p.23) 

Os professores que vão atuar nas escolas dessas comunidades devem ser, 

preferencialmente, oriundos das mesmas comunidades, a gestão da educação deve ser 

democrática e o calendário diferenciado deve respeitar os tempos e atividades de cada 

comunidade.   

A partir do artigo 23 da LDB, que vale para todas as modalidades a educação básica 

pode ser organizada de diferentes maneiras, em séries anuais, períodos, ciclos, alternância e 

para estas comunidades deve atender as especificidades e demandas, independente do número 

de crianças, garantindo a escolarização em nível fundamental.  

 No próximo capítulo vamos discutir o que é currículo diferenciado para comunidades 

indígenas e caiçaras, através do conceito de multiculturalismo  e da teoria curricular crítica.  
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2. O QUE É CURRÍCULO DIFERENCIADO PARA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

INDÍGENA E CAIÇARA  

 

Falar de uma escola que admite um currículo diferenciado é um desafio, visto que as 

escolas têm um padrão de ensino que busca homogeneizar, normalizar. Quando uma cultura 

outra é incluída em um sistema de ensino, existe uma tendência de compará-la com a cultura 

dominante. 

As situações mais frequentes de interculturalismo são caracterizadas pela 

intenção de pura assimilação ou de integração de uma subcultura a partir de 

outra cultura e de outra prática que são dominantes. Muito raramente se parte 

de um biculturalismo, no qual as culturas tenham a mesma importância, peso 

e prestígio nas instituições, nas práticas e nos valores da população, razão 

pela qual se modifica a forma de entender e praticar a cultura dominante no 

ensino ou a integração de outras culturas não dominantes será muito difícil, 

senão impossível. (SACRISTÁN, 1995, p. 83)    

 

A diversidade de fato ocorre quando existe variedade, e o currículo escolar 

dificilmente admite essa variação. Portanto, antes de tudo, precisamos entender de que 

currículo estamos falando, pois, existem diferentes concepções acerca desta palavra e que 

podem ser aplicadas em diferentes contextos.  

 

O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais 

amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai 

constituir, precisamente, o currículo. As teorias do currículo, tendo decidido 

quais conhecimentos devem ser selecionados, buscam justificar por que 

“esses conhecimentos” e não “aqueles” devem ser selecionados. (SILVA, 

1999, p. 15)  

 

O currículo que nos referimos, não é simplesmente a seleção de conteúdo de uma 

grade curricular, nos referimos ao currículo real, que são as práticas pedagógicas que 

acontecem dentro de uma sala de aula que, muitas vezes, diferem do que está no papel.  

 

Isto é, o currículo real é mais amplo que qualquer documento no qual se 

reflitam ao objetivos e planos que temos. Na situação escolar se aprendem 

mais coisas, dependendo da experiência de interação entre alunos e 

professores, ou entre os próprios alunos, dependendo dos materiais com os 

quais o aluno se relaciona, dependendo das atividades concretas que são 

desenvolvidas. Por isso, se diz que o currículo real, na prática, é 

consequência de se viver uma experiência e um ambiente prolongados que 

propõem e impõem – todo um sistema de comportamento e de valores e não 

apenas de conteúdos de conhecimento a assimilar. Essa é a razão pela qual 

aquele primeiro significado de currículo como documento ou plano explícito 

se desloca para um outro, que considere a experiência real do aluno na 

situação de escolarização. (SACRISTÁN, 1995, p. 86)  
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Quando um docente traça objetivos para sua aula, ele recorre a estratégias que não 

estão no papel, como a linguagem, atitudes e os exemplos que são usados. São o que 

chamamos de “saberes docentes” (Nóvoa, 1995). Para que a escola seja mais diversa, não 

basta simplesmente mudar os conteúdos do currículo, é preciso que se atente à postura dos 

alunos e dos docentes na sala de aula. “Um currículo multicultural no ensino implica mudar 

não apenas as intenções do que queremos transmitir, mas os processos internos que são 

desenvolvidos na educação institucionalizada.” (SACRISTÁN, 1995, p. 88) 

 

 

2.1 O MULTICULTURALISMO  

 

 Quando nos referimos ao multiculturalismo, assim como o termo currículo, ele prevê 

significados diversos e fundamentos teóricos distintos. Uma educação multicultural pode 

acontecer de forma que uma cultura minoritária seja sempre subordinada da cultura 

dominante, em condições desiguais. Por isso, “A opção que pode ser instrumentalizada em 

um sistema de ensino, através do currículo multicultural, depende de uma decisão política e 

social prévia.” (SACRISTÁN, 1995, p. 92)  

Cada indivíduo que está dentro de uma cultura a absorve de maneira distinta, e o que é 

comum entre eles é apenas a descrição desta, ou seja, aquilo que se entende.   

 

Aquilo que se apresenta como mais homogêneo dentro de cada cultura é o 

“relato” que faz cada grupo cultural – os indivíduos que podem e estão 

capacitados para fazê-lo – daquilo que entende como sendo sua cultura, a 

forma como um grupo representa para si próprio sua identidade cultural; 

(SACRISTÁN, 1995, p. 96) 

 

Isso acontece com o currículo escolar, que é a homogeneidade, a sintetização de uma 

cultura, ou seja, ele não representa nem sequer a cultura dominante, pois, se trata apenas de 

uma seleção simplificada de elementos culturais.  

 

A cultura escolar delimitada pelo currículo explícito e por esse currículo real 

que se plasma nas práticas escolares ou por aquele que vemos refletindo nos 

materiais pedagógicos – especialmente nos livros didáticos – está longe de 

ser um resumo representativo de todos os aspectos, dimensões ou invariantes 

da cultura da sociedade na qual surge o sistema escolar. O currículo 

seleciona elementos, valoriza certos componentes em relação a outros e 

também oculta dos alunos aspectos da cultura que rodeia a escola. [...] Os 

conteúdos selecionados dificilmente têm o mesmo significado para cada um 

dos indivíduos. (SACRISTÁN, 1995, p. 99)  
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Quando há essa seleção de conteúdo, eles acabam se distanciando da vida do aluno e 

isso se torna pior com educandos que estão socialmente em desvantagem. Geralmente, o que é 

selecionado, se distancia do aspecto social, humano, afetivo do aluno e se aproxima da lógica 

racional dominante, pois cultiva certas dimensões em detrimento de outras.  

 

Essa ideologia tem duas projeções na educação: por um lado, na seleção que 

faz dos conteúdos que formam currículos cada vez mais ligados às atividades 

econômicas e profissionais, o que se traduz em ir privilegiando, desde muito 

cedo, os conhecimentos que são considerados mais pragmáticos: as ciências 

e os idiomas modernos, em detrimento das humanidades, do conhecimento 

social em geral, das artes, etc. As necessidades dos indivíduos ficarão 

relegadas a um segundo plano, a não ser que essas sejam estudadas, também 

nesse caso, pela “ciência” psicológica. (SACRISTÁN, 1995, p. 100) 

 

Enquanto não há uma reforma do currículo pensada a partir de uma formação de 

professores, com materiais para uso pedagógico adequados, planejamento curricular e a 

reflexão e análise das práticas pedagógicas, o currículo estará longe de ser multicultural. Não 

podemos deixar de lado que seria ilusório pensar um currículo que englobe todas as culturas, 

já que a escola acompanha o modelo de sociedade dominante e que a partir dela os educandos 

desenvolvem habilidades para viverem nesta sociedade, e este modelo não representa todas as 

culturas.  

  Segundo McLaren (1997), ao pensar o multiculturalismo a partir dos Estados Unidos, 

existem concepções de multiculturalismo diferentes: multiculturalismo conservador ou 

empresarial, multiculturalismo humanista liberal, multiculturalismo liberal de esquerda e o 

multiculturalismo crítico.  

 O multiculturalismo conservador apoia a supremacia branca e caracteriza as 

populações africanas como selvagens, comparando-as como as primeiras do estágio do 

desenvolvimento humano. Como se todas as culturas fossem categorizadas a partir da cultura 

branca.  

 

Em primeiro lugar, ele recusa a tratar a branquidade como uma forma de 

etnicidade e, ao fazê-lo, situa a branquidade como uma norma invisível 

através da qual outras etnicidades são julgadas. Em segundo lugar, o 

multiculturalismo conservador [...] utiliza o termo “diversidade” para 

encobrir a ideologia de assimilação que sustenta sua posição. Nesta visão, os 

grupos étnicos são reduzidos a “acréscimos” à cultura dominante. [...] 

Quarto, multiculturalistas conservadores definem padrões de desempenho, 

que estão previstos no capital cultural da classe média anglo-americana, para 

toda juventude. Quinto, o multiculturalismo conservador não questiona o 

conhecimento elitizado – conhecimento que é mais valorizado pela classe 
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média branca norte-americana – para quem o sistema educacional é 

direcionado. Em outras palavras, ele também não interroga regimes 

dominantes de discurso e práticas culturais e sociais que estão vinculadas à 

dominação global que estão inscritas em convicções racistas, classistas, 

sexistas e homófobas. (MCLAREN, 1997, p. 115) 

 

Para o multiculturalismo humanista liberal, entre as pessoas brancas, negras, asiáticas, 

latinas e etc., existe uma igualdade natural e podem competir igualmente num sistema 

capitalista, embora compreenda que faltam oportunidades sociais e culturais para que possa 

competir de forma igual neste sistema. Diferente do multiculturalismo conservador, esta 

concepção admite que os problemas sociais e econômicos podem ser modificados a fim de 

alcançar a igualdade.  

O multiculturalismo liberal de esquerda admite as diferenças culturais, entretanto 

ignora a história e a cultura que são responsáveis pelos comportamentos e práticas sociais 

existentes.  

 

Isto é, há uma tendência a ignorar a diferença como uma construção histórica 

e social que é constitutiva do poder de representar significados. [...] O 

multiculturalismo liberal de esquerda trata a diferença como uma “essência” 

que existe independente de história, cultura e poder.”  (MCLAREN, 1997, p. 

120) 

 

O multiculturalismo crítico e de resistência, diferente das outras concepções avança 

para um projeto de transformação social. “O multiculturalismo sem uma agenda política de 

transformação pode apenas ser outra forma de acomodação a uma ordem social maior.” 

(MCLAREN, 1997, p. 122). Esta concepção entende que a forma como a raça, classe e gênero 

são representadas, é resultado de lutas históricas de significados. Ou seja, os signos e 

significados, os sentidos, são construídos historicamente. “Os signos são parte de uma luta 

ideológica que cria um regime particular de representação que serve para legitimar certa 

realidade cultural.” (MCLAREN, 1997, p. 128) Como por exemplo, o termo “menor” hoje é 

utilizado, principalmente pela mídia, quando se refere ao negro, jovem, morador de periferia.  

 O currículo possibilita a criação e produção de significados.  

 

Esses significados, entretanto, não são simplesmente significados que se 

situam no nível da consciência pessoal ou individual. Eles estão estritamente 

ligados a relações sociais de poder e desigualdade. Trata-se de significados 

em disputa, de significados que são impostos, mas também contestados. 

(SILVA, 1999, p. 56) 

 



27 

 

O multiculturalismo crítico admite que a diferença é um resultado histórico, neste 

caso, a diferença deve ser estabelecida dentro de uma política crítica e compromisso com a 

justiça social. (MCLAREN, 1997, p. 123) Diferente da visão liberal que compreende esta 

diferença ignorando as ações de poder e privilégio.  

 

O 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) 

 

Esta concepção não apenas interroga a diferença, reduzindo-a. Ela desconstrói o 

significado ao perceber as condições históricas e sociais em que ele é construído.  

  

Uma práxis multicultural crítica não rejeita simplesmente o decoro burguês 

que consignou o Outro imperalizado ao domínio grotesco, mas tenta 

efetivamente remapear ao lutar por uma cultura multivalenciada 

linguisticamente e por novas estruturas de experiência nas quais os 

indivíduos recusam o papel do narrador onisciente e concebem a identidade 

como uma montagem polivalente de posições de sujeitos (contraditórias e 

sobre determinadas). Os sistemas de diferença existentes que organizam a 

vida social em padrões de dominação e subordinação devem ser 

reconstruídos. Precisamos fazer mais do que problematizar incansavelmente 

a diferença como uma condição de retórica ou interrogar incessantemente o 

status de todo reconhecimento como uma inscrição discursiva. [...] Em vez 

disso, precisamos de uma reescrita da diferença como diferença-em-relação, 

seguida por tentativas de mudança dramática das condições materiais que 

permitem que as relações de dominação prevaleçam sobre as relações de 

igualdade e justiça social. (MCLAREN, 1997, p. 134)  

  

 Peter McLaren (1997) aponta que os educadores que estão trabalhando com reformas 

curriculares precisam tratar a diferença com responsabilidade, e desafiar criticamente aquilo 

que nega a diferença, afirmando a voz dos sujeitos historicamente oprimidos.  

 

Em primeiro lugar, precisamos ir além da aceitação de um ou dois livros 

latino-americanos ou afro-americanos dentro dos cânones das grandes obras. 

Em vez disso, precisamos legitimar múltiplas tradições de conhecimento. Ao 

focalizarmos diretamente a “diversidade”, estamos, na realidade, reforçando 

o poder de discurso das tradições ocidentais que ocupa os contextos e 

privilégios sociais. Em segundo lugar, reformas curriculares exigem que as 

educadoras interroguem as pressuposições discursivas que informam suas 

práticas curriculares com respeito a raça, classe, gênero e orientação sexual. 

Além disso, as pessoas que estão trabalhando com o currículo precisam 

desafiar suas complacências com relação ao eurocentrismo. Em terceiro, o 

que é percebido como superioridade inerente à branquidade e racionalidade 

ocidental precisa ser superado. [...] Quarto, reforma curricular significa 

reconhecer que grupos estão diferencialmente situados na produção do 
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conhecimento superior ocidental. Como determinados grupos são 

representados no conhecimento oficial que se faz o currículo? (p. 145) 

 

Os educadores multiculturais críticos precisam fazer com que os educandos produzam 

análises críticas e políticas da realidade dentro de uma perspectiva de luta histórica e social. 

 

 

2.2 TEORIA CURRICULAR CRÍTICA: COMO SURGIU? 

 

Os estudos curriculares começaram nos Estados Unidos, por volta do séc. XIX, com a 

chegada dos imigrantes, devido ao crescimento da economia americana. Uma nova lógica de 

viver em um mundo industrial tomava conta da sociedade na época e era preciso manter os 

costumes e culturas daquela sociedade diante de tanto crescimento e aumento de empregados 

estrangeiros nas indústrias. Coube a escola, dar conta deste controle social, ensinando valores 

e condutas restaurando a homogeneidade. Todavia, o papel da escola numa sociedade 

capitalista não era questionado.  

 

As teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamento e 

transformação radical. Para as teorias críticas o importante não é desenvolver 

técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos 

permitam compreender o que o currículo faz. (SILVA, 1999, p. 30)  

 

A partir década de 1970, alguns especialistas em currículo deram início a 

reconceituação do campo (SILVA; TADEU, 1994, p. 14) rejeitando toda essa visão americana 

sobre o currículo. Dentre esses especialistas, os autores neomarxistas, voltaram os estudos 

para a Sociologia do Currículo.  

 

Reintere-se a preocupação maior do novo enfoque: entender a favor de quem 

o currículo trabalha e como fazê-lo trabalhar a favor dos grupos e classes 

oprimidos. Para isso, discute-se o que contribui, tanto no currículo formal 

como no currículo em ação e no currículo oculto, para a reprodução das 

desigualdades sociais. Identificam-se e valorizam-se, por outro lado, as 

contradições e as resistências presentes no processo, buscando-se formas de 

desenvolver seu potencial libertador. (SILVA; TADEU, 1994, p. 16) 
 

A Nova Sociologia da Educação, na década de 1970, começa a criticar o que ocorria 

nos Estados Unidos, onde o currículo tradicional era considerado como dado e aceitável, 

portanto, não era questionado.  

 

Por que se atribui mais prestígio a certas disciplinas do que a outras? Por que 

alguns currículos são caracterizados por uma rígida separação entre as 
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diversas disciplinas enquanto outros permitem uma maior integração? Quais 

são as relações e princípios de poder? Quais interesses de classe, 

profissionais e institucionais estão envolvidos nessas diferentes formas de 

estruturação e organização? (SILVA, 1999, p. 68) 

 

Para Giroux (apud Silva, 1999, p. 51), a análise burocrática presente, a eficiência e 

racionalidade existentes nos currículos até então dominantes, não levavam em consideração a 

sua condição histórica, ética e política das ações sociais e humanas, no caso do currículo e do 

conhecimento.  

Segundo Moreira (1990), em 1980, o Brasil passava por um período conturbado. Após 

a crise econômica, o fim da ditadura militar e a primeira experiência do país como “Nova 

República”, as desigualdades sociais cada vez mais acentuadas, a escola e os serviços 

públicos estavam se deteriorando,os diversos fatores que contribuíram para que a oposição 

política se fortalecesse assim como o movimento dos trabalhadores rurais e urbanos, que se 

fortaleciam nos sindicatos, em associações de moradores. Foi nesse momento político 

específico que surgiu a discussão sobre a pedagogia crítica, promovida por debates sobre a 

educação brasileira neste período. Já os modelos educacionais atuantes durante o regime 

militar eram desvalorizados, seguindo a ideia de que a influência dos autores americanos foi 

perdendo lugar para os autores europeus.  

Os debates sobre a preocupação com o currículo escolar deram início a discussão 

sobre a tendência curricular crítica, onde se destacam duas orientações principais: Pedagogia 

Crítico-Social dos Conteúdos e a Educação Popular, que tentavam superar as tendências 

anteriores.   

A pedagogia crítico-social dos conteúdos, segundo Moreira (1990), tentava resgatar o 

valor dos conteúdos e a transmissão de conhecimento; eles achavam que esta era a função da 

escola e rejeitavam a visão escolanovista de dar ênfase na metodologia; os conteudistas 

criticavam bastante as outras tendências, diminuindo a possibilidade de diálogo entre elas. Os 

conteudistas defendiam as disciplinas, valorizavam mais os conteúdos do que os outros 

elementos curriculares, como os objetivos, metodologia e avaliação; não davam tanta 

importância aos aspectos que estavam implícitos no currículo. Esta tendência era voltada para 

o contexto do país, elaborada por teóricos brasileiros; predominava a preocupação com a 

emancipação, pois, buscava preparar o aluno para uma participação ativa numa sociedade 

democrática.  

A educação popular também se preocupava com a emancipação, “as camadas 

populares devem desenvolver um conhecimento que reforce seu poder de resistência e luta”. 

(MOREIRA, 1990, p. 173). O currículo, nesta tendência, é composto pelas necessidades e 
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exigências da vida social dos alunos, deixando as disciplinas de lado. Da mesma forma que a 

tendência crítica-social dos conteúdos, procura-se pensar a partir da realidade brasileira, com 

práticas pedagógicas alternativas.  

Segundo Moreira (1990), por um lado, os conteudistas criticam os educadores 

populares de manifestarem práticas pedagógicas que não seriam viáveis os modelos de 

educação formais, de desvalorizarem a escola ao privilegiarem os espaços educativos 

informais. E por outro, os educadores populares criticam os conteudistas por darem muita 

ênfase ao saber sistematizado e a cultura dominante, de não considerar a metodologia e 

avaliação, não destacar o desenvolvimento da consciência crítica, e de não questionarem o 

papel da escola burguesa na emancipação das camadas populares.  

 

Os primeiros privilegiam a cultura erudita e defendem a socialização do 

conhecimento objetivo, produzido por todos e reservado a uns poucos. Os 

educadores populares, por outro lado, preferem valorizar o saber popular e 

utilizá-lo como instrumento de conscientização da situação de opressão das 

camadas subalternas. (MOREIRA, 1990, p. 176)  

 

Podemos ver que tanto os conteudistas como os educadores populares, se declinavam 

diante dos autores americanos, pois, não admitiam a ênfase aos métodos e técnicas 

tradicionais. Os problemas da educação do país passaram a ser analisados por um viés 

dialético, ao mesmo tempo que se tentava superar as tendências anteriores. 

  

Estamos sugerindo que as teorias anteriormente influentes no Brasil foram 

fundamentais, tanto no contexto da descoberta como no da justificativa, para 

a formulação da tendência curricular crítica, o que explica um relativo grau 

de autonomia face à influência estrangeira, bem como o caráter autóctone 

dessa tendência. (MOREIRA, 1990, p. 196) 

 

Não é possível analisar o currículo fora da sua história e nem acreditar que este seja 

neutro. Silva & Tadeu (1994) nos convidam a compreender a Teoria Crítica a partir de três 

eixos: ideologia, cultura e poder.  

 Em primeiro lugar, a ideologia a qual nos referimos, é um conceito central da teoria 

crítica, pois é na perspectiva de que é partir dela que a classe dominante transmite suas ideias 

de forma que assegure sua reprodução.  

 

O que caracteriza a ideologia não é a falsidade ou verdade das ideias que 

veicula, mas o fato de que essas ideias são interessadas, transmitem uma 

visão do mundo social vinculada aos interesses dos grupos situados em uma 

posição de vantagem na organização social. A ideologia é essencial na luta 
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desses grupos pela manutenção das vantagens que lhes advêm dessa posição 

privilegiada. (SILVA; TADEU, 1994, p. 24) 

 

A ideologia conta com uma espécie de consentimento dos oprimidos, ela é construída 

com elementos que já existem na cultura, no senso comum; é constituída por elementos de 

diferentes naturezas e conhecimentos distintos, não é uniforme e nem regular. Ela é 

interpretada de formas diferentes.   

 

Além disso, a ideologia atua de forma discriminatória: ela inclina as pessoas 

das classes subordinadas à submissão e à obediência, enquanto as pessoas 

das classes dominantes aprendem a comandar e a controlar. Essa 

diferenciação é garantida pelos mecanismos seletivos que fazem com que as 

crianças das classes dominadas sejam expelidas da escola antes de chegarem 

àqueles níveis onde se aprendem os hábitos e habilidades próprios das 

classes dominantes. (SILVA, 1999, p. 32)  

 

 Em segundo lugar, é impossível falar de currículo se não mencionarmos a cultura. O 

currículo é “uma forma institucionalizada de transmitir a cultura de uma sociedade”. (SILVA; 

TADEU, 1994, p. 26) Ela não é estática, não é unitária e não é transmitida de forma passiva.   

 

[...] O currículo e a educação estão profundamente envolvidos em uma 

política cultural, o que significa que são tanto campos de produção ativa de 

cultura quanto campos contestados. [...] A educação e o currículo não atuam, 

nessa visão, apenas como correias transmissoras de uma cultura produzida 

em um outro local, por outros agentes, mas são partes integrantes e ativas de 

um processo de produção e criação de sentidos, de significações, de sujeitos. 

(idem, p. 26)  

 

O currículo é um campo onde se manifesta os conflitos das divisões sociais, aspecto 

que é inseparável da ideia de cultura. Ele não é local para transmitir passivamente uma cultura 

unitária “mas o terreno em que ativamente se criará e produzirá cultura” (idem) 

 

[...] é nessa força original que permite que a classe dominante possa definir a 

sua cultura como a cultura, mas nesse mesmo ato de definição oculta-se a 

força que torna possível que ela possa impor essa definição arbitrária. Há, 

portanto, aqui, dois processos em funcionamento: de um lado, a imposição e, 

de outro, a ocultação, que aparece, então como natural. (SILVA, 1999, p. 

35) 

 

 Em terceiro lugar, precisamos compreender que o currículo estará sempre ligado à 

uma relação de poder, compondo o lado político da teoria crítica. O currículo expressa os 

interesses da cultura dominante, expressa as relações sociais de poder. Entretanto, o poder não 

se manifesta de uma maneira clara, cabendo uma reflexão.  
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No caso do currículo, cabe perguntar: que forças fazem com que o currículo 

oficial seja hegemônico e que forças fazem com que esse currículo aja para 

produzir identidades sociais que ajudam a prolongar as relações de poder 

existentes? (SILVA; TADEU, 1994, p. 30) 

 

Estes três elementos centrais sintetizam a teoria crítica; Silva & Tadeu (1994), 

apontam que o currículo oculto que mencionamos anteriormente, também tem um papel 

central na teoria crítica.  Contudo, o frequente uso deste termo contribuiu para aliviar o 

currículo oficial do seu papel na construção dos sujeitos sociais. 

 

O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente 

escolar, que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem de 

forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes. Precisamos 

especificar melhor, pois, quais são esses aspectos e quais são essas 

aprendizagens. Em outras palavras, precisamos saber “o que” se aprende no 

currículo oculto e através de quais “meios”. Para a perspectiva crítica, o que 

se aprende no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, 

comportamentos, valores e orientações que permitem crianças e jovens se 

ajustem da forma mais conveniente às estruturas e às pautas de 

funcionamento, consideradas injustas e antidemocráticas e, portanto, 

indesejáveis, da sociedade capitalista.  Entre outras coisas, o currículo oculto 

ensina, em geral, o conformismo, a obediência, o individualismo. (SILVA, 

1999, p. 79) 

 

  O currículo oficial ao lado do currículo oculto tem um papel na reprodução cultural e 

social, dentro de uma perspectiva histórica.  É a partir da história que se torna possível criar 

currículos alternativos e que seja possível questionar o currículo existente. 

Quanto à  Pedagogia de Projetos (Hernandez & Ventura, 1998), metodologia utilizada 

na construção curricular diferenciada, possibilita um currículo diferenciado e significativo 

para o aluno na medida em que as atividades do currículo são realizadas de forma globalizada, 

pois, os projetos podem superar as barreiras impostas pelas disciplinas. Os alunos se tornam 

conscientes do seu processo de ensino e aprendizagem diante dos conteúdos porque a 

participação deles na elaboração e no desenvolvimento do projeto é fundamental. Permitindo 

que os novos conhecimentos se relacionem com os conhecimentos prévios que o educando 

possui. A partir dos projetos de trabalho, os docentes podem pensar em uma outra postura 

frente à sua prática pedagógica.  

 

[...] O que se coloca, portanto, não é a organização de projetos em 

detrimento dos conteúdos das disciplinas, e, sim a construção de uma prática 

pedagógica centrada na formação global dos alunos. O desenvolvimento de 

projetos, com o objetivo de resolver questões relevantes para o grupo, vai 
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gerar necessidade de aprendizagem, e, nesse processo, os alunos irão se 

defrontar com os conteúdos das diversas disciplinas, entendidos como 

“instrumentos culturais” valiosos para a compreensão da realidade e 

intervenção em sua dinâmica. Com os projetos de trabalho, os alunos não 

entram em contato com os conteúdos disciplinares a partir de conceitos 

abstratos e de modo teórico., como, muitas vezes, tem acontecido nas 

práticas escolares. Nessa mudança de perspectiva, os conteúdos deixam de 

ser um fim em si mesmos e passam a ser meios para ampliar a formação dos 

alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. (LEITE, 

1996, p.4) 

A escola é um espaço privilegiado na troca de conhecimentos por parte dos docentes e dos 

educandos, os projetos pedagógicos possibilitam que essa troca seja significativa para ambos, 

abrindo múltiplas possibilidades de aprendizagem. 

2.3 O QUE DIFERENCIA UM CURRÍCULO CAIÇARA OU INDÍGENA? 

 

Um currículo diferenciado de escolas situadas em comunidades tradicionais deve 

atender e considerar as especificidades da comunidade, pois, é isso que o torna diferenciado. 

Como foi apresentado no primeiro capítulo, existem leis que garantem essa especificidade.  

Nas comunidades indígenas e caiçaras a organização social é dada de forma diferente e o 

currículo precisa se adequar à esta diferença; a organização escolar precisa se adequar ao 

contexto em que a escola está inserida, além de possibilitar a participação da comunidade, 

conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais: “mostrar a importância da participação da 

comunidade na escola, de forma que o conhecimento apreendido gere maior compreensão, 

integração e inserção do mundo”. (BRASIL, 1998, p. 10) 

A cosmovisão da comunidade caiçara deve estar presente na escola. Os professores 

precisam compreender que o tempo nessas comunidades é diferente do tempo das escolas da 

cidade, e isso interfere no processo de aprendizagem. Não de uma maneira ruim.  

Nas escolas caiçaras onde a pesquisa aconteceu, foi possível notar as mudanças 

ocorridas no campo da cultura em decorrência de alguns fatores, como a proximidade com a 

cidade e o turismo predatório nas comunidades. Esses fatores podem nos fazer entender como 

ali a cultura caiçara está se transformando com as novas gerações. Cabe a um currículo 

diferenciado reconhecer este desafio e realizar atividades que sejam capazes de trazer a 

cultura tradicional para dentro da escola, tornando os alunos conhecedores de sua própria 

identidade, possibilitando que se posicionem politicamente. 

  

 

Segundo o RCNEEInd, as escolas indígenas devem ser 
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Comunitária: 

Porque conduzida pela comunidade indígena, de acordo com seus projetos, 

suas concepções e seus princípios. Isto se refere tanto ao currículo quanto 

aos modos de administrá-la. Inclui liberdade de decisão quanto ao calendário 

escolar, à pedagogia, aos objetivos, aos conteúdos, aos espaços e momentos 

utilizados para a educação escolarizada. 

Intercultural: 

Porque deve reconhecer e manter a diversidade cultural e lingüística; 

promover uma situação de comunicação entre experiências socioculturais, 

lingüísticas e históricas diferentes, não considerando uma cultura superior à 

outra; estimular o entendimento e o respeito entre seres humanos de 

identidades étnicas diferentes, ainda que se reconheça que tais relações vêm 

ocorrendo históricamente em contextos de desigualdade social e política. 

Bilingue/multilingue: Porque as tradições culturais, os conhecimentos 

acumulados, a educação das gerações mais novas, as crenças, o pensamento 

e a prática religiosos, as representações simbólicas, a organização política, os 

projetos de futuro, enfim, a reprodução sociocultural das sociedades 

indígenas são, na maioria dos casos, manifestados através do uso de mais de 

uma língua. Mesmo os povos indígenas que são hoje monolingues em língua 

portuguesa continuam a usar a língua de seus ancestrais como um símbolo 

poderoso para onde confluem muitos de seus traços identificatórios, 

constituindo, assim, um quadro de bilingüismo simbólico importante. 

Específica e diferenciada: 

Porque concebida e planejada como reflexo das aspirações particulares de 

povo indígena e com autonomia em relação a determinados aspectos que 

regem o funcionamento e orientação da escola não-indígena. (p.25) 

 

 O bilinguismo nas escolas indígenas é um fator muito importante para que um 

currículo seja diferenciado. A língua é a representação da identidade de um povo e ela deve 

estar presente nas escolas. Segundo Miranda (2016):  

 

[...] a escola indígena alcançou certo grau de desenvolvimento em se 

tratando de direitos assegurados pela legislação, porém na prática ainda há 

muito por fazer. Hoje a escola tem sido um espaço onde a comunidade 

indígena obtém contribuições, reivindicando seus direitos, buscando novos 

conhecimentos e em muitas etnias até em processo de recuperação de suas 

línguas. No entanto, é importante enfatizar que, para que a escola seja de 

fato uma escola pensada para atender as necessidades dos povos indígenas, 

faz-se necessário a plena participação dos indígenas na construção de um 

ensino diferenciado e bilíngue [...].  (p.29) 

 

Embora materiais didáticos específicos para Escola Indígena estejam sendo 

produzidos, ainda é insuficiente. Esta crítica também cabe para a Escola Caiçara. Os materiais 

que são usados nas escolas pouco têm a ver com o contexto e dificilmente a realidade destas 

comunidades será abordada se o material não for específico. O material didático deve atender 

as especificidades das escolas situadas em comunidades tradicionais e deve estar dentro da 

proposta do Projeto Político Pedagógico da escola. Segundo Nobre (2015a) nas escolas 
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indígenas a produção de material didático dever seguir alguns princípios político-pedagógicos 

e teórico-metodológicos, a saber: 

 

I- Princípios Político-pedagógicos: 

a) A produção de material didático deve estar inserida no âmbito de um 

processo maior de discussão do PPP – Projeto Político Pedagógico da 

Escola, no sentido de que ele cumpra o papel de fortalecer os princípios 

educativos elegidos e seja coerente com a tendência pedagógica adotada; 

b) A produção deve estar atrelada a uma Política Linguística definida 

pela comunidade educativa e pela escola no seu Currículo, onde esteja claro 

o papel da Língua Indígena e da Língua Portuguesa nesse processo; 

c) Deve estar também condicionada à manutenção e fortalecimento da 

Língua Guarani no ambiente escolar e fora dele; 

d) Deve também ser um elemento fundamental no processo de formação 

continuada dos professores envolvidos na sua produção; 

e) Os produtos construídos devem preservar o caráter sócio-cultural de 

uso da Língua na escola ou na comunidade, garantindo serventia e valor 

social ao material. 

f) Devem privilegiar a autoria coletiva, e mesmo que reconheça as 

autorias individuais, que o seja pra valorizar a função coletiva e social do 

material produzido. 

 

II- Princípios Teórico-metodológicos: 

a) A produção de material didático deve estar condizente com as 

estratégias metodológicas adotadas pelos professores no seu processo de 

construção curricular; 

b) A produção deve ser coerente com os princípios de construção 

coletiva do currículo da escola, expressando dialeticamente a articulação 

entre produção de conhecimento e conteúdo escolar; 

c) Deve privilegiar conceitos integradores/unificadores de cada área do 

Currículo, valorizando processos inter e supradisciplinares  fundamentais na 

produção de conhecimento, e não priorizar conteúdos escolares 

programáticos; 

d) Deve se sustentar em processos coletivos de produção, como em 

Oficinas formativas, com assessoria pedagógica, linguística e antropológica. 

 

Estes são alguns aspectos que diferenciam um currículo voltado para comunidades 

tradicionais. Portanto, a escola precisa ser um espaço em que as identidades sejam reforçadas, 

para isso todas as suas demandas devem fazer parte de um currículo diferenciado. Desde a 

gestão da escola, que deve ser comprometida com a comunidade, que deve ser composta por 

pelo menos um membro da comunidade na equipe gestora, até o calendário escolar, que deve 

se basear conforme a comunidade está organizada, sempre valorizando os saberes e as 

práticas do cotidiano da comunidade na qual a escola está inserida.  

A partir da leitura sobre o que é um currículo diferenciado, podemos entender o 

processo de construção curricular diferenciado, discutido no próximo capítulo.  
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3. COMO VEM SENDO ELABORADO O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

CURRICULAR  

  

3.1. ANÁLISE DE AULAS  

 

 A parceria com o PIBID e PROEXT, anteriormente citada, possibilitou o 

acompanhamento das aulas nas escolas Guarani e Caiçaras. Esse acompanhamento se deu 

através de filmagens, edições e análises didáticas das aulas dos professores que participam da 

capacitação. Os bolsistas dos três projetos, no qual me incluo, com o PIBIC, vão até as 

escolas, filmam as aulas e editam na ilha de edição do IEAR/UFF. Após editadas, as aulas 

viram curtas em média de 12 minutos, e são analisadas no curso de formação de professores e 

no grupo de pesquisa “Espaços Educativos e Diversidade Cultural” (CNPQ). As aulas são 

analisadas coletivamente e seguem um roteiro de análise: 

 

1) Passos da aula: os principais passos e momentos que constituem uma aula 

são recuperados; 

2) Objetivo da aula: os objetivos da aula postos pelo professor são 

recuperados; 

3) Pontos positivos: os aspectos positivos da aula que auxiliaram o professor a 

atingir os objetivos são recuperados; 

4) Questões teóricas: através do conteúdo da aula e da prática pedagógica do 

professor, são pensadas questões de natureza metodológica e conceitual.   

 

O modo como a aula é analisada possibilita os professores refletirem como sua prática 

pedagógica influencia no currículo, além de, segundo Nobre (2015a):  

a) Ter uma visão (recuperada através das imagens filmadas) da aula em 

seus momentos/etapas componentes, exigida pela recuperação dos Passos da 

Aula no roteiro; 

b) Priorizar como instrumento de análise os objetivos da aula, previstos 

pelo professor. Isso permite avaliar o cumprimento ou não (ou os seus graus) 

dos objetivos traçados pelo professor. Permite também discutir e questionar 

os próprios objetivos elaborados; 

c) Valorizar os elementos positivos do acervo de práticas pedagógicas 

vivenciadas pelo professor, a partir de critérios como: cumprimento dos 

objetivos, fortalecimento da cultura e língua guarani (categoria de análise 

por nós usada no projeto de pesquisa); 

d) Estimular o exercício de reflexão teórica da prática pedagógica a partir 

da própria prática, tornando a “aula” locus privilegiado da análise didática; 

e) Reconhecer a aula como um fenômeno complexo e multifacetado, que 

expressa uma concepção de currículo em construção;  
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f) Valorizar o trabalho docente, os saberes docentes, na medida em que o 

grupo toma a aula do professor como instrumento/material de estudo; 

teoriza-se com a prática do professor; 

g) Experimentar uma prática de construção curricular que toma o desafio 

da reorientação curricular como tarefa coletiva, datada historicamente e 

socialmente referendada numa perspectiva crítica. (p. 15) 

 

No Quadro 1 abaixo temos a análise de uma aula de Português e Geografia de 2016, 

do 6º ano Guarani, retirada dos relatórios da formação.  

 

Quadro 1 – Análise Didática de Aula: Geografia e Português 

 

I) Passos da aula: 

1) Filme do GATI/FUNAI6; 

2) Questionamento sobre sustentabilidade; 

3) Relação entre o filme e a pedagogia; 

4) Resgate do conceito de agro floresta; 

5) Diferença entre gêneros textuais; 

6) Elementos constitutivos da dissertação; 

7) Trabalho em grupo. 

II) Objetivos da aula: 

● Correlacionar o conteúdo do filme com a ideia de sustentabilidade e preservação; 

● Relacionar o SAF e a manutenção do Nhandereko; 

● Diferenciar a estrutura do texto narrativo do dissertativo; 

● Traduzir o texto dissertativo. 

 

III) Aspectos positivos: 

● Participação; 

● Valorização da língua guarani; 

● Uso de situação vivida (preguiça); 

● Utilização do material do GATI como recurso didático; 

● Estímulo da leitura oral em guarani. 

 

IV) Questões teóricas: 

                                                 
6 GATI – Gestão Ambiental e Territorial Indígena, programa demonstrativo da FUNAI – Fundação Nacional do 

Índio, que teve a Aldeia Sapukai como uma das escolhidas no Sudeste, para efeito da PNGATI – Política 

Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena. 
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● De que forma a produção textual pode contribuir para conquista de direitos? 

● Quais os critérios e condições para produção de materiais didáticos de qualidade 

para o colégio Guarani? 

● Como relacionar o SAF7 com a prática do Nhandereko? 

 

Fonte: Relatório da Formação Continuada de Profs. do 6º ao 9º ano Guarani. 

 

 Durante o processo de construção curricular, foi adotada uma metodologia que divide 

o trabalho pedagógico em sete etapas, que foram acompanhadas na formação continuada dos 

professores, em ambas escolas.  

 

3.2. ETAPAS DO TRABALHO PEDAGÓGICO DE CONSTRUÇÃO CURRICULAR 

3.2.1.  I Etapa – Sensibilização  

 

Nesta etapa, os professores realizam oficinas junto com as comunidades para discutir a 

temática da educação diferenciada e as relações étnico-raciais.  Durante as oficinas nas 

comunidades, foi discutido o papel da escola dentro de uma comunidade indígena ou caiçara.  

Os professores começam a conhecer a comunidade nesta primeira etapa, as lideranças 

das comunidades costumam frequentar as oficinas juntamente com os pais dos alunos.  

Durante esta etapa, as comunidades puderam falar sobre a sua visão da escola e sobre 

as dificuldades da falta de um currículo específico que fortaleça as culturas. Nas duas 

comunidades, antes da implantação do 6º ao 9 ano, os alunos tinham que dar continuidade nos 

estudos em alguma escola da cidade, ou seja, fora da sua comunidade. Nessa escola, os alunos 

ficavam deslocados porque não se sentiam representados no currículo tradicional. Isso pode 

ser considerado como um fator que distancia os jovens da sua cultura. Essas falas são comuns 

durante a etapa de sensibilização, porque a comunidade fala o que pensa sobre um currículo 

diferenciado e a sua importância.  

 

3.2.2 II Etapa – Estudo de uma nova Visão das Áreas 

 

Nesta etapa, os professores realizam estudos sobre sua área tomando como referência 

o Movimento de Reorientação Curricular implantado na gestão de Paulo Freire, em 1992, na 

SME –SP.  

                                                 
7 Sistema Agroflorestal  
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O estudo da nova visão de área é feito a partir de quatro elementos:  

• A Epistemologia de cada Disciplina/Área; 

• As Tendências Pedagógicas da Área; 

• Os Conceitos Integradores/Unificadores de cada Área; 

• Princípios da Educação Diferenciada (Diretrizes Curriculares Nacionais): 

➢ Educação Escolar Indígena; 

➢ Educação do Campo.  

 

Durante o estudo da Epistemologia (Quadro 2) de cada disciplina ou área, o professor 

pesquisa a história da sua disciplina, ou seja, como ela se deu no currículo, o caminho 

percorrido até hoje.  

O currículo é uma construção sócio-histórica e nesse sentido, há uma 

trajetória epistemológica historicamente construída por cada área do 

conhecimento científico na sua transformação em conteúdo escolar. É 

importante que os professores conheçam essa trajetória e identifiquem os 

processos pelos quais passaram, as etapas transcorridas, as mudanças 

ocorridas, as incorporações e os abandonos de conceitos, as mediações 

pedagógicas operadas. Enfim, conhecer a história da formação discursiva 

curricular de sua área de conhecimento. 

Isso se deve ao fato de que é fundamental compreender que os conteúdos 

escolares presentes no currículo, não são universais, não são a-históricos, 

não são absolutos e permanentes. Eles passam por processos discursivos de 

luta e de poder, construídos sócio-historicamente. (NOBRE, 2016b, p. 8) 

 

Quadro 2 – Epistemologia da Disciplina Língua Portuguesa 

 

Elaborada por um professor do 6º/9º Ano Guarani 

 

• A língua europeia como herança do colonizador português. 

• Jesuítas e o ensino da língua portuguesa. 

• Burguesia com maior domínio da leitura e escrita. 

• Nativismo romântico. 

• Formação de bacharéis em Letras com a criação do Colégio Pedro II em 1837. 

• Literatura Nacional em 1857. 

• Anteriormente havia uma literatura sem identidade nacional. (“ler por ler”. Autos e sentenças enfadonhas). 

• Mário de Andrade assume a diretoria do Departamento de Cultura de São Paulo. 

• Industrialização de 1930 e ampliação do sistema escolar. 

• Escolarização como via de ascensão social. 

• Modernismo e Língua Brasileira (Mário de Andrade). 

• Língua portuguesa sem lusitanismos. 

  

Fonte: Proposta Curricular do Segundo Segmento de Educação Escolar Indígena do Colégio Indígena Estadual 

Guarani Karai Kuery Renda. 
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No estudo das Tendências Pedagógicas, os professores estudam as tendências de cada 

área dentro do contexto histórico e das concepções históricas de homem e mundo. Não há 

neutralidade em nenhuma aula, os professores seguem uma prática com tendências 

progressistas ou conservadoras. 

 

Na escola, as práticas pedagógicas se configuram também sócio-

historicamente, conformando e sendo conformadas por determinadas 

tendências ou correntes pedagógicas identificadas como Liberais ou 

Progressistas. As liberais caracterizam-se por acreditar que o papel social da 

escola é adaptar os sujeitos à sociedade, tal como ela está posta pra nós; 

enquanto que as progressistas caracterizam-se por defender que a sociedade 

é injusta e desigual e o papel social da escola é formar sujeitos críticos e 

conscientes dessas desigualdades, capazes de transformá-la. 

Assim, é fundamental o professor conhecer estas tendências em sua área de 

conhecimento e assumir uma postura progressista frente aos desafios 

político-ideológicos que uma educação escolar caiçara nos coloca, se 

objetiva a autonomia e sustentabilidade destas comunidades. (NOBRE, 

2016b, p. 8) 

 

 De acordo com Miranda (2016), o estudo das tendências pedagógicas é relevante para 

o professor entender as visões do trabalho docente. “É importante que os professores tenham 

conhecimento das tendências pedagógicas, para que o ensino desenvolvido por ele, responda a 

questionamentos como: o que ensinar? Para quem? Como? Para quê? E Por quê?” (p.51)  

 Segundo a Proposta Curricular Caiçara (2016b), as tendências pedagógicas (Figura 1) 

são:  
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Figura 1 –  Tendências Pedagógicas 

 

Fonte: Proposta Curricular do Fundamental II em Educação do Campo das Escolas Caiçaras da Praia do Sono e 

Pouso da Cajaíba 

 

Os professores realizaram o estudo das tendências pedagógicas e apresentaram para os 

demais docentes na formação continuada. Nesse estudo, os docentes puderam acompanhar as 

mudanças da sua área de acordo com o contexto em que o país se encontrava e onde se 

encontra até os dias atuais. Abaixo (Quadro 3) temos as tendências pedagógicas da disciplina 

de Geografia, elaborada por uma professora do 6º/9º Ano Guarani.  

 

Quadro 3 – Tendências Pedagógicas de Geografia 

 

● O Determinismo Geográfico: método usado por Hitler nas suas ideias de dominação dos países europeus. 

● O Possibilismo: defende que o homem pode criar e pode mudar o meio. 

● Geografia Crítica: organiza as análises e os padrões espaciais. Nesse tópico, foi citado o geógrafo Milton 

Santos, que deixou grandes contribuições para o ensino de geografia no Brasil. Ele acreditava que o espaço 

geográfico surgiu somente depois que o território foi usado, modificado e transformado pelas sociedades 

humanas, ou quando elas imprimiram na paisagem, marcas de sua atuação e organização social. A geografia 

crítica recebe também a influência do educador Paulo Freire, e busca relacionar a geografia ao meio e ao 

cotidiano. 

● Geografia Tradicional: voltada para Geografia física, que defende o ensino tradicional, 

decorando nomes de rios, mapas e outros. 

● Nova geografia: continua com o método de memorização e usa a matemática estatística. 

 

Fonte: Relatório da Formação Continuada de Profs. do 6º ao 9º ano Guarani. 
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Em seguida, os professores estudam os Conceitos Unificadores de cada área – no 

Quadro 4 temos um exemplo da área da Geografia. Os Conceitos Unificadores são 

conhecimentos que perpassam por toda vida acadêmica do aluno, desde a escola, até a 

universidade. São conteúdos essenciais que integram os conhecimentos de cada área, sempre 

de forma crítica.  

 

Em educação é necessário, do ponto de vista pedagógico, discernir entre o 

que é conhecimento e o que é informação; entre um conteúdo essencial e um 

acessório; entre um conceito fundamental e um mero conteúdo 

programático. Neste sentido os conceitos integradores são pistas pra se 

construir novos critérios de seleção e ordenação sequencial de conteúdos, 

baseados agora nos objetivos dos projetos pedagógicos ou das pesquisas e 

nos chamados conceitos integradores, que são macro-conceitos, estruturantes 

de cada área, que independem da série escolar e tem uma marca 

interdisciplinar, pois são integradores, unificadores. Eles vão apenas se 

complexificando à medida que o aluno vai avançando nas séries anuais. 

Como exemplos clássicos de conceitos integradores, temos os conceitos de 

tempo, em História; o de espaço e território, em Geografia; o de ser vivo e 

energia, em Ciências; o de operações fundamentais, em Matemática; o de 

ler, escrever e produzir conhecimentos linguísticos, em Português e Inglês, 

etc. (NOBRE, 2016b, p. 9) 

  

 

Quadro 4 – Conceitos Unificadores da Geografia8 

 

Lugar: meio onde se vive, relações pessoais; 

Paisagem: recorte do visível, percepção da mudança e interação com a paisagem; 

Espaço geográfico: relação com o todo. Região, divisão e território; 

Redes geográficas: relações de pessoas em redes,  fluxos perto ou longe. 

 

Fonte: Relatório da Formação Continuada de Profs. do 6º ao 9º ano Guarani. 

 

Durante o estudo dos conceitos unificadores, foi possível perceber que existem áreas 

que dialogam por terem os mesmos conceitos unificadores; Língua Portuguesa, Artes e 

Educação Física: Produção, Reflexão e Fruição.   

Dois professores que hoje dão aula para o 6º ao 9º Ano Guarani, deram aula no EJA 

Guarani até 2014. Esses professores demonstraram mais facilidade e domínio sobre suas 

áreas, o que possibilitou relacionar os conceitos integradores com o currículo. Nas áreas mais 

“áridas” do currículo como a Matemática, onde não se tem muito claro os conceitos 

                                                 
8 Os conceitos também foram retirados do Relatório da Formação Continuada dos professores do 1º ao 6º Ano 

Guarani. 
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unificadores, os professores demonstraram mais dificuldade de apropriação dos conceitos no 

currículo e também por serem acostumados com um currículo tradicional, cheio de conteúdos 

programáticos, ou seja, conteúdos que não são essenciais para o processo de aprendizagem do 

educando.  

Na última etapa, os professores realizam estudos sobre os Princípios da Educação 

Diferenciada, a partir de leituras das Diretrizes Curriculares para Educação Indígena e 

Diretrizes Curriculares para Educação do Campo, pois, o currículo diferenciado está garantido 

por lei. Tais Princípios já foram aqui descritos anteriormente no Capítulo I. 

 

 

3.2.3.  III Etapa – Elaboração de um Diagnóstico Social  

 

 Nesta etapa os professores das escolas juntamente com os professores do IEAR/UFF 

elaboram um diagnóstico social a partir de duas ferramentas: o questionário aplicado aos 

alunos e a FOFA (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), um diagnóstico 

participativo, da comunidade e da escola, realizado com os pais.  Esta etapa tem o objetivo de 

conhecer a realidade dos educandos, o contexto em que a escola está inserida, além dos dados 

obtidos servirem como ferramenta para as próximas etapas da construção curricular.  

 O questionário possui perguntas sobre: dados pessoais, dados materiais, visão de 

futuro, trabalho, lazer e cultura. Os dados obtidos serão utilizados para a elaboração da Rede 

Temática, que é a próxima etapa. Abaixo (Quadro 5), segue um exemplo de um bloco do 

questionário aplicado para os alunos das Escolas Indígenas. O questionário completo se 

encontra no Anexo I.  
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Quadro 5 – Exemplo de um bloco do questionário 

 
 

Fonte: Relatório da Formação Continuada de Profs. do 6º ao 9º ano Guarani. 

 

Na escola indígena, os professores aplicaram o questionário para os alunos, os 

entrevistando, com a presença de um Guarani traduzindo para a língua materna indígena. Nas 

escolas caiçaras os professores também entrevistaram os alunos.  

 Após todos os alunos responderem o questionário, as respostas foram tabuladas e 

transformadas em gráficos para a elaboração da Rede Temática, descrita na próxima etapa.  

 

 

3.2.4. IV Etapa – Elaboração da Rede Temática 

 

 As redes temáticas são elaboradas a partir do Diagnóstico que apontou os temas 

diferentes ou semelhantes que deverão ser apresentados ao longo do ano letivo. A rede 

temática é composta por temas geradores de 1ª, 2ª ou de 3ª ordem.  

 

A Rede Temática se mantém por uns dois anos, até que novo diagnóstico 

sócio cultural se imponha. Ao realizar novo Diagnóstico, uma nova Rede 

será construída, servindo de base pra elaboração de novos Projetos 

Pedagógicos/Pesquisas. (NOBRE, 2016b, p. 10)  
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No Quadro 6 temos como exemplo uma rede temática elaborada a partir do 

Diagnóstico Sócio Cultural realizado nas escolas caiçaras.  

 

Quadro 6 – Rede Temática Elaborada a partir do Diagnóstico Sócio Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório da Formação Continuada de Profs. do 6º ao 9º ano das Escolas Caiçaras. 

 

Os professores elaboraram a rede temática na Formação Continuada, procurando 

diferenças e semelhanças nos resultados apontados, dessa forma foi criado um perfil da turma, 

a partir destes resultados os professores tiveram o desafio de pensar em Temas Geradores, na 

perspectiva de Paulo Freire, para a elaboração da rede temática. Esta rede temática foi usada 

ao longo do ano letivo de 2016.   

 

 

3.2.5. V Etapa - Elaboração de Projetos Pedagógicos 

 

A partir de um recorte da rede temática os professores elaboraram um Projeto 

Pedagógico (Hernández & Ventura, 1998), esse recorte se chama bloco temático.  

A Pedagogia de Projetos, possibilita um currículo diferenciado e significativo para o 

aluno na medida em que as atividades do currículo são realizadas de forma globalizada, pois, 

os projetos podem superar as barreiras impostas pelas disciplinas. Os alunos se tornam 

conscientes do seu processo de ensino e aprendizagem diante dos conteúdos porque a 
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participação deles na elaboração e no desenvolvimento do projeto é fundamental. Trabalhar 

com projetos permite, que os novos conhecimentos se relacionem com os conhecimentos 

prévios que o educando possui.  

É também a partir dos projetos de trabalho que os docentes podem pensar em uma 

outra postura frente à sua prática pedagógica. A escola é um espaço privilegiado na troca de 

conhecimentos por parte dos docentes e dos educandos, os projetos pedagógicos possibilitam 

que essa troca seja significativa para ambos, abrindo múltiplas possibilidades de 

aprendizagem. 

 

[...] O que se coloca, portanto, não é a organização de projetos em 

detrimento dos conteúdos das disciplinas, e, sim a construção de uma prática 

pedagógica centrada na formação global dos alunos. O desenvolvimento de 

projetos, com o objetivo de resolver questões relevantes para o grupo, vai 

gerar necessidade de aprendizagem, e, nesse processo, os alunos irão se 

defrontar com os conteúdos das diversas disciplinas, entendidos como 

“instrumentos culturais” valiosos para a compreensão da realidade e 

intervenção em sua dinâmica. Com os projetos de trabalho, os alunos não 

entram em contato com os conteúdos disciplinares a partir de conceitos 

abstratos e de modo teórico., como, muitas vezes, tem acontecido nas 

práticas escolares. Nessa mudança de perspectiva, os conteúdos deixam de 

ser um fim em si mesmos e passam a ser meios para ampliar a formação dos 

alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. (LEITE, 

1996, p.4) 

 

No quadro 7 temos um recorte da rede temática elaborada por professores das Escolas 

Caiçaras. Podemos ver que os temas que aparecem na vida dos alunos são considerados e 

aparecem no currículo.  

[...] este currículo baseado em Projetos Pedagógicos e Temas Geradores, 

utiliza-se, para abertura das problemáticas (pesquisas) e das práticas 

investigativas, o mapa conceitual, composto por uma Rede Temática, que 

consiste em representações gráficas semelhantes a diagramas, que indicam 

relações entre conceitos ligados por palavras ou perguntas. Representam 

uma estrutura que vai desde os conceitos mais abrangentes até os menos 

inclusivos. Assim, os mapas conceituais são utilizados para auxiliar a 

ordenação e a sequenciação hierarquizada dos conteúdos de ensino, de forma 

a oferecer estímulos adequados ao aluno. (NOBRE, 2016b, p. 9) 

 

Nesta etapa, os professores escolhem quais temas da rede devem ser abordados ao 

longo do bimestre, a partir do recorte, como vemos no Quadro 7 a seguir:  
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Quadro 7 – Bloco Temático: Organização Social/Família 

 

 
Fonte: Relatório da Formação Continuada de Profs. do 6º ao 9º ano das Escolas Caiçaras. 

 

A partir deste recorte, é elaborada uma Matriz de Planejamento, que será descrita na 

próxima etapa.  

 

 

3.2.6. VI Etapa - Elaboração de uma Matriz de Planejamento  

 

 Nesta etapa, os professores elaboram uma matriz de planejamento de um projeto 

pedagógico, o projeto possibilita ao professor, a partir dos temas geradores, pensar os tópicos 

de conhecimento e os objetivos que serão trabalhados ao longo do bimestre, ou até o projeto 

se esgotar. No Quadro 8 temos o projeto pedagógico elaborado a partir do bloco temático 

“organização social e família”, das escolas caiçaras. 

 

Quadro 8 – Matriz de Planejamento 

  

EIXOS TEMÁTICOS 

  

OBJETIVOS 

 TÓPICOS DE 

CONHECIMENTO 

  

▪ ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL / FAMÍLIA 

  

▪ União 

  

▪ Liberdade 

  

▪ Orientação/Valores 

  

▪ Drogas 

  

✓ Compreender os 

processos históricos de 

formação das famílias 

  

✓ Discutir fatores que 

favorecem ou não a união 

entre as famílias 

  

✓ Problematizar as 

questões nas dimensões 

  

❖ Histórias das famílias 

  

❖ Valores e atitudes 

  

❖ Drogas lícitas e ilícitas 

  

❖ Individual x Coletivo 

  

❖ Público e Privado 
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▪ Violência 

privadas, individuais, 

subjetivas e nas 

dimensões públicas 

sociais 

  

✓ Identificar valores 

transmitidos pela família 

e as influências  

          contemporâneas de    sua 

vivência 

  

✓ Refletir criticamente 

sobre os limites da 

liberdade e autonomia 

❖ Formas de Organização 

Social 

  

❖ Conflitos Geracionais 

  

❖ Conceitos de Tempo 

Fonte: Relatório da Formação Continuada de Profs. do 6º ao 9º ano das Escolas Caiçaras. 

 

Os conteúdos programáticos, no currículo diferenciado, não são centrais, eles são 

adicionados conforme a demanda do projeto.  

Os conteúdos programáticos de cada área do conhecimento vão sendo 

acionados na medida em que os projetos pedagógicos/pesquisas demandam 

estudos interdisciplinares. Cada área/disciplina então contribui com seus 

conceitos para o desenvolvimento do projeto em curso. O roteiro vai se 

renovando a cada projeto pedagógico planejado. (NOBRE, 2016b, p. 10) 

 

 Quando os professores elaboram o projeto pedagógico, eles sistematizam, criam uma 

forma de “índice” (Hernandez, 1998) o que possibilita organizar e ter uma visualização dos 

conteúdos que foram trabalhados.  

 

A sistematização é aquela interpretação crítica de uma ou várias 

experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, descobre ou 

explicita a lógica do processo vivido, os fatores que intervieram no dito 

processo, como se relacionaram entre si e porque o fizeram desse modo. 

(HOLLIDAY, 2006, p.24)  

 

 Ainda segundo Holliday (2006), a sistematização produz um novo conhecimento na 

medida em que nos permite abstrair as etapas de um processo e poder considera-las dentro de 

um todo, uma forma geral. A sistematização permite que nós objetivemos o vivido.  

 

Uma primeira afirmação elementar é que sempre sistematizamos para algo. 

Não tem sentido sistematizar por sistematizar, só para “fazer uma 

sistematização” e ponto. A sistematização é sempre um meio em função de 

determinados objetivos que a orientam e lhe dão sentido. Quer dizer, em 

função de uma utilidade concreta que vamos lhe dar, em relação com as 

experiências que estamos realizando. (Idem, p. 29) 
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 Como parte integrante da sistematização do projeto, os professores criam Mapas 

Conceituais, segundo Moreira (1997): 

Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações significativas; 

de hierarquias conceituais, se for o caso. Isso também os diferencia das redes 

semânticas que não necessariamente se organizam por níveis hierárquicos e 

não obrigatoriamente incluem apenas conceitos. [...] O importante é que o 

mapa seja um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a 

conceitos e relações entre conceitos no contexto de um corpo de 

conhecimentos, de uma disciplina, de uma matéria de ensino. Por exemplo, 

se o indivíduo que faz um mapa, seja ele, digamos, professor ou aluno, une 

dois conceitos, através de uma linha, ele deve ser capaz de explicar o 

significado da relação que vê entre esses conceitos. (p. 1-2) 

 

 Os mapas conceituais utilizam a Aprendizagem Significativa de David Ausubel como 

base teórica.  

Aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova 

informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e 

substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da 

aprendizagem significativa que o significado lógico do material de 

aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. 

(MOREIRA et al., 1997, p. 1)  

 

 

 Abaixo (Quadro 9) temos um mapa conceitual do projeto pedagógico “Quem sou eu” 

elaborado pela professora de Língua Portuguesa das escolas caiçaras, retirado do Relatório de 

Formação Continuada.  

 

Quadro 9 – Mapa Conceitual do Projeto “Quem Sou Eu” 

 

Fonte: Relatório da Formação Continuada de Profs. do 6º ao 9º ano das Escolas Caiçaras. 
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Os três conceitos que estão localizados em cima, dentro dos círculos, são os conceitos 

integradores da Língua Portuguesa, os conceitos que estão dentro do retângulo, à esquerda, 

são as atividades que serão realizadas ao longo do projeto, e os conceitos à direita são os 

conteúdos que serão trabalhados a partir destas atividades.  

 Quando um professor é capaz de criar um mapa conceitual do projeto, ele consegue ter 

uma visualização completa a partir dos conceitos e das relações entre esses conceitos, de tudo 

que foi trabalhado no projeto, e consegue relacionar os conteúdos programáticos com os 

conceitos integradores da sua área.  

 

3.2.7.   VII ETAPA: Elaboração de uma “AULA GUIA” 

 

Na última etapa, os professores elaboram uma “Aula guia” para a detonação do projeto, o seu 

início. Na aula guia, eles trabalham juntos, com atividades que envolvam todas as disciplinas. 

No Quadro 10 temos a aula guia do projeto “organização social e família”, como foi falado na 

etapa anterior.  

Quadro 10 – Aula Guia do Projeto “Organização Social e Família” 

Eixos/Bloco

s 

Temáticos 

Objetivos Tópicos/ índice Projeto Aula Guia (Detonação) 

ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL / 

FAMÍLIA 

 

União 

 

Liberdade 

 

Orientação/ 

Valores 

 

Drogas 

 

Violência 

• Compreender os 

processos históricos de 

formação das famílias  

• Discutir fatores que 

favorecem ou não a 

união entre as famílias.  

• Histórias das 

famílias  

• Valores e 

atitudes  

• Conceitos de  

• tempo 

I-Detonação    

     Apresentação  

      Atividades  

 diferenciadas  

II- Desenvol.  

II- Sistematização  

    “índice” 

 1)Detonação: 

 Exibição do vídeo  

• “Carta Caiçara”  

•  Debate sobre o video  

• Apresentação do  

• projeto (índice)  

•  Leitura do poema  

• “Credo Caiçara”  

•  Identificação dos  

• elementos do texto 

(Universo vocabular) 

– O que conhece e o 

que não conhece.  

•  Pesquisar em casa os 

objetos que não 

conhece e trazer 
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objetos com a sua 

história.  

2) Desenvolvimento  

• Elaboração do auto  

retrato 

Pinturas  

• Vídeo  

• Poema -  

• Quintana  

• Produção artística  

• Produção textual  

• Debate sobre a  

• produção 

(sistematização)  

• Árvore Genealógica  

Fonte: Relatório da Formação Continuada de Profs. do 6º ao 9º ano das Escolas Caiçaras. 

 

Embora trabalhar dentro da perspectiva de projetos de trabalho demande a 

interdisciplinaridade, podemos notar a partir dos relatórios da formação, que alguns 

professores, da escola indígena, por exemplo, demonstraram certa dificuldade para relacionar 

sua área com as demais, que muitas vezes só trabalham de forma interdisciplinar na aula guia 

e no decorrer do projeto voltam a se fechar em suas disciplinas. 

 

Quadro 11 – Fala da Professora do Colégio Indígena  

 

Dentre outras colocações, a professora de Inglês, Cláudia, salientou que é extremamente importante que os 

professores se reúnam em outro momento, para um melhor desenvolvimento de seus trabalhos, no sentido de 

haver mais interação entre as disciplinas com intuito de concretizar a interdisciplinaridade.  

 
Fonte: Relatório da Formação Continuada de Profs. do 6º ao 9º ano Guarani. 

 

Quando os professores não conseguem trabalhar de forma interdisciplinar, o trabalho 

com projetos fica limitado.  

 
Diante disso, podemos salientar que o trabalho fica restrito, não sendo 

explorado de maneira suficiente. Este é empobrecido quando as atividades 

da aula guia se encerram não havendo uma problemática levantada em torno 

das atividades e dos resultados dessas atividades. A aula guia é entendida 

como uma série de atividades que abrem o projeto. Os professores se 

articulam, pensam juntos em atividades, porém depois há uma distinção 

entre uma etapa do projeto e as aulas cotidianas. (MIRANDA, 2016, p. 58)  
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 É preciso que os docentes trabalhem de forma interdisciplinar, planejando aulas 

articuladas no período inteiro que o projeto decorre, não somente durante a Aula Guia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Embora a legislação para educação indígena tenha avançado, existem muitos 

problemas por parte do Estado na implantação de uma política pública estruturante para a 

educação escolar indígena. A SEEDUC-RJ não garante regularidade dos encontros para a 

formação continuada, o que dificulta o processo de construção curricular, já que é um 

processo contínuo e inacabado e se faz a partir da formação continuada. Além de não priorizar 

os aspectos pedagógicos da gestão, a SEEDUC-RJ não cumpre a legislação federal no tocante 

à criação da categoria professor indígena; à convocação de concurso público específico; o 

apoio à produção de material didático bilíngue específico, etc. 

A formação continuada dos professores foi bastante importante para ambas as 

comunidades, pois, os professores não indígenas quando começaram a dar aula nas escolas, 

pouco sabiam da cultura e pouco sabiam sobre um currículo diferenciado. A formação 

continuada foi fundamental para o estudo dos professores que resistiam a trabalhar com um 

currículo diferenciado e continuavam priorizando os conteúdos programáticos. 

 Durante a elaboração deste trabalho e o acompanhamento da formação, embora ainda 

não seja suficiente, foi possível acompanhar, através da análise dos blocos de aula (agregadas 

por disciplinas), o processo de desenvolvimento da apropriação desta metodologia de 

construção curricular por parte dos docentes.  

Além das discussões teóricas sobre o currículo, o Grupo de Pesquisa foi fundamental 

neste processo porque garantiu que as aulas dos professores fossem analisadas através de 

blocos de aulas agregadas por disciplinas, refletindo o processo de apropriação dos 

professores a partir das questões teóricas formuladas nas análises. Observando este processo 

desde as primeiras aulas até as atuais constata-se o percurso formativo atravessado pelos 

professores na apropriação de uma construção curricular mais autônoma.   

Durante a elaboração deste trabalho, foi possível observar que alguns professores 

demonstraram alguma resistência inicial quanto a metodologia diferenciada, baseada em 

temas geradores, pedagogia de projetos e conceitos unificadores.  Um fator que pode 

influenciar nesta resistência é a formação conservadora por parte dos docentes, ou seja, foram 

formados em universidades com um currículo também conservador, pois disciplinar, o que 

dificulta a construção de uma nova visão das áreas de conhecimento. Além disso, falta estudo 

e leitura por parte dos professores para melhor compreender o lugar e o papel epistemológico 

dos conceitos integradores no currículo.  O estudo das tendências pedagógicas possibilitou 

aos docentes entenderem como sua prática interfere num currículo diferenciado, pois, se ele 
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tem uma tendência liberal, a forma de trabalhar os conteúdos em aula não estará em sintonia 

com esta proposta curricular, que se baseia numa pedagogia progressista, pois não 

disciplinarizada, mas integrada. 

Além dos conceitos unificadores, também foi possível notar, na formação continuada, 

a dificuldade dos professores em trabalhar com mapas conceituais. Nem todos conseguiram 

elaborar inicialmente o mapa conceitual dos projetos da sua área de forma adequada. Todavia, 

com os mapas conceituais elaborados, ao longo do percurso, conseguimos chegar a três 

objetivos do trabalho com mapas conceituais: 

1. O mapa serve de avaliação. Quando um professor elabora o mapa conceitual do 

seu projeto, como foi mostrado no capítulo 3, ele tem uma visão completa das 

atividades realizadas e dos conteúdos das aulas que foram trabalhados a partir 

dos conceitos unificadores; 

2. O professor tem uma perspectiva macro de visualização da relação dos 

conceitos unificadores com os conteúdos programáticos; assim, os conteúdos 

programáticos deixam de ter papel central no currículo.  

3. Ao construir um mapa conceitual, o professor demonstra autonomia na 

construção do currículo.  

Os estudos com os professores sobre os conceitos unificadores no currículo 

permitiram, por exemplo, relacionar os conceitos unificadores da área da Linguagem:  

 

Quadro 12 – Conceitos Unificadores da área da Linguagem 

 
Fonte: Relatório do Grupo de Pesquisa. 

 

 

Na Língua Portuguesa ou Língua Guarani, tem a produção da escrita e leitura, a 

produção ou apreciação da escrita e leitura e a reflexão linguística, como conceitos 
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integradores. Na área de Artes temos a produção ou o fazer artístico, a apreciação da Arte e a 

reflexão sobre a Arte. E por último, na Educação Física temos a produção dos exercícios 

físicos, o lazer e a reflexão sobre o movimento.  

Foi possível, assim, notar que as três áreas têm os mesmos conceitos unificadores, o 

que facilita a transposição de atividades e objetivos de um campo para o outro contribuindo 

para a interdisciplinaridade 

Os professores que mais se apropriaram do currículo diferenciado, na escola guarani, 

demonstrando maior autonomia pedagógica, foram aqueles que já tinham tido experiência 

anterior na EJA Guarani9, conseguindo elaborar os projetos pedagógicos com mais facilidade 

e com maior interdisciplinaridade nas áreas da Língua Portuguesa, Educação Física, Ciências 

e Geografia, especialmente, pois, eles frequentam a formação continuada a mais tempo (no 

total 5 anos: sendo 2 anos na EJA Guarani e 3 anos no 6o ao 9o Ano Guarani). Nas escolas 

caiçaras, a professora que melhor se adaptou, foi a que teve uma formação em uma 

universidade onde o currículo não era tão conservador, já que compreendia com mais 

facilidade a nova visão de área, de base progressista e já fazendo uso da linguística textual, e 

tinha, portanto, mais leitura sobre as bases teóricas do currículo diferenciado.  

A parceria das instituições citadas anteriormente, como o OTSS, o FCT e o Coletivo 

de Apoio à Educação Diferenciada possibilitou um diálogo melhor com as Comunidades 

Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba, que passam pelo mesmo problema com as suas 

escolas, além da implantação de políticas públicas curriculares, e expressou um papel da 

Universidade trabalhando em sintonia com as demandas do movimento social e que 

pressionam o poder público na formulação destas políticas. 

Tendo em vista os aspectos levantados, podemos concluir que a formação dos 

professores é de extrema relevância e a sensibilização dos docentes construída ao longo do 

processo em ambas as culturas foi fundamental para a construção de um currículo 

diferenciado. Contudo, oferecer formação fundamental, média e superior para os indígenas e 

caiçaras é imprescindível para que mantenham suas culturas e que a escola cumpra sua função 

dentro de uma comunidade tradicional, que seja uma forma de resistência, para que num 

futuro próximo os pertencentes das comunidades estejam dando aula nas escolas das suas 

comunidades.  

Para que o tratamento dado pelas políticas públicas à questão da 

educação escolar esteja em consonância com o que as comunidades 

                                                 
9 A EJA Guarani foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis com o IEAR 

UFF, realizada no período de 2012 a 2014, também com um Programa de Formação Continuada. 
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indígenas, de fato, querem e necessitam, é preciso que os sistemas 

educacionais estaduais e municipais considerem a grande 

diversidade cultural e étnica dos povos indígenas no Brasil e 

revejam seus instrumentos jurídicos e burocráticos, uma vez que 

tais instrumentos foram instituídos para uma sociedade que sempre 

se representou como homogênea. Sem que isso aconteça, 

dificilmente propostas alternativas para o funcionamento das 

escolas indígenas poderão ser viabilizadas. É preciso que os 

Conselhos Estaduais de Educação, os técnicos de Secretarias, 

estaduais e municipais, conheçam as especificidades da Educação 

Escolar Indígena, e as considerem em suas tomadas de decisão. Por 

outro lado, a construção e a implementação, de propostas 

curriculares politicamente relevantes e culturalmente sensíveis 

requerem, por parte das pessoas diretamente responsáveis por tal 

tarefa, ou seja, os professores das escolas indígenas, uma análise 

constante, crítica e informada, das práticas curriculares ora em 

andamento em suas escolas. Só uma (re)avaliação contínua da 

atuação pedagógica pode assegurar que tal atuação esteja sendo 

capaz de promover, junto aos alunos indígenas, o exercício pleno 

da cidadania e da interculturalidade, o respeito a suas 

particularidades linguístico- culturais. (BRASIL, 1998, p. 12) 

 

A construção da proposta curricular diferenciada é um processo inacabado, temos pelo 

menos mais dois anos de trabalho pela frente nas escolas caiçaras e um ano na escola 

indígena, o que aponta para a necessidade de acompanhamento permanente e de reflexão 

teórica constante. 
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