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RESUMO 

 

Dada a amplitude do universo de análise e tendo em conta os objetivos propostos para a presente 

pesquisa, definiu-se como cenário de pesquisa baseado no currículo indígena. Buscou-se contribuir 

para a implementação das propostas curriculares, que tratam da inclusão do ensino da cultura indígena 

nos currículos escolares da Educação Básica pública e privada. Foi desenvolvida uma revisão de 

literatura, não sistemática, de natureza qualitativa descritiva. O estudo demonstrou que o currículo 

deveria ser orientado para a diversidade, na sala de aula, oportunizando aos envolvidos a troca de 

experiências e o crescimento de todos. Nesse sentido, a construção de uma nova proposta curricular e 

suas adequações à educação indígena, precisa ser adequar para assim poder contribuir com a realidade 

vivenciada pelos povos em seu processo de resistência e luta pela sobrevivência. 
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INTRODUÇÃO 

 

As sociedades são organizações 

edificadas histórica e socialmente, assim 

sendo, motivam as relações que se 

constituem entre as pessoas em um 

determinado contexto e espaço, sendo 

também estabelecidas por essas relações, 

assim como representam uma construção 

sociocultural. 

Sob essa perspectiva, o currículo é 

um artefato estruturante das condições em 

que o indivíduo terá contato com as 

diferentes formas de cultura e de 

relacionamento. O currículo, assim, se 

estabelece como um método de direcionar 

as experiências e as conhecimentos que se 

pode edificar no contato com o outro. O 

currículo também se relaciona com os 

saberes que a sociedade indígena e não 

indígena desenvolveu e construiu no 

decorrer do tempo. Sua efetivação na 

escola demanda preparação de planos de 

ensino e a organização de conteúdo. 

É sabido que a escola atua como um 

elemento participante da sociedade, 

idealizada entre a diversidade coletiva e 

individual. Pressupondo que as relações 

ocorrem nas instituições escolares 

baseadas na pluralidade, interculturalidade 

e interdisciplinaridade, acredita-se ser de 

grande importância estimular a construção 

de um currículo na educação escolar 

indígena que oriente o respeito às 

diferenças, bem como à valorização da 

cultura, tendo assim um caráter 

interdisciplinar, propondo com isso uma 

transformação social. 

A presente pesquisa traz uma 

reflexão sobre a obrigatoriedade da 

temática currículo e educação indígena, 

analisando novas propostas curriculares e 

suas adequações à educação indígena, no 

currículo oficial da rede de ensino 

(ALMEIDA, 1999). O questionamento a 

respeito de um currículo específico para as 

escolas indígenas se faz necessário, no 

contexto da necessidade de atendimento à 

Educação diferenciada. 

Enquanto educadora indígena, a 

constante vivência com as contradições 

decorrentes do não cumprimento das 

determinações legais, bem como da 

formação docente específica, observaram-

se as implicações dessa realidade para a 

cultura, a educação e história dos povos 

indígenas (ANTUNES, 1984). Tendo em 

conta os pressupostos apresentados, 

procuramos discutir sobre as implicações 

para a produção de um currículo alinhado à 

Educação Escolar Indígena (SACRISTÁN, 

2000). 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O currículo é um elemento 

fundamental no contexto escolar, tendo em 

vista que ele orienta o trabalho do docente 

e a aprendizagem do educando. Os estudos 
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sobre o currículo são antigos, sabe-se que 

as teorias sobre o currículo começaram a 

ter maior importância a partir da história da 

democratização da sociedade nos anos de 

1970, cujos debates acabaram trazendo 

influências para as escolas, para a 

comunidade acadêmica, para o discurso 

político, bem como para a formação 

profissional. Dessa forma o currículo 

passou a ser foco de interesse público e 

influencia as políticas educacionais 

(MATTOS, 2014). 

Considerando que há diferentes 

maneiras de definir o currículo é possível 

compreendê-lo como “uma construção 

histórica e socialmente determinada e 

refere-se a uma prática condicionadora  

de si mesmo e de sua teorização” 

(MATTOS, 2014, p. 24). Assim, através 

dos seus determinantes, o currículo produz 

muitas representações nos grupos sociais, 

na escola e em seus agentes, professores, 

equipe pedagógica e alunos, e no contexto 

em que estão inseridos. Ele é constituído 

pelas práticas educativas, pelas ações dos 

docentes e pelas interações estabelecidas 

entre o professor, o aluno e os conteúdos. 

Nesse sentido a educação escolar 

indígena destaca-se por fomentar a 

aprendizagem e o ensinamento sobre a 

história e cultura indígena a partir dos 

métodos de concepção nacional, exibindo 

os mitos, a religião, suas lutas e suas 

aquisições, bem como seu legado cultural 

para a história da humanidade, 

modificando assim os paradigmas outrora 

estabelecidos, abdicando velhas práticas 

educacionais que, abordavam a história 

indígena como um processo de 

escravização. 

Embora os povos indígenas tenham 

conquistado o direito de ter uma educação 

escolar diferenciada, específica, 

intercultural e bilíngue, percebe-se que 

afirmam que “os desafios persistem na 

efetivação de direitos históricos garantidos 

pelos povos indígenas que veem a 

educação como um processo distinto da 

forma como compreendem as sociedades 

euro-descendentes” (SCARAMUZZA E 

NASCIMENTO, 2018, p. 551). 

 

1 O CURRÍCULO COMO 

ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

 

Os primeiros currículos nas escolas 

do Antigo Egito, da Suméria e da Grécia, 

tinham como eixo central a escrita, a 

matemática e as artes. Da escrita, ensinava-

se a leitura a todos, mas o ato de escrever, 

propriamente dito, ficava reservado às 

classes sociais economicamente 

favorecidas. As minorias, que chegavam 

até à escola, permaneciam três anos para 

aprender somente a ler, enquanto as 

crianças das classes dominantes 

continuavam para aprender a escrever 

(ALMEIDA, 1999). 
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Associam-se distintas concepções 

que derivam dos diversos modos de como 

a educação é concebida historicamente, 

bem como das influências teóricas que 

afetam e se fazem hegemônicas em um 

dado momento, com diferentes fatores 

socioeconômicos e políticos, que 

contribuem para que o currículo venha a 

ser entendido como o conteúdo a ser 

ensinado e aprendido, bem como as 

experiências de aprendizagem escolares a 

serem vividas pelos alunos (SILVA, 2015). 

O currículo é considerado um 

artefato social e cultural. Isso significa que 

ele é colocado na moldura mais ampla das 

determinações sociais de sua história, de 

sua produção contextual. Nesse sentido, o 

currículo não é um elemento inocente e 

neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social. Está implicando em 

relação de poder, pois transmite visões 

sociais particulares e interessadas, 

produzindo identidades individuais e 

sociais particulares. Não é, portanto, um 

elemento transcendente e atemporal, tendo 

uma história vinculada à forma específica e 

contingente de organização da sociedade e 

da educação (SILVA, 2015). 

 

Para Fazenda (2011) o termo 

interdisciplinaridade vai para além da 

relação entre duas ou mais disciplinas, e 

advoga que a interdisciplinaridade engloba 

uma visão do todo. Com pressupostos 

teóricos e práticos que orientam observar a 

escola em seus diversos aspectos, como 

estrutura física, espaço físico geral, o 

contexto onde a escola está situada, e 

principalmente às pessoas que nela estão 

inseridas. E acrescenta que entre essas 

pessoas deve haver uma interação que 

envolva alunos, professores, gestores e 

comunidade. A autora enfatiza que sem a 

prática da interação e da solidariedade 

entre as pessoas da comunidade escolar, 

dos pais e da comunidade geral, não será 

possível construir parcerias entre escola e 

comunidade de modo a favorecer a 

interdisciplinaridade (FAZENDA, 2011). 

Para a efetividade das ações 

previstas no currículo, é fundamental a 

interação entre os sujeitos e coletividade 

em geral, com o desenvolvimento de 

atividades contextualizadas e 

interdisciplinares, entre os profissionais da 

educação. 

Com isso, a sinergia entre as 

políticas voltadas à questão indígena e de 

educação busca contribuir para o 

desenvolvimento de ações que favoreçam o 

acesso de crianças, adolescentes e jovens a 

escolhas mais saudáveis, de modo a 

superar os problemas e adversidades 

vivenciados nas comunidades (BRASIL, 

2011). 

Viu-se como indispensável, em 

síntese, organizar o currículo e conferir-lhe 

características de ordem, racionalidade e 
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eficiência. Daí os esforços de tantos 

educadores e teóricos e o surgimento de um 

novo campo de estudos. O campo do 

currículo tem sido associado, tanto em suas 

origens como em seu posterior 

desenvolvimento, às categorias de controle 

social e eficiência social, consideradas 

úteis para desvelar os interesses 

subjacentes à teoria e à prática emergente 

(MELATT, 1938). 

O currículo escolar – tanto em seu 

conceito, quanto em suas diferentes 

possibilidades de estrutura e organização, é 

uma construção social histórica e 

circunstanciada, que sofre interferências 

das mais distintas origens, em especial das 

exigências projetadas pelas intenções e 

políticas educacionais vigentes 

(ANTUNES, 1984). 

Em virtude dessa lógica, pode-se 

considerar que as demandas e agendas da 

primeira década do século XXI também 

condicionaram ações e reações em torno do 

currículo escolar. Assim, as reflexões 

sobre as representações produzidas pelos 

meios acadêmicos e expressas na produção 

científica indexada em periódicos, acerca 

da construção ou dinamização do currículo 

escolar da educação básica, trazendo como 

eixo condutor de análise o possível impacto 

das avaliações em larga escala como um 

dos fatores intervenientes nesse 

movimento (SANTOS, 2015). 

É certo que há pessoas de diversas 

correntes educacionais e políticas 

defendendo níveis mais elevados, 

currículos mais rigorosos em âmbito 

nacional e um sistema unificado de 

avaliação. Um currículo nacional 

envolveria a criação de novos exames, 

tarefa essa técnica, conceitual e 

politicamente difícil. Requeria o ensino de 

conteúdos mais rigorosos e, portanto, 

demandaria o engajamento dos professores 

em um trabalho mais exigente e mais 

estimulante. Os professores e 

administradores de ensino, portanto, 

seriam obrigados a aprofundar seus 

conhecimentos das matérias acadêmicas e 

mudar suas concepções sobre o próprio 

conhecimento e sobre o currículo, 

considerando as diferentes realidades da 

educação forma no país, a exemplo da 

Educação Escolar Indígena 

(FERNANDES, 2003). 

 

2 PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

Foi desenvolvida uma revisão de 

literatura, não sistemática, de natureza 

qualitativa descritiva. Utilizou-se como 

fonte de pesquisa livros e documentos 

obtidos de bibliotecas físicas e virtuais. As 

categorias temáticas desenvolvidas após 

análise das fontes foram: diversidade e 

currículo, currículo e avaliação. 

 



42  Rev. Dimensão, Maceió, v. 9, n.1, p. 37-44, abr/jun, 2022 

 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 DIVERSIDADE E CURRÍCULO 

 

A diversidade pode ser entendida 

como a construção histórica, cultural e 

social das diferenças, que são também 

construídas pelos sujeitos sociais ao longo 

do processo histórico e cultural, nos 

processos de adaptação ao meio social e no 

contexto das relações de poder 

(FERNANDES, 2003). 

É importante diagnosticar, 

entretanto, se a diversidade é apenas uma 

preocupação de um grupo de professores, 

de alguns coletivos de profissionais no 

interior das escolas e secretarias de 

educação ou se já alcançou um lugar de 

destaque nas preocupações pedagógicas e 

nos currículos. A questão pedagógica da 

diversidade tem sido pensada nos 

diferentes espaços sociais, sobre como lidar 

com a diversidade (MELATT, 1938). 

A diversidade é, portanto, um 

componente do desenvolvimento biológico 

e cultural da humanidade. Ela se faz 

presente na produção de práticas, saberes, 

valores, linguagens, técnicas artísticas, 

cientificas, representações do mundo, 

experiências de sociabilidade e ele 

aprendizagem. Que diversidade se pretende 

que esteja contemplada no currículo das 

escolas e nas políticas do currículo? Para 

responder a essa questão, fazem-se 

necessários alguns esclarecimentos e 

posicionamentos sobre o que entendemos 

por diversidade e currículo (SACRISTÁN, 

2000). 

A diversidade é norma da espécie 

humana: seres humanos são diversos em 

suas experiências culturais, são únicos em 

suas personalidades e são também diversos 

em suas formas de perceber o mundo. Seres 

humanos apresentam, ainda, diversidade 

biológica. Algumas dessas diversidades 

provocam impedimentos de natureza 

distinta no processo de desenvolvimento 

das pessoas. Como toda forma de 

diversidade é hoje, recebida na escola, há a 

demanda óbvia, por um currículo que 

atenda a essa universalidade (SANTOS, 

2015). 

 

3.2 CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

Avaliação é um termo bastante 

amplo. Na maioria das vezes, a tomada de 

decisão fica sob a responsabilidade dos 

professores e/ou do conselho de classe. Isso 

faz com que o peso da avaliação fique 

dobrado e coloca o professor no lugar 

daquele que deve realizar tal tarefa a partir 

de critérios previamente estabelecidos, de 

preferência, coletivamente (FAZENDA, 

2011). 

Entretanto, o professor deve 

estabelecer e respeitar princípios e critérios 

refletidos coletivamente, referenciados no 

projeto político-pedagógico, na proposta 
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curricular e em suas convicções acerca do 

papel social que desempenha a educação 

escolar. A escola é o lugar da construção da 

autonomia e da cidadania, a avaliação dos 

processos, das aprendizagens, da dinâmica 

escolar ou da própria instituição, não deve 

ficar sob a responsabilidade apenas de um 

ou outro profissional, é uma 

responsabilidade tanto da escola, como de 

cada um, em particular (ALMEIDA, 1999). 

Há a avaliação da aprendizagem dos 

estudantes, como parte de uma ação 

coletiva de formação. Ocorre, portanto, em 

várias esferas e com vários objetivos. Essa 

concepção é naturalmente incorporada nas 

práticas e se esquece de pensar sobre o que, 

de fato, está oculto e encoberto por ela. A 

avaliação é uma atividade orientada para o 

futuro. Avaliar-se para tentar manter ou 

melhorar nossa atuação futura. Essa é a base 

da distinção entre medir e avaliar, para o 

senso comum, aparece como sinônimo na 

medida, de atribuição de um valor em 

forma de nota ou conceito (ANTUNES, 

1984). Quando a avaliação acontece ao 

longo do processo, com o objetivo de 

reorientara-lo, recebe o nome de avaliação 

formativa e quando ocorre ao final do 

processo, com a finalidade de apreciar o 

resultado deste, recebe o nome de avaliação 

somativa (SILVA, 2015). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se como hipótese de 

solução as diversas que, um estudo 

cuidadoso da história do currículo na escola 

revela que quando se fala em formação 

humana, e em incluir cultura na escola, não 

se está falando em algo totalmente novo no 

processo de escolarização. Nesse sentido, 

ao tratar sobre a temática e as mudanças 

necessárias, logo emerge a importância da 

interdisciplinaridade, que o professor pode 

inserir em sua forma de pensar e agir diante 

de suas práticas pedagógicas. 

A história da educação indígena tem 

mostrado que não basta ter leis e discursos 

de boas intenções, são necessárias ações 

governamentais nas três esferas, garantindo 

a implementação de políticas públicas, 

capazes de romper com a situação de 

subordinação à qual se encontram a maioria 

das populações indígenas, que vêm 

manifestando sua indignação. 
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