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“Partindo de que a experiência da miséria é uma violência e não a ex-

pressão da preguiça popular ou fruto da mestiçagem ou  da vontade 

punitiva de Deus, violência contra que devemos lutar, tenho, enquanto 

educador, de me ir tornando cada vez mais competente sem o que a lu-

ta perdera a eficácia”. 

   (FREIRE, Paulo, 1996) 

 



 

 

RESUMO 

SILVA, Mauro Soares. Ensino de história e educação indígena em angra dos reis: “Na 

prática a teoria é outra”. 2019. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 

Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

O estudo que propomos é resultado de reflexões que emergem da sala de aula, mas, sobretudo, 

de ter a sala de aula como objeto de estudo e análise. O ponto de partida para este trabalho é 

iniciado quando questiono se é possível construir ferramentas pedagógicas para uma educação 

libertadora necessária para o desenvolvimento dos discentes, promovendo, ao mesmo tempo, 

seu empoderamento e desenvolvimento intelectual. Pois, como professor de História, penso 

ser fundamental colaborar para a formação política e construir sentido através do ensino de 

História.  Diante dessas demandas é que se nos apresentam todo um complexo de problemas 

acerca dos métodos e teorias agregados na vida acadêmica e as limitações que se evidenciam 

na realidade escolar, sobretudo diante de uma sala de aula composta por indígenas, como é o 

caso do qual tratarei. Sendo assim, destaco que essa pesquisa surge do interesse por 

compreender a Educação Escolar Indígena (EEI), Tendo como aporte teórico a pedagogia da 

autonomia produzida pelas reflexões do pensador brasileiro Paulo Freire e as possibilidades 

de aproximação dessas ideias com a pedagogia libertária experimentada no Brasil no início do 

século XX, por Francisco Ferrer y Gardia, 
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ABSTRACT  

 
SILVA, Mauro Soares. Teaching History and Indigenous Education in Cove of Kings: "In practice the 

theory is different." 2019. 50 f. Course Completion Work (Specialization in Teaching History) - Pedro 

II College, Pro-Rectorate for Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, 

2019. 

 
 

          The study we propose is the result of reflections that emerge from the classroom, but, 

above all, of having the classroom as object of study and analysis. The starting point for this 

work is when I question whether it is possible to construct pedagogical tools for a liberating 

education necessary for the development of the students, at the same time promoting their 

intellectual empowerment and development. For, as a history teacher, I think it is fundamental 

to collaborate for political formation and to build meaning through History teaching. Faced 

with these demands is that we are presented with a whole complex of problems about the 

methods and theories aggregated in academic life and the limitations that are evident in the 

school reality, especially in front of a classroom composed by indigenous people, as is the 

case of which I will deal . Thus, I point out that this research arises from the interest in 

understanding Indigenous School Education (EEI), having as a theoretical contribution the 

pedagogy of autonomy produced by the reflections of the Brazilian thinker Paulo Freire and 

the possibilities of approaching these ideas with the liberation pedagogy experienced in Brazil 

at the beginning of the 20th century, by Francisco Ferrer and Gardia, 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O estudo que propomos é resultado de reflexões que emergem da sala de aula, mas, 

sobretudo, de ter a sala de aula como objeto de estudo e análise. Nesse sentido, tais escritos 

vem ao encontro do lugar onde me encontro como pós-graduando do Curso de Especialização 

em Ensino de História, oferecido por uma das mais tradicionais instituições de ensino básico 

do Brasil, o Colégio Pedro II, onde tenho encontrado instrumentos pedagógicos que, de certa 

forma, tem redimensionado meus olhares e minha prática de ensino. 

O ponto de partida para este trabalho é iniciado quando questiono se é possível 

construir ferramentas pedagógicas para uma educação libertadora necessária para o 

desenvolvimento dos discentes, promovendo, ao mesmo tempo, seu empoderamento e 

desenvolvimento intelectual. Pois, como professor de História, penso ser fundamental 

colaborar para que as aulas além de leves, lúdicas e prazerosas, sejam um instrumento de 

formação política ao criar um significado a essa disciplina, tal como afirma a professora  

Bitencourt (2015), uma vez que construir sentido através do ensino de História é o que nos 

qualifica também a discutir conteúdos e desenvolver métodos. Sendo assim, podemos dizer 

que o papel da disciplina histórica no currículo é colaborar para a construção político-

identitária dos alunos, compreendendo ser esta, talvez, a sua principal função. 

Na carta constitucional de 1988 o artigo 205 qualifica a educação como prioridade da 

parceria entre Estado e a família, “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
 
(BRASIL, 1988. p.123.) e, 

justamente diante dessa perspectiva, atuar em diferentes espaços com atividades educacionais 

parece depender da destreza e competência dos docentes. Ademais, o artigo 210 do mesmo 

texto em seu parágrafo 2º, traça uma afirmação que a mim é muito cara: 

Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais. 

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem. (BRASIL, 1988, p. 124).  
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Sem dúvidas o texto da constituição busca, como projeto, incluir e atender os mais 

diversos brasileiros, com vias a promover a cidadania e a participação política ativa. 

Entretanto, há uma lacuna entre o texto e a prática que não cede tão facilmente às imposições 

da lei. Trata-se de toda uma estrutura educacional, dos projetos de governo que esta estrutura 

engendra e ainda devemos considerar as vicissitudes que cada dinâmica social exige. 

Diante dessas demandas é que se nos apresentam todo um complexo de problemas 

acerca dos métodos e teorias agregados na vida acadêmica e as limitações que se evidenciam 

na realidade escolar, sobretudo diante de uma sala de aula composta por indígenas, como é o 

caso do qual tratarei mais à frente. 

Sendo assim, destaco que essa pesquisa surge do interesse por compreender a 

Educação Escolar Indígena (EEI), uma vez que desde meados do ano de 2018, em agosto, fui 

aprovado para o cargo de professor temporário em uma escola da cidade de Angra dos Reis, 

localizada em uma aldeia indígena, o que colocou em cheque minhas concepções acerca do 

ensino de história e a inapropriação do currículo mínimo produzido pela SEEDUC-RJ diante 

da realidade de ensinar em uma aldeia restrita, bilíngue e formada por um conjunto diverso de 

vivências e realidades. 

 Tendo como aporte teórico a pedagogia da autonomia produzida pelas reflexões do 

pensador brasileiro Paulo Freire e as possibilidades de aproximação dessas ideias com a 

pedagogia libertária experimentada no Brasil no início do século XX, por Francisco Ferrer y 

Gardia, busco problematizar as seguintes questões: a formação acadêmica tradicional é 

preparada para dar conta dos diferentes espaços de formação da escola básica brasileira? 

Quais os obstáculos que se levantam para o pleno cumprimento da constituição quando tange 

à escolarização e por quais motivos essas limitações não foram transpostas? 

Dividirei este novo trabalho em quatro partes, a saber: Introdução, Capítulo I. “Ensino 

de História e educação indígena em Angra dos Reis: Um relato de experiência na proposta 

curricular de História para o Ensino de Fundamental II”, onde buscarei através de um relato 

de experiências, narrar minha atuação como professor no Colégio Indígena Estadual Guarani 

Karai Kuery Renda, onde tive que buscar formas de aproximação com os alunos indígenas de 

modo que minhas aulas tivessem significado diante de suas experiências de vida. No capítulo 

II, “Emancipação. o caminho da autonomia do educando proposto por uma pedagogia 

libertária incorporada pela pedagogia freiriana”, desenvolvo uma análise comparada das 

perspectivas do pedagogo brasileiro Paulo Freire e das contribuições de Francisco Ferrer y 

Guardia para a formação de um ensino libertário e autônomo no Capítulo III, por outro lado, . 
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A dificuldade de ensinar História em terrenos adversos”, meu intuito é mostrar o quão 

distante a prática da sala de aula está dos apontamentos feitos sobre a mesma na LDB de 1996 

e mesmo no texto da Constituição de 1988. Este será um momento de destaque para os limites 

que acredito haver entre a formação acadêmica e a efetiva atuação em sala de aula; Na ultima 

parte do trabalho, então, uma conclusão/apontamento, deixo anexado dois planos de aulas que 

desenvolvi pensando possibilidades de fazer História com meus alunos indígenas da Aldeia de 

Bracúi. 
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 2 ENSINO DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO INDÍGENA EM ANGRA DOS REIS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS E A PROPOSTA CURRICULAR DE HISTÓRIA 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II  

 

A opção por trabalhar neste momento do texto a partir de um relato de experiência se 

dá diante dos desafios que surgiram da experiência de lecionar em uma aldeia indígena 

durante o segundo semestre de 2018. Igualmente, foi a percepção de que esta narrativa, 

compartilhada, possibilitaria problematizar angustias docentes quando das crítica que 

emergem acerca das limitações de concretização do currículo mínimo em uma sala de aula 

adversa. 

Minha história com a aldeia em Bracúi começa no momento em que o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro abriu o processo seletivo para professor temporário na região do 

Médio Paraíba e estava, entre as opções, lecionar na Aldeia em Angra dos Reis no bairro de 

Bracúi. Como experiência acadêmica, havia acabado de retornar do X Encontro Nacional 

Perspectivas do Ensino de História e XXIII Jornada do Ensino de História e Educação, onde 

as reflexões do encontro tinham como perspectiva o trabalho docente em comunidades 

tradicionais, principalmente quilombolas e povos nativos. 

A partir deste encontro ficou ainda mais claro percebermos a importância de 

destacarmos o amadurecimento de políticas direcionadas para a ampliação da participação das 

comunidades indígenas na defesa de seus próprios interesses
 

(OLIVEIRA, 1994)  Desde a 

Constituição Federal de 1988, o movimento indígena formalizou sua atuação como agentes da 

sociedade civil. 

A partir da década de 1990 (...), ocorreu o fenômeno da multiplicação de 

organizações indígenas formais, institucionalizadas e legalizadas por todo o Brasil. 

Essas organizações começaram a assumir cada vez mais as funções que o Estado 

deixou de desempenhar diretamente, em especial nas áreas de saúde, educação e 

auto-sustentação. Com isso, outras discussões passaram a fazer parte da agenda das 

organizações indígenas, como aquelas direcionadas ao discurso étnico do 

desenvolvimento “etno-sustentavél” e da autogestão territorial. (BANIWA, 2006, p. 

232). 

 

Com essa lacuna aberta por parte do Estado, destacamos na área de Educação as 

discussões que passaram a fazer parte da agenda indígena, como a organização do CONEEI. 

Uma das conquistas significativas que tratavam das questões da educação escolar 

indígena, como já mencionamos, tornou-se público através da constituição federal de 1988. 

Disso, podemos afirmar que gerou-se inspiração para os povos indígenas, como percebemos 
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no Documento Base do II CONEEI. 2016 
.
 

A Constituição assegurou artigos importantes, históricos e inovadores no tocante aos 

conhecimentos dos direitos indígenas aos territórios, á capacidade civil, á 

organização social, ás culturas, ás línguas e aos processos próprios de educação. 

Assim, a Constituição legitimou novos paradigmas para a relações entre o Estado 

brasileiro e os povos indígenas, pautados pelo reconhecimento, valorização e 

manutenção da sociodiversidade indígena. 

Em 2009, vinte e um anos após a promulgação da Constituição, o Ministério da 

Educação (MEC) realizou a I CONEEI, organizada em três etapas: (1) Comunidades 

Educativas; (2) Regionais e (3) Nacionais. II CONEI, 2016. p. 4. 

 

Há largo distanciamento entre a teoria e sua execução, sobretudo, no que tange aquilo 

que foi elaborado para os menos favorecidos e seus direitos, nesse caso as populações 

indígenas. Através da primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena e, como 

muitas das determinações não foram ajustadas, destacam-se os seguintes problemas: 

 a não implementação das Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação Escolar 

Indígena; a insuficiência de material didático adequado; as contratações de 

professores e professoras indígenas;  [...] a não garantia de conhecimentos 

sociocultural na formação dos docentes . II CONEI, 2016. p. 12. 

 

 

 É com essa percepção que a II CONEEI foi instituída, como um espaço para avaliar 

as brechas legais e práticas percebidas a partir da primeira Conferência, e propor melhorias 

para Educação Escolar Indígena em todo país. Tendo como tema central “O Sistema Nacional 

de Educação e a Educação Escolar Indígena: regime de colaboração, participação e 

autonomia dos Povos Indígenas.”, os objetivos da II CONEEI forram:  

I. Avaliar os avanços. Impasses e desafios da Educação Escolar Indígena, a 

partir da I CONEEI; 

II. Construir propostas para consolidação da Política Nacional de Educação 

Escolar Indígena; 
III. Reafirmar o direito a uma Educação Escolar Indígena específica, diferenci-

ada e bilíngue/multilígue; 
Ampliar o diálogo para a construção de regime de colaboração a Educação Escolar 

Indígena, fortalecendo o protagonismo indígena.
 
II CONEI, 2016.p. 15. 

 

IV.  

 

A II Conferência foi uma conquista do movimento indígena, uma vez que a I 

Conferência ocorreu em 2009 e desde então não havia mais sido realizado evento dessa 

natureza”. 
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Foto 1 – II CONEEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Fonte: Arquivo do CIMI-  Conselho Indigenista Missionário 

 

A II Conferência teve início em 2016, com as conferências locais e regionais 

culminando com a conferência nacional, que deveria ter ocorrido em 

dezembro de 2017, porém por questões organizativas e burocráticas do 

ministério da Educação (MEC) e mudanças estruturais foi transferida para 

março de 2018. 

Essa segunda conferência teve como objetivo avaliar os avanços, impasses e 

desafios da educação escola indígena (EEI); construir propostas para 

consolidar a política nacional de educação escolar indígena; reafirmar o 

direito à educação específica e diferenciada e ampliar o diálogo do regime de 

colaboração. II CONEI, 2016.p.54. 
 

 

*** 

 

Fui lotado no Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda para trabalhar 

inicialmente com as turmas de 6º e 8º anos, me tornando também professor do 7º e 9º anos do 

fundamental, em função da ausência de professor para essas turmas. Antes do início das aulas 

acreditei que receberia um conjunto de explicações como um pequeno histórico do local em 

que ministraria as aulas, os projetos em andamento, se tinha uma forma específica de como 

me portar frente aos alunos indígenas, enfim, algum tipo de manual de regras ou orientações.      

No entanto, fui orientado apenas a trabalhar o currículo mínimo e, como não recebi nenhum 

diário de classe, prontamente desenvolvi um modelo próprio até que outra possibilidade me 

fosse apresentada. Abaixo, coloco em anexo a imagem de uma das páginas deste documento. 
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Foto 2-  Diário produzido por mim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Caderno do professor, usado como diário. 

 

Não haver um modelo de diário estava relacionado às muitas carências estruturais que 

a escola apresentava, inclusive, a própria vaga que ocupei só esteve disposta, pois o professor 

que havia sido contratado para trabalhar com as séries antes de mim não compareceu ao cargo, 

como já mencionado. Uma vez que a regional soube dessa ausência fui autorizado a assumir o 

7º e o 9º anos passando assim a estar em Bracuí, às quintas e sextas.   

No primeiro encontro com a turma o obstáculo que se colocou de imediato foi a 

timidez dos discentes e, sobretudo para mim, o fato dos alunos optarem por falar entre si na 

língua Guarani MYBA. FFLCH / USP, 2001- um tronco linguístico do Tupi. Diante disso, 

busquei saber o que os alunos tinham visto do currículo de História, com o intuito de usar 

como início do programa de curso. 

Com um calendário escolar apertado, percebi que não seria possível trabalhar com o 

currículo mínimo proposto pela direção da escola e, visto a grande lacuna que ficara pela 

ausência de aulas no primeiro semestre do ano, propus trabalharmos a partir de um conjunto 

de conceitos que pudessem ser explorados no sentido de criar significados dos temas 

históricos para aquele grupo discente. 

 Diante disso, me propus a elaborar um roteiro de aulas com base no Referencial 

Curricular Nacional para Educação Indígena (RECNEI), MEC/SEF, 1998 e com base na 

segunda Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (CONEEI), juntamente com 
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alguns trabalhos como o TCC de Algemiro da Silva, filho do cacique Vera Mirim, Os três 

sonhadores, além da tese de doutorado da professora Danielle Bastos Lopes, intitulada A 

negociação do que é sem mal: currículo  cosmologia e diferença entre MYBA, como também 

o artigo: A presença do invisível em escolas indígenas: escolarização, diferenças e cosmologia 

entre povos MYBA (guarani) do Rio de Janeiro. 

Meu principal objetivo, então, tornou-se elaborar um programa de curso para atender 

aos últimos dois bimestres de 2018, tratando de temas como: ancestralidade, identidade e 

questões sobre demarcação de território indígena, fazendo assim o caminho que considero 

inverso, ou seja, a partir da história indígena lançar luz sobre essas temáticas da história do 

Brasil. 

Iniciamos o trabalho a partir do conteúdo discutindo a relação entre identidade e 

alteridade, com objetivo de conhecer os alunos e de promover reconhecimento de seus lugares 

de fala. Assim listamos nome, sobrenome, família e questionamos juntos os reconhecimentos 

da cidadania indígena no Brasil, ao que pedi que os alunos escrevessem um pequeno texto 

onde se colocariam como sujeitos sociais, políticos e históricos. Com a exibição de vídeos 

curtos sobre as civilizações antigas como os Egípcios, Astecas, Incas, Maias e Romanos, 

busquei mostrar como as diferentes sociedades criaram tecnologias, ferramentas e 

mecanismos que sobreviveram ao tempo e contribuíram para as sociedades contemporâneas. 

Sendo assim, em um segundo momento, com o auxilio de mapas, localizamos as 

sociedades em seus espaços de vivencia para então, nos localizarmos também. Destaco que a 

utilização dos mapas, bem como o uso do data show  para a exibição dos filmes, que só foi 

possível a partir da parceria que estabeleci com a Igreja Batista Betânia, não havendo a 

possibilidade de usar o equipamento da escola, que ficava trancado na secretaria a qual não 

tinha aceso, ainda que a direção sempre falasse que estava a disposição. 

O que estava a minha frente, tão logo no primeiro encontro que tivemos, era uma 

escola indígena cujas turmas estiveram sem professor de História pelo menos por dois anos, 

com alunos mostrando evidentes carências sociais e de ensino. No entanto, o segundo 

encontro, com a presença de mais e outros alunos, foi marcado pela dificuldade do diálogo, 

uma vez que os alunos conversavam em guarani. 

Começava então, um duplo processo de aprendizagem e formação, dos alunos e meu, 

haja vista que foi preciso todo um esforço para furar a resistência dos alunos, criando formas 

de me fazer compreender e de compreendê-los, ao que nos vale as palavra do sociólogo 
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alemão Theodor Adorno quando diz: consideramos que uma educação que se comprometa 

com a tentativa de formação de um sujeito não pode se vincular somente á adaptação, mas se 

vincularia de forma dialética, também á resistência. (ADORNO, 2006).  Ou mesmo quando 

afirma: 

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não 

preparasse os homens para se orientarem no mundo, Porém ela seria igualmente 

questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de well adjusted people, 

pessoas bem ajustadas, em consequência que a situação existente se impõe 

precisamente no que tem de pior. ADORNO, 2000, p. 143 . 

 Retomando a fala da já mencionada professora Circe Bittencourt, exortando para o 

papel do professor de História na formação política do aluno e a possibilidade de 

transformação individual e social que o conhecimento histórico pode produzir, destacamos 

dessa autora que o Ensino de História não pode se perder em uma dimensão que desnaturalize 

a realidade. (BITENCOURT, 2015) E, nesse sentido, buscando formas de me aproximar dos 

alunos da Escola em Bracúi, demos prosseguimento a proposta de trabalhar a construção da 

identidade, usando como apoio o texto: Os valores morais e sua importância na sociedade. 

Os encontros rapidamente revelaram que o silêncio presente em sala de aula não era 

apenas timidez e, ao lermos um pequeno texto, percebi a dificuldade na leitura.  

Posteriormente na construção de ideias, como por exemplo, desenvolver o conceito de 

"liberdade".   

Para além do objetivo do desenvolvimento da prática docente e buscando construir e 

conceituar determinadas dinâmicas históricas no espaço e no tempo, aproveitando a 

musicalidade presente na expressão do cotidiano dos guaranis e, utilizando a ferramenta das 

imagens em movimento com filmes e clipes de músicas, busquei relacionar dados 

determinados conceitos com exemplos da música popular brasileira. Tendo como base a obra 

Decantando a república, (BERENICE, 2004) usei autores como Chico Buarque em. 

 

 

 

 

 

 

“Apesar de você", Belchior na música "Como nossos pais" , interpretada por Elis 

Regina, margeamos o período da ditadura, com o intuito de abordamos alguns temas que 
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foram muito mencionadas no período da eleições de 2018.  O que intencionei fazer foi revelar 

a importância da música como amálgama para fortalecimento do povo, tentando levar os 

alunos a elaborarem o seu entendimento de liberdade, através da criação de frases que 

expressassem o que isso significava para eles. 

Abaixo, coloco em anexo uma imagem do quadro produzido pelos alunos com frases 

daquilo que eles entenderam sobre o conceito de liberdade após ouvirmos e vermos alguns 

exemplos dessa ideia. 

Foto 3 -  quadro com frases dos alunos 

Ao longo do tempo fui percebendo lacunas existentes não só no conteúdo de História, 

na percepção do significado das palavras, das ideias, mas também me vejo deslocado, tal qual 

meus alunos, procurando um meio de encurtar as distâncias que podem ser criadas na escola, 

como diz Adorno: 

 
A obsessão pela produtividade sempre foi, com raríssimas exceções, na 

escola (como na fábrica), uma forte característica; o tempo cuidadosamente 

dividido, marcado pelo sinal que, implacável, da fim às atividade 

minuciosamente planejadas e distribuídas por séries, tudo concebido, 

inclusive o curto e tão desejado pelas crianças -recreio, para que o tempo na 

escola seja absolutamente produtivo. ADORNO, 1996, p.22.  

A partir das reflexões da professora Danielle Bastos Lopes em seu artigo A presença 

do invisível em escolas indígenas: escolarização, diferença e cosmologia entre os povos 
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MYBÁ (Guarani) do Rio de Janeiro, onde analisa a Educação Intercultural Bilíngue (EIB)
1
 

percebo similitudes do estranhamento que tive, vi e li. A escolarização e sua relação com os 

aspectos  sagrados não visíveis  que permeiam os povos ameríndios, os mecanismos da 

educação branca como o sinal de intervalo, não se aplicam a escola que descrevo. São 

questões que não se ajustam as turmas de alunos indígenas com quem venho trabalhando, pois 

o ócio, a recreação, o viver sem consumismo, são as vivências que encontro e elas a mim 

sendo também avessas. 

As questões que emergem dessa experiência me sugerem muitas problemáticas tais 

como: Será que meu público me compreende? Se sim, pela língua, entendem o caminho 

formativo que estamos trilhando? Eu os estou atendendo em suas necessidades educacionais 

ou às intenções propostas pelo currículo mínimo?   

Tais questões me conduzem a outras problemáticas acerca dos anseios mostrados pelos 

Guaranis de terem uma educação autônoma e fortalecida, sem que essas sejam atendidas pela 

proposta pedagógica da secretaria de educação. Ou seja, há uma perspectiva conflitante nos 

interesses entre a comunidade indígena e o Estado, o que evidencia a importância de um 

currículo dialógico. 

 A professora Danielle Bastos nos mostra no diálogo/relato abaixo os debates acerca da 

primeira escola indígena no Rio de Janeiro: 

“Algemiro Silva, o primeiro professor indígena do Rio de Janeiro tem 

entrevistas retratadas por Paulo Borges (1998) desde o início dos anos 1990, 

período em que ocorreu a construção da primeira escola intercultural no 

estado. Sapukai, está localizada no alto do morro nomina lizado Bico da 

Arraia, no cume da Serra do Mar. É a mais afastada das aldeias para acesso 

terrestre ou marítimo. Em ocasião, Algemiro relatou o início da fundação da 

escola indígena. Questionei se o maracujazeiro onde introduziu as primeiras 

aulas ainda permanecia na região. A árvore não se encontra, entretanto, 

enfatizou  a reprovação  pela  política de “currículo mínimo” para educação 

guarani, tanto quanto a atual contratação de docentes não indígenas para 

lecionar no segundo segmento do Ensino Fundamental. Atualizando as 

visitas frequentes da Secretaria Estadual de Educação, que nomeou como 

diretora das escolas bilíngues uma docente não indígena recém  contratada 

pela rede estadual. Em resumo, descrevia os novos ventos da antiga escola 

construída ao pé do maracujazeiro. 
Algemiro: A comunidade fez uma casinha, tipo uma escola. Era uma casinha 

de palha, ai caia e se fazia outra. Eu dava aula embaixo da árvore do 

maracujá. Sim, pé de maracujá, foi verdade e[...]. Em 1988, saiu a 

                                                 
1
 Educação Intercultural e Bilíngue (EIB) para as sociedades ameríndias com ênfase nas particularidades da 

cultura Guarani Mbyá, grupo de língua guarani, do tronco Tupi, localizados no estado do Rio de Janeiro. Trata-se 

de uma análise sobre a escolarização e sua relação com os aspectos sagrados não visíveis, muitas vezes in- 

humanos que circulam as cosmologias dos povos ameríndios, particularmente, do grupo de população guarani 

Mbyá. Danielle Bastos Lopes. https://doi.org/10.18554/cimeac.v7i2.2089 

https://doi.org/10.18554/cimeac.v7i2.2089
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Constituição Federal. E 1988, 1989 para 1990, naquela época, circulava em 

todas as aldeias a Constituição Federal, a Escola Diferenciada, o que havia 

de direitos aos índios. Nossa! O pessoal falava muito disso! E os caciques 

falavam assim, na época: ‘Já que tem direito, tem papel, tem leis, então 

vamos fazer o que nós queremos fazer’. Vamos colocar as crianças lá na 

escola, mas não na ‘escola’, vamos ensinar a caçar, a pescar para fazer 

artesanato e para dançar, dançar o Xondaro”.  

 

 

Percebemos, na fala de Algemiro, as ideias que eram feitas acerca da escola indígena, 

um lugar de referência para os ensinamentos da aldeia e não de reprodução da sociedade 

“branca”. O diálogo segue: 

 

Só que quando entrou o Estado também não pode se fazer isso, né?! Isso não 

era considerado. 

Autora: Mas quando diz Estado diz relação à educação? O Estado não 

deixou fazer uma escolarização com o Xondaro? 

Algemiro; Não... porque tem que ter proposta, currículo mínimo. Acabou 

que nós temos que olhar o papel e dizer assim: Ah! Nós temos que fazer isso! 

Ah, sim. Trabalhamos muito e aí, quando saiu esse Referencial Nacional 

Curricular para as Escolas Indígenas, isso, na verdade, atrapalhou, porque 

tem que seguir aquela... 

Autora: Mas o Estado, aqui, vocês não podem fazer o que acham mais 

específico? 
Algemiro: Não, tem que seguir, né?! 

Autora e entrevistado entre mutuação de risos: Então o maracujazeiro, nesse 

sentido, era melhor? 

Algemiro: Era muito melhor, era muito melhor (Algemiro, entrevista 

concedida em fevereiro de 2015). LOPES, 2017. p. 108-109. 
 

A proposta que a Secretaria de Educação apresenta, ao sugerir o uso do currículo 

mínimo como base, assim como na fala da citação acima, não dialoga com as pretensões do 

RECNEI e CONEEI e quando percebemos  os materiais  didáticos,  livros e cadernos,  

jogados dentro dos armários das salas, a impressão que nos passa é a de que não é uma ação 

comum à comunidade o estudo nos moldes do homem branco, do não indígena. 

 

 

 

Por terem na sua construção a oralidade como ferramenta principal de formação e 

transmissão do conhecimento, não existe entre eles uma percepção da importância do livro 

didático e os materiais usados na escola, como um objeto que tenha que fazer parte da sua 

vivência de aprendizado. Assim, o material acaba por não ser usado na escola. É um material 

que “não tem valor” e, dessa maneira, os alunos se portam como ouvintes e copiadores, sem 

que essa dinâmica cumpra o papel estipulado pela Secretaria de Educação. 



 

23 

 

Minha vivência junto aos alunos e professores indígenas que lecionam no primeiro 

segmento do fundamental do primeiro ao quinto ano, ainda mostra que existe uma divisão na 

escola quanto ao currículo e como ele é apresentado as crianças, pois estes professores que 

são da aldeia estão em sua maioria num “curso de formação de magistério indígena”. 

Coordenado pelo professor Dr. Domingos Barros Nobre da UFF, que atualmente é 

coordenador pedagógico do curso de magistério indígena, através de acordo de cooperação 

técnica entre UFF e SEEDUC-RJ. 

O trabalho do professor Domingos não encontra apoio na figura da diretora da escola, 

que compreende que existem alguns equívocos nessa formação. Desta forma, temos dentro da 

escola dois grupos, que apoiam visões divergentes, o que mostra a falta de diálogo entre as 

instâncias do Estado que atuam dentro da aldeia no que tange a formação dos Guaranis, o 

professor Domingos e os que apoiam a percepção da direção. 

É muito complicada, neste sentido, minha posição como professor percebendo as lutas 

de poder entre as próprias estruturas do Estado que não dialogam entre si. Parecem estar 

trabalhando para o desenvolvimento dos indígenas, melhorando sua formação através deste 

curso de magistério, ou através de ações na estrutura da escola com mobiliários para as salas 

utensílios para cozinha, uma disputa velada, mas perceptível a quem esteja envolvido na vida 

da escola. São falas que mostram que as duas lideranças não estão trabalhando juntas, elas são 

opostas entre si, se colocam como lados divergentes, só que o objetivo comum deveria ser o 

mesmo a “Educação Indígena”. 

Falta uma ação conciliadora, que ajude na formação de uma proposta educacional que 

tenha como principal ação os indígenas e seus objetivos, ou melhor, os objetivos que devem 

alcançar para um melhor diálogo com a “cultura branca”. Para que sua formação o capacite e 

lhe de as ferramentas necessária para resistência, da dominação dos que além do capital 

controlam o conhecimento. Nesse contexto, no qual me situo, a cada dia que me encontro com 

meus alunos, trabalhando uma proposta de ensino de História, que possa colaborar com sua 

emancipação, porém não é fácil. 

Apesar da introdução da escola na aldeia ser uma vontade do povo Guarani, estes não 

queriam a introdução de mecanismos ocidentais em seu modo de vida tradicional, ao que , 

inicialmente se colocaram desfavoráveis à escola. Hoje, no entanto, o povo Guarani busca na 

escola uma forma de dialogar com o não indígena “Juruá”, com a sociedade nacional. 

Partindo desse ponto parece que seria facilitado a minha intensão de chegar na aldeia e 

contribuir com essa formação, construída com os alunos indígenas para alcançar esses 
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objetivos. Só que entramos num outro mundo, numa outra percepção, e a similaridade com 

minha condição docente é perceptível quando leio o relato de campo da professora Doutora 

em Educação Maria Aparecida Bergamaschi, apesar da distância ela parece falar da aldeia de 

Sapukaia em Bracúi 

As crianças chegam aos poucos. Meninas sentam de um lado  da sala, 

meninos do outro, algumas, menores, sentam-se em volta da mesa do 

professor, as mesas e cadeiras estão todas voltadas para o quadro verde, onde  

estão  escritos dois textos na língua Guarani(...), aos poucos chegam mais  

crianças que, suavemente, integram-se ao trabalho. Um adulto entra em sala, 

acompanhando seus filhos, (Diário de campo, 14 jul. 2004). 

BERGAMASCHI, 2007. p. 197-213. 

Tenho percebido que fazer uma escola diferenciada como o RECNEI o CONEEI e as 

lideranças indígenas intencionam é muito difícil, a Secretaria Estadual de Educação é 

constituída por uma força homogeneizadora de uma instituição formada no seio da 

cosmologia ocidental moderna. Mas ao percebemos relatos como o da aldeia Guarani no Rio 

Grande do Sul, e como se assemelham aos da aldeia em Angra dos Reis. Mostram a força 

silenciosa que vai permeando a escola, se fazendo na aldeia, como prenuncio de 

possibilidades para outro fazer escolar, desde outra forma de estar no mundo. 

Esta construção de um currículo, de uma forma de empoderamento dos alunos 

indígenas, para lutar suas guerras atuais com os “homens brancos”, lhe permitindo 

compreender seus códigos, decifrar seus enigmas, caminhar seguro entre dois mundos 

diferentes, requer muito esforço na sua preparação, pois agora já perto do final do período 

letivo, sou informado  por  um dos  professores indígenas que  serviu  como interlocutor, que 

os alunos não estão querendo que eu um professor “Juruá” aborde temas pertinentes ao 

mundo indígena, que não fale sobre: ancestralidade; identidade; demarcação e alguns outros 

temas que estava abordando e linkando com História, numa perspectiva de construirmos 

alguns significados juntos, porém o professor Tupã, interlocutor neste processo, me informou 

que a turma pediu para eu dar aula de História do livro, percebendo que não tinha 

compreendido minha intensão de mostrar a importância dos povos ameríndios  e sua 

participação na construção das narrativas existentes, propondo uma nova abordagem.  

Não me oponho ao programa estabelecido pela SEEDUC, entretanto, cabe destacar 

que as escolas comuns possuem preceitos ordenados e praticados em e para escolas não 

indígenas e, ao serem praticados na escola de aldeias, assumem outra conotação, como já 

anunciava Aracy Lopes na sua coletânea de textos abordando as questões indígenas. 
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Entre o significado da escola como produto histórico do Ocidente-Como 

instituição destinada, entre outras coisas, também a “Vigiar e Punir”- e o 

interesse dos povos indígenas pela escrita, pela cultura universal, pela 

tecnologia e mesmo pela escola, deve estar o espaço para a criação de novos 

perfis e sentidos para essa instituição gerados por seus processamentos 

intelectual e social em contextos indígenas.  LOPES, 2001,p.1 

Esses contextos indígenas, esses perfis e sentidos para formação desse currículo, começam a 

perceber que vão requerer um processo um pouco mais longo de duração, pois a professora 

Danielle Bastos Lopes já havia sinalizado isso no seu artigo “A presença do invisível em 

escolas indígenas: escolarização, diferenças e cosmologia entre povos Myba (Guarani) do Rio 

de Janeiro.”  

 

 

 

E conversando com ela pessoalmente, ela me relatou que após quase dez anos de pesquisa 

junto aos Guaranis Myba, para além da dificuldade da língua a compreensão do mundo 

invisível que permeia toda vida Guarani (não é diferente na escola, que é um lugar sagrado, 

tão importante como a casa de reza), há de se observar regras e preceitos, ordenanças, e um 

professor que queira se conectar com esses alunos terá que ter essa noção de sacralidade de 

transcendental. O exercício de desconstrução feita pela idade moderna, chamando o homem 

para racionalizar e aplicada na formação dos professores brancos não indígenas, não se 

sustenta nesse contexto, fazendo-se necessário compreender tais relações para poder começar 

um diálogo construtivo de um currículo que se pretende representar os povos ameríndios, com 

a participação de professores “Juruá” FFLCH / USP, 2001. 

. 

Enquanto esse processo vai se construindo, vou promovendo ações para atender 

algumas demandas dos alunos e algumas pessoas da aldeia, são doações de roupas e alimentos 

que consigo junto a uma instituição. Abrindo caminho para estar mais próximo das pessoas da 

aldeia, para compreender melhor sua percepção de mundo. Coloco em anexo as percepções 

que os alunos tiveram de nossos encontros e do professor ao final do ano letivo, após este 

pequeno período que passamos juntos, coloquei como questão ao final de uma avaliação, e 

percebo que minha comunicação precisa melhorar, meus métodos precisam se adequar minha 

didática ser mais envolvente, precisarei criar estratégias de permanência prazerosa em sala de 

aula, apesar de total apoio dos pais, como nesta fala de um pai em uma reunião de final de ano 

para votação para criação do ensino médio: “a ação dos professore enquanto pessoas 
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importantes e que tem que ser respeitados em sala de aula, igual acontece na casa de reza, não 

pode sair de sala toda hora, não pode ficar conversando enquanto professor explica matéria”. 

As relações da secretaria de educação do estado do Rio de Janeiro, com a escola 

indígena na aldeia de Sapukaia, estão sendo construídas sem perceber que apesar dos avanços 

e recursos inegáveis que a legislação tem propiciado. Apesar de se propor a oferecer um 

ensino bilíngue que contemple os anseios  dos Guaranis Myba de ter sua língua preservada e a 

introdução do português para sua autonomia, quando isso se da através de uma instituição 

“global” e “universal” para a escolarização diferenciada que  a (EEI) pede, as teorias 

pedagógicas não são o bastante para essas construções. 

 É algo novo precisa-se de uma percepção que  não está descrita nos formulários, ela 

vai sendo percebida  na vivência  junto aos alunos. Como percebemos no relato de 

S.BENITES autora Guarani, que informa muito bem neste sentido. 

 

É muito simples de perceber essa opressão, as contradições das escolas 

indígenas nas aldeias. Na escola de Três Palmeiras, a Secretaria de Educação 

colocou uma maquina  de ponto digital com o objetivo de controlar a entrada 

e a saída dos funcionários.[...]Como nós, professores, temos autonomia para 

ensinarmos nossos conhecimentos e fugirmos das imposições curriculares 

das Secretarias de Educação estaduais?[...] Nós não temos horário para 

aprendermos e tampouco um lugar específico, e apenas uma pessoa para nos 

ensinar. Levantamos, nós adultos e jovens, bem cedo—somente as crianças 

estão podem acordar mais tarde.[...] A noite é o momento em que as crianças 

estão com seus pais, ao redor de uma fogueira, e ali ensinamos, contamos 

histórias até elas adormecerem. Por que não podemos ensinar ás crianças 

durante a noite? Por que nossas crianças têm que acordar bem cedo para 

estarem nas escolas ás 7 horas da manhã. S.BENITES. 2015.p.23. 
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3 EMANCIPAÇÃO: O CAMINHO DA AUTONOMIA DO EDUCANDO, PROPOSTO 

POR UMA PEDAGOGIA LIBERTÁRIA E INCORPORADA PELA PEDAGOGIA 

FREIRIANA 

 

 Neste capítulo buscando dar conta das experiências de educação libertárias que foram 

aplicadas à educação brasileira no início do século 20. Tais experimentos libertários tiveram 

como fundamentos os ideais educacionais de Francisco Ferrer y Guardia, criador da Escola 

Moderna, fundada na Espanha pelo mesmo, a qual tinha suas bases na cooperação, autonomia 

do educando e no respeito mútuo. 

Fundamentado em um pensamento procedimental de ensino, a filosofia educacional 

de Ferrer y Guardia foi o estímulo para vários experimentos educacionais no Brasil, os quais 

apontaram uma acentuada diferença em relação a concepção tradicional de ensino. No 

começo do século XX o experimento de uma escola libertária foi implementado em vários 

estados do Brasil, juntamente com bibliotecas e centros de culturas, nos estados do Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará, Sergipe e Pará.  

Essas novas formas de pensar a educação, marcaram uma profunda diferença em 

relação as concepções de ensino figurando como realizações de grande significado para a 

classe operária brasileira, mediante a falta aparente de compromisso do Estado com a 

educação do trabalhador e de seus filhos. 

Ao trazermos para analise as experiências pedagógicas libertárias desenvolvidas no 

Brasil, é nossa intenção não apenas recolocar a presença desta pedagogia e sua 

importância na educação da classe trabalhadora no início do século 20, mas também, 

rever seus princípios na busca de novas possibilidades para uma ação educativa 

menos autoritária na atualidade. KASSICK, 2004, p. 14. 

 

Acreditamos que haja uma similaridade entre os estudos de Ferrer y Guardia e o 

pensamento do filósofo e pedagogo brasileiro Paulo Freire que pode ser percebida quando, na 

concepção racional libertária, o que se pretende é que o educando seja capaz de tomar 

decisões e assim se responsabilize por seus atos. Nessa pedagogia, a liberdade faz parte do 

processo educativo, capacitando os alunos a se expressarem livremente e terem suas 

individualidades respeitadas. Sendo assim, seria possível desenvolver nos alunos capacidades 

próprias em um regime de igualdade social e de gênero, como descreve Ferrer y Guardia . 

Trabajar para la transformacion de la escuela por el estúdio del  niño, a fim e 

probar cientificamente que la organizacion actual de la enseñanza es 

defectuosa y adaptar mejoras progressivas; o fundar escuelas nuevas em que 

se apliquen directyamente princípios encaminhados al ideal que se formam 

de la sociedade y de los hombres los que reprueban los convencionalismos, 

la crueldade, los articios y las mentiras que sirven de base a la sociedade 

moderna. FERRER I GUÀRDIA, 1912. 
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Os estudos das escolas libertárias eram centrados em crianças cujos pais eram 

trabalhadores operários e o foco de tal intento buscava, através da educação, a construção de 

uma consciência política para a ação prática. Na imagem abaixo destacamos a segunda turma 

da escola de Barcelona de Ferrer onde se iniciaram as experiências da pedagogia libertária.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4- Segunda turma preparatória  
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Francisco Ferrer y Guardia no período que esteve na prisão escreveu um livro sobre a 

Escola Moderna, o mesmo recebeu uma edição especial no Rio de Janeiro por ocasião do seu 

fuzilamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5- Capa do livro “La Escuela Moderna” Francisco Ferrer y Guardia escreveu. 
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Em São Paulo, João Penteado, foi um estudioso da pedagogia de Francisco Ferrer 

y Guardia e militante ativo do movimento anarquista, fundou a Escola Moderna nº1 em 13 de 

maio de 1912, localizada em bairro operário e tinha ligação com o sindicato de resistência dos 

Laminadores de São Caetano contribuindo mensalmente com donativos para estas escolas 

(LUIZETTO,1986). Essas iniciativas ficaram comprometidas após a explosão de uma bomba 

que acabou matando quatro militantes anarquistas que manipulavam material explosivo.  Esse 

fato foi usado para fechar a Escola Moderna nº 1 e nº2. “No ofício, encontrava-se também o 

poderoso argumento que a Escola Moderna n° 1 visava “a propagação de ideias anárquicas e a 

implantação de regime comunista” (LUIZETTO,1984). Acusado de divulgar os ideais 

anarquistas a instituição foi fechada em 1919 e um ano depois reaberta por Penteado com o 

nome de Escola Nova.  

 Nesta ocasião, verificou-se uma sensível alteração das relações entre Estado e a 

Educação, com prejuízo evidente para as atividades educacionais do movimento 

anarquista. As condições propícias para o funcionamento de estabelecimentos do 

tipo da Escola Moderna nº 1, nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, 

dependiam de dois fatores interligados: o grau do interesse do Estado pela educação 

e, consequentemente, a extensão do controle que aquele exercia sobre esta. 

LUIZETTO, 1986. p. 45. 

 

     A fotografia a seguir é da primeira turma da Escola Moderna de João Penteado, em março 

de 1913, no estado de São Paulo. Na imagem vemos um grupo de meninos e meninas, 

crianças negras e brancas, todas filhas dos operários. 

Foto 6- Escola Moderna n° 1 fundada por João Penteado (1877-1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

31 

 

 

 

 

 

Abaixo anexo um exemplar do anuncio da Escola Moderna Nº1, inaugurada por João 

Penteado, em São Paulo. Podemos ver os cursos oferecidos pela instituição, como as aulas 

para os cursos primário, médio e “adiantado”, atendendo a meninos e meninas em horários 

diurno e noturno. 

 

 

 

Foto 7-  Anúncio da Escola Moderna nº1 
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São propostas de trabalho como essas que valorizam o conhecimento do aluno, sua 

bagagem e seu interesse, fugindo de um plano de curso pré-estabelecido de informações, 

permitindo a criação de um plano de aula criativo e imaginativo através da utilização de 

fontes históricas produzidas pelos próprios alunos. A atenção ao educando, aos "saberes do 

aprender”(CAIMI, 2015) que relacionamos, entre outras coisas, com a curiosidade dos alunos, 

precisa ser alimentada, como afirma a historiadora Flavia Heloisa Caimi: 

 

 Mas a tarefa de provocar a mobilização intelectual dos estudantes persiste e 

exige que, como professores, possamos reconhecer “quem são os que 

aprendem?” Isso implica fundamentalmente problematizar em que consiste a 

tarefa de aprender, do ponto de vista do aluno, compreendendo a estrutura da 

cognição e os recursos cognitivos mobilizados nas diversas situações de 

aprendizagem. É um equívoco acreditar que a simples apresentação do 

conteúdo põe a inteligência em movimento. CAIMI , 2015 apud CHARLOT, 

2006, p.12. 

 

 
  

Nesse sentido, o importante do processo de ensino-aprendizagem é, justamente, como 

afirma Caimi, saber “como provocar uma mobilização intelectual naquele que 

aprende.”(CAIMI, 2016). Porém, percebemos que o plano de curso de história, em sua 

estruturação, mesmo contando com a atenção de professores e gestores escolares, e 

caminhando de acordo com o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), carece de 

prerrogativas necessárias para a sua melhoria, ao que percebemos ser fundamentais a 

ampliação de temáticas como: questões étnico raciais, história da África, história indígena, 

sendo elaboradas a partir do diálogo com as diferentes perspectivas e sujeitos sociais. 

Assim, para fugir do "mais do mesmo" em sala de aula, precisamos reconhecer que o 

currículo como está projetado não atende todos os estudantes, bem como também não permite 

a emancipação de todos os educandos. A partir das palavras de Paulo Micieli notamos que os 

currículos: 

Não são nem distorção, nem inocentes, mas conformam uma filosofia da 

história que alimenta visões de mundo e orienta práticas sociais que estão 

longe de exaurir-se nas salas de aulas, servindo para justificar não só as 

formas mais explicitas e abrangentes de dominação e exploração sociais, 

como também o combate das diferenças e o extermínio das particularidades 
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que se manifestam até nas relações pessoais mais próximas. MICELI,1988. p. 

33. 

O envolvimento do aluno na compreensão da História é um fator que diferencia o 

significado do aprender Histórico e essa compreensão se dá na medida em que se encontra 

uma relação de significado entre o estudado e o vivido, sendo necessário que se faça uma 

conexão entre ambos. Entre a História do passado e realidade vivida no presente se torna 

fundamental “ressignificar” essa vida que continua viva. 

 

 

 

Valoriza a recriação imaginativa do passado, procurando que as transformações de 

uma comunidade sejam explicadas pela interligação de todos os seus aspectos. O 

estado aprofundado permite estabelecer o contexto específico, o contraste com o 

presente e a elaboração de um quadro inteligente da vida, que considera o fulcro da 

história (...) propicia o desenvolvimento de capacidades pelo uso de testemunhos 

diversificados. Pressupõe que os alunos não atingem a reconstituição do passado 

através do " continuo" temporal, mas sim por um estudo em profundidade de seções 

limitadas do passado. POPKEWITZ, 1994, p. 47,48. 

 

A dialogicidade entre professore e alunos é indispensável para a construção de uma 

sala de aula mais democrática e para que o conhecimento seja ainda e também, um fruto dessa 

relação, construído em conjunto. Alunos e professores são dotados de conhecimentos, quer 

sejam específicos ou experimentais/vivenciais e, sendo assim, a partir do mestre Paulo Freire, 

o discente serão descaracterizado da ideia de sujeitos sem luz (a-luno), por não ser um banco 

ou uma tábula rasa. 

Para o êxito do ensino de história na contemporaneidade, acreditamos que a inclusão 

dos conhecimentos dos alunos precisam estar juntos com o dos livros e às falas dos 

professores, ocupando lugar de destaque, levando em consideração os diversos modos de 

criação e apropriação de capital cultural do educando. Pensando juntos acerca dos caminhos 

possíveis que a História pode tomar e criando novas abordagens para construir ideias, 

acreditamos que esse exercício conjunto e participativo de produção e promoção de 

conhecimentos, dê voz aos educandos e signifique suas vivências, possibilitando o surgimento 

de ferramentas poderosas para o ensino-aprendizagem. Dessa forma, tal encaminhamento 

impulsionaria a valorização do Ensino de História pelos docentes e permite que eles 
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caminhem no "palácio da criação do sentido histórico" como nos é apresentado por (RUSEN, 

2001). 

Sabendo das “necessidades” do capitalismo de transformar tudo em produto de 

consumo e reconhecendo sua capacidade de adaptação, a educação mercadológica apresenta 

aos pais a solução para o sucesso de seus filhos e neste processo, os educandos passam a ser 

um produto e o ensino uma mercadoria, onde são criados pacotes de aprovação para as mais 

variadas áreas de formação. 

 

 

 

 

 

O real compromisso desse tipo de escola é com o sucesso e sua propaganda é a vitória. 

Assim, separamos algumas frases que são comuns a essas instituições, como por exemplo: 

“Um passo a frente”; Uma nova tradição em educação”; "Juntos para vencer"; Estude com 

quem aprova"; "Seja qual for o sonho nossos alunos sempre estão preparados"; "Vou estudar 

no melhor colégio da região"; “Não e bolsão é qualidade preço e aprovação"  

São essas instituições de ensino que com seus letreiros luminosos e exibindo suas 

mercadorias premiadas, além de suas listagens de aprovação, convencem a muitos que esse é 

o caminho a ser trilhado por nossos educandos. Engolidos por esses Marketings Educacionais, 

pais e alunos são engodados desde a educação infantil até o ensino médio acreditando que 

estão sendo “preparados para a vida”, entretanto, sem autonomia nem capacidade crítica, 

como que conduzidos para atender as demandas de mercado. Por isso é fundamental que o 

ensino de história deste de cedo instrumentalize nossos educandos para se tornarem críticos 

politizados, compreendendo que são os verdadeiros autores de sua história.  

Pensando para além dessas questões e superando-as, temos que contribuir para que 

nossos educandos sejam pessoas completas e se encontrem na escola a partir de suas próprias 

experiências. Precisamos fazer do currículo mínimo um ditame de integração e de 

possibilidades múltiplas e adaptativas que incluem os sujeitos e suas vivencias, promovendo a 

sala de aula efetivamente como um espaço de construção conjunta. 

Diante do caminho trilhado por nossos educandos e pelas propostas educacionais 

oferecidas pelo mercado, notamos que as escolas não têm investido em alunos críticos, mas os 

tem preparado para o trabalho sem ouvir seus anseios e questões. É toda essa estrutura que 
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nos faz a pensar na possibilidade atual de uma “Pedagogia do Oprimido”, como uma nova 

forma de relacionamento entre professor, aluno e sociedade ou uma educação libertaria. 

Desta forma as dificuldades encontradas e narradas no relato de experiência que 

antecede este capítulo, encontram no diálogo com esses dois pensadores da autonomia e da 

liberdade do educando,  Paulo Freire e Francisco Ferrer y Guardia, as ferramentas que  podem  

colaborar para a transposição das complexidades que se colocam  no modelo que está 

apresentado na escola indígena em Angra dos Reis, na aldeia de Sapukaia. 

A equação (saber\ poder), que já nos foram apresentadas por Michel Foucault em 

"Vigiar e Punir", delimita as ações de nossa sociedade capitalista, conduzindo a forma de 

administração do conhecimento, através da máquina do estado, principal agente de dominação 

das estruturas educacionais, conduzindo a educação para perpetuar as estruturas de 

dominação, assim os projetos de uma educação libertária e autônoma construída através de 

uma teia social de relações de poder seria diluídas entre si para elaboração do conhecimento 

construído por meio de trocas de experiências. 

Para conseguirmos tornar a escola e o ensino em agentes do processo da emancipação 

que acreditamos necessário, é preciso estabelecer acordos mínimos, ainda que provisórios, 

entre todos os agentes envolvidos no processo do ensino-aprendizagem: professores, alunos, 

escola e comunidade, de modo que o conjunto de ideias produzidas por esses agentes crie 

experiências de significado para os alunos. Assim, nas palavras de Caimi, podemos perceber o 

ideal de autonomia que propomos pelo cruzamento de Paulo Freire e Ferrer y Guardia: 

Para ensinar História a João é preciso entender de ensinar, de História e de 

João". Então, supondo-se que o domínio unilateral de um ou outro elemento 

não é suficiente para conduzir a docência, vamos focalizar nesses três 

aspectos para refletir sobre a natureza do nosso trabalho: 1) Os saberes a 

ensinar: história, historiografia, epistemologia e outros; 2) Os saberes para 

ensinar: docência, currículo, didática, cultura escolar e outros; 3) Os saberes 

do aprender: alunos, cognição, pensamento histórico e outros. CAIMI, 

2015. p. 110. 

 
Uma educação libertadora, emancipadora, dá condições para que os educandos 

se apropriem do direito de serem tratados com dignidade, de serem respeitados como agentes 

históricos, e que se projetem como cidadãos e um espaço público, laico e de responsabilidade 

social.  

Entretanto, para que tal transformação no ensino ocorra são  necessárias políticas 

educacionais  mais abrangentes, sobretudo em suas aplicações, e que as mesmas deem 
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condições para um espaço de aprendizado voltado para a luta contra as injustiças, 

discriminações de classes, de sexo e de raça.  

  Não há educação para libertação cujos sujeitos não atuem coerentemente, que não seja 

imbuída de forte senso de responsabilidade. O antagonismo não se verifica entre a prática 

educativa, libertadora, rigorosamente responsável e a autoritária, antidemocrática, 

domesticadora. Vai além. É aquilo que faz da escola um espaço de construção ou um espaço 

já construído e incapaz de adaptar-se aos diferentes alunos e suas experiências. 

  Compreendemos que se de um lado há uma educação autoritária e, em certa medida, 

domesticadora, ainda sim esta não é irresponsável, antes, busca atender aos interesses das 

classes e grupos dominantes. Por outro lado, aquela que defendemos, é preocupada 

com a responsabilidade prática da educação e está ligada à formação humana. Essa 

consciência é a que se quer construir junto ao educando, valorizando sua existência. 

Como professores educadores precisamos ter a consciência de que somos sujeitos 

inacabados e, sem dúvidas, é isto que nos torna seres éticos. Segundo Paulo Freire “o 

respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que 

podemos ou não conceder uns aos outros.” (FREIRE, 1996) 

É neste sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos 

dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a 

forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, 

assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos. É preciso deixar 

claro que a transgressão da eticidade jamais pode ser vista ou entendida 

como virtude, mas como ruptura com a decência. [...] Qualquer 

discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se 

reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser gente 

se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar. 

Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando 

exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber. FREIRE, 1987. 
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 4 “NA PRÁTICA A TEORIA É OUTRA COISA”: OBJETIVOS DO ENSINO DE 

HISTÓRIA EM QUESTÃO 

 

  

Não é fácil lecionar história quando não há sentido no ensino em questão ou quando as 

motivações de ensinar e de aprender não se relacionam diretamente. Essa percepção nos 

saltou aos olhos quando, ao iniciar o período letivo junto aos alunos indígenas de Bracúi, 

percebemos que não seriam possíveis as ferramentas, exemplos e mecanismos das usuais 

engrenagens do ensino-aprendizado das escolas não indígenas, ao que nem mesmo o material 

didático e os temas sugeridos para cada série cabiam na dinâmica que encontramos em Angra 

dos Reis. 

O cenário impôs muitas indagações, como já mencionado no primeiro capítulo, muito 

embora a grande questão fosse não recordar de qualquer que fosse a aula, tema, texto ou 

debate acadêmico, aos quais pudéssemos recorrer para trabalhar a disciplina Histórica com 

um alunado de escola indígena. Sendo assim, como gerar aproximação com um grupo ao qual 

o euro centrismo e o etnocentrismo “encaixotou” em dimensões tão limitadas? Pois, como 

sugere Maria Regina Celestino de Almeida, a ideia que se construiu sobre os grupos indígenas 

do Brasil foi que: 

As relações de contato entre os índios e a sociedade ocidental eram vistas 

como simples relações de dominação impostas aos índios, de tal forma que 

não lhes restava margem de manobra alguma a não ser a submissão passiva a 

um processo de perdas culturais progressivas que os levaria à 

descaracterização e à extinção étnica. ALMEIDA, 2003.p. 27-37. 

 

 Diante dessas inquietações e compreendendo a importância de dialogar com a legislação, 

buscamos apoio jurídico para problematizar os pontos de partida. Assim, ressaltamos a 

temática indígena como tópico da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Básica, de 1996, 

destacando do Artigo 26, paragrafo 4, as seguintes disposições: 

Art. 26- Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. 
§ 4º- O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 
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especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. BRASIL, 1996.p. 

26. 

 
 

 De acordo com o texto da lei, se nos apresenta de pronto a ideia de que as 

características regionais e locais devem ser incorporadas às bases dos estudos de cada 

experiência de sala de aula e tal questão, de enorme relevância, mostra ter por objetivo 

ressaltar os valores e contribuições dos diferentes grupos sociais que integram e interagem em 

sociedade. Entretanto, conduzir esse aspecto da LDB pede que as escolas estejam inclinadas 

para as regionalidades em que se inserem, reconhecendo a história local, a formação do bairro 

e os núcleos sociais. O parágrafo 4, ratificando essas ideias, destaca as diferentes gentes que 

contribuíram, às suas formas, para a construção do Brasil e mesmo para o ideário de nação 

que temos.  

 Muito embora haja destaque para os três grupos que formam a história do Brasil e que 

dão sentido para a ideia de nação que, desde o século XIX é reforçada com o intuito de 

fortalecer um lugar comum, de pertença, os povos nativos da América e as gentes de África 

foram sistematizados como grupos de menos influência e mesmo de menor importância, ao 

passo que suas histórias foram narradas pelo euro centrismo e pelo etnocentrismo branco 

europeu, o que gerou e ainda gera um verdadeiro desconhecimento do Brasil antes da chegada 

dos navegadores portugueses, um problema que, podemos afirmar, recai sobre toda a história 

da América. Dessa maneira, os nativos foram naturalizados, segundo Almeida. 

[...] grosso modo, como atores coadjuvantes, agindo sempre em função dos 

interesses alheios. Aliás, não agiam, apenas reagiam a estímulos externos 

sempre colocados pelos europeus. Tem-se quase a impressão de que estavam 

no Brasil à disposição desses últimos, que se serviam deles à vontade, 

descartando-os quando não mais necessários: teriam sido úteis para 

determinadas atividades e inúteis para outras, aliados ou inimigos, bons ou 

maus, sempre de acordo com os interesses e objetivos dos colonizadores. 
ALMEIDA, 2003, p. 27. 

 

De outro trecho da Lei de Diretrizes iluminamos o Artigo 32, acerca do ensino 

fundamental, onde o parágrafo 3 ressalta que este momento do ensino será realizado em 

língua portuguesa, mas que em se tratando das comunidades indígenas se daria a utilização de 

suas línguas maternas e num processo próprio de aprendizagem (BRASIL, 1996). Nossa crítica a 

este tópico da Lei em questão é justamente centrada na ausência completa de quaisquer 

instruções sobre as diferentes línguas e linguagens faladas nas aldeias e mesmo a ausência de 
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um intérprete. Como destacado no primeiro capítulo, essa foi uma problemática inicial de 

lecionar na escola indígena de Bracúi. 

 O ensino de História é um dos campos cujos estudos mais crescem no Brasil hoje e, 

vinculando educação com a disciplina histórica, busca construir formas e sentidos para o 

ensino desta disciplina, pensado ainda o porquê dos temas selecionados e suas contribuições 

para a formação de cidadãos ativos. Sendo assim, propõe-se, de maneira geral, pensar formas 

de ensinar e aprender a relação com as diversas temporalidades, papel dos diferentes agentes 

históricos e mesmo o que é ser um sujeito histórico, não formando historiadores nas escolas 

básicas, mas ferramentando os alunos para e pela experiência cidadã. Entretanto, o que se 

insurge é: este também é o interesse do Estado, coordenações, diretores e professores em uma 

escola indígena? A pergunta se sustenta, não apenas pelas experiências descritas 

anteriormente, mas também pela alteridade presente entre as leis e a prática docente nessas 

escolas ou entre os interesses da escolarização tradicional, mencionada da Constituição 

Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases de 1996.  

Como descrito no segundo capítulo dessa reflexão, ter um escola dentro de uma aldeia 

indígena coloca em evidência diferentes propostas que, em choque, podem impedir que ambas 

se executassem, retirando da escola, inclusive, o sentido de seu funcionamento. Pois, hoje, tal 

como é necessário destacar sobre a historiográfica colonial, diferente do índio passivo e/ou 

alienado, conforme afirma a professora Maria Regina de Almeida: 

Os povos indígenas não estavam na América à disposição dos colonizadores, 

nem com eles colaboraram por ingenuidade ou tolice. Ao contrário, 

responderam ao contato de acordo com suas próprias motivações, ligadas à 

dinâmica de suas organizações sociais, que igualmente se modificavam no 

decorrer do processo histórico. ALMEIDA, 2003.p. 29. 

 

 A reflexão acima é parte de uma revisão historiográfica que evidencia o papel indígena 

na construção e formação do Brasil, sem que esses personagens permaneçam estigmatizados 

pela passividade, ingenuidade e/ou pela ideia de benevolência branco-europeia com essas 

populações, como se não tivesse havido resistências, quer seja no período colonial ou na 

contemporaneidade. Assim sendo, ensinar o passado desse ponto de vista serve para ligar as 

pessoas às suas sociedades e mostrar como as sociedades se constituem diferentes e vão se 

repensando ao longo do tempo. 

 Se por um lado podemos afirmar que os alunos indígenas são a expressão da alteridade 

em relação aos alunos de escolas não indígenas, por outro, torna-se de real importância dizer 
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que os alunos do século XXI também formam um grupo muito diferente daquele que 

compunha a escola de períodos passados. 

 Atualmente lidar com os alunos das escolas tradicionais tem sido um diário conjunto 

de novidades, haja vista o movimento das grandes mudanças políticas que aconteceram no 

final do século XX e a enchente de informações trazidas pelas diferentes mídias e redes 

sociais, o que, de certa forma, parece tornar o material didático obsoleto e “congelado no 

tempo”, e o professor num ser incapaz e ignorante, uma vez que o acumulo de muitas 

informações tem sido facilmente confundido com conhecimento e que muitas respostas 

podem ser encontradas no “grande oráculo da internet”, o ensino de Historia com professores 

e livros não tem mais o caráter de suficiência para a formação básica dos discentes, recaindo 

no mesmo equivoco de décadas atrás, quando buscando a modernização do ensino, presumiu-

se indispensável a entrada de máquinas para uma aula mas dinâmica, 

 

multiplicaram-se os retroprojetores os projetores de slides e, posteriormente, 

os filmes em sala de aula. O retroprojetor, em particular, ganhou uma 

popularidade extraordinária no ensino médio, fundamental e superior. Mais 

do que modernizar (o que implica um ar de mera reforma), trata-se de pensar 

se a mensagem apresenta validade, tenha ela cara nova ou velha. KARNAL, 

2007. P.37. 

Hoje com as novas tecnologias e as redes sociais, o equívoco se repete ao coloca-las 

não como ferramentas complementares à disposição do professor e do aluno, mas como algo 

que por si só poderiam substituir, professores e livros. 

O grande desafio que se apresenta neste novo milênio é adequar nosso olhar 

as exigências do mundo real sem sermos sugados pela onda neoliberal que 

parece estar empolgando corações e mentes. É preciso, nesse momento, 

mostrar que é possível desenvolver uma prática de ensino de História 

adequada aos novos tempos (e alunos): rica de conteúdo, socialmente 

responsável e sem ingenuidade ou nostalgia. PINSKY, 1988. p.42. 

 

Outro elemento apresentado para tornar o ensino comum é o Currículo Mínimo, 

exigido pela SEEDUC-RJ, onde é selecionado o essencial segundo esse órgão e seus 

elaboradores para a formação de História no segundo segmento do ensino fundamental e no 

ensino médio. Abaixo, cito uma parte deste documento que estará disponível na integra em 

anexo.  

Optamos por manter um currículo com os conteúdos que consideramos essencial para 

rede. Acreditamos que deva ser estabelecido um novo entendimento sobre o cotidiano das 
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escolas como locais de representações que transformam o dia a partir do conhecimento e das 

múltiplas relações estabelecidas. O subsídio dado aqui ambiciona que as transformações 

sejam realizadas no interior da escola. 

Baseadas na produção de conhecimentos que integram os mais diversos interesses e 

que reflitam as mais significativas reflexões teóricas. Percebemos que o livro didático 

continua sendo um dos elementos básicos do cotidiano de professores e alunos. Geralmente, 

ele está presente em todas as aulas e é a partir dele que o professor desenvolve suas 

atividades. 

 

Não é nosso objetivo discutir se os livros didáticos são bons ou não. “Entendemos que 

a partir do livro didático, e de outros recursos selecionados pelo professor é possível construir 

um plano de curso que alinhe o processo ensino aprendizagem ao que está proposto nesse 

documento.” (SEEDUC, 2010) Antes, intencionamos mostrar as dificuldades enfrentadas 

pelos professores para dar conta do ensino da disciplina histórica, no sentido de atender as 

exigências impostas como diretrizes de uma base comum (e necessária), embora diante de 

esferas múltiplas de ensino-aprendizagem, como é o caso do Brasil. 

É possível perceber a preocupação do órgão com os resultados nos exames 

de referência nacionais e estaduais. Em consonância com esta preocupação 

com as avaliações, está a fala de Beatriz Pelosi – Diretora de Pesquisa e 

Orientação Curricular da SEEDUC-RJ que afirma que: “o currículo mínimo 

não define métodos, materiais didáticos ou formatos, mas sim resultados 

[...]” (RIO DE JANEIRO, 2011b, p.01). Para ela ainda, “[...] com o 

cumprimento do currículo, o aluno também tem a garantia de estar sendo 

preparado para avaliações como a Prova Brasil e o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem)” (RIO DE JANEIRO, 2011b, p.01). Novamente se 

reafirma a preocupação com os processos de avaliação. Evidencia-se então, 

um dos pontos cruciais deste currículo, o direcionamento do ensino para 

determinados conteúdos com um fim específico: o preparo dos alunos para, 

posteriormente, realizarem as provas externas aplicadas pelo governo. Esta 

fala deixa claro, aqui neste contexto, o currículo como instrumento que está 

arraigado de interesses políticos e que não é algo neutro, sem intenções. Para 

Moreira; Silva (2008, p.08) “O currículo está implicado em relações de 

poder, o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o 

currículo produz identidades individuais e sociais particulares”. QUIRINO, 
2012.p.7. 

 

Quando pensamos a realidade compartilhada no “Relato de Experiências” e vivenciada 

junto com os alunos da aldeia de Sapucaia em Angra dos Reis, os modelos de plano de aula 

que construímos com nosso aporte teórico, ou mesmo o modelo sugerido pela SEEDUC RJ 

não  são os melhores caminhos, embora não possam ser desconsiderados. 



 

42 

 

Logo, percebemos que os aportes necessários foram pensados para escolas 

tradicionais, numa lógica educacional construída para um tipo de escola burguesa cuja 

tradição de ensino não foi desenvolvida para uma escola não branca. 
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5 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

Como parte do nosso trabalho e pensando o ritmo da escola que encontramos e 

descrevemos como realidade e não como espaço idealizado, propomos dois modelos de plano 

de aula voltados para o Ensino Fundamental II, a partir do Currículo Mínimo. O primeiro 

deles com tópicos propostos para a série específica e atendendo as questões do próprio 

Currículo. Num segundo momento, anexamos um plano de aula elaborado a partir do que 

pudemos fazer com os alunos e com as debilidades estruturais que a escola apresentava. 

Tentamos construir um conjunto de aulas no sentido que pensamos ser o inverso do 

pré-estabelecido, buscando construir significados históricos para os alunos, através dos seus 

conhecimentos, apresentando uma visão que lhes colocasse em posição de 

destaque/protagonismo. 

Por fim, o caminho que trilhamos nos permite perceber que para além das propostas 

pedagógicas que o governo do Estado apresenta, mesmo com a legislação falando em 

autonomia para os povos indígenas, e liberdade para que sua cultura seja preservada, o que 

percebemos é a prevalência do pensamento colonizador impondo aos povos indígenas uma 

“nova catequização”, pois para que a estrutura do Estado seja implantada houve negociações e 

acordos estabelecendo os conteúdos e as metodologias a serem usadas na escola, para que ela 

então se fizesse aceita pela estrutura do Estado. 

Entendemos que de certa forma o Estado se mostrou interessado na transformação 

social e educacional, quando permitiu a construção de instituições que buscam restituir, em 

certa medida, parte do que durante muito tempo foi negligenciado a aldeia de Sapukaia, e logo 

ao povo Guarani ali presente, criando a impressão de assimilarem a influência de vários ideais 

e princípios libertários, mas que, no entanto, 

[...]não tem produzido alterações substanciais no sentido de buscar a 

transformação social. O que se percebe são apenas reformas que 

desencadearam um avanço qualitativo no processo, sem maiores implicações 

referentes à estrutura organizacional hierárquica, ou seja, sem colocar em 

risco a ‘espinha dorsal’ do Estado. KASSICK, 1993, p. 201. 

Logo, percebemos que será necessária a continuidade de um trabalhando específico e 

local, através de uma pedagogia libertária e libertadora, para que a educação das crianças se 

torne um instrumento de luta pela melhoria de suas condições de vida, sendo usados como 

ferramentas de libertação e autonomia por cada educando. 
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A especificidade que encontramos na Aldeia Sapukaia não permitiu que 

trabalhássemos com planos tradicionais de curso, visto que os alunos da aldeia não tiveram a 

oportunidade de desenvolver capacidades de conceituar, ou melhor, que não tiveram 

conhecimento, reconhecimento ou aprofundamento de conceitos que, para historiografia   

tradicional, são basilares como: anarquismo; burguesia; capitalismo; cientificismo; clero; 

comunismo; constituição; cristianismo; democracia; ditadura; escravidão; estado; feudalismo; 

monarquia; monoteísmo/ politeísmo/ panteísmo/ ateísmo, entre outros tantos. 

Uma vez que a formação que receberam no ensino fundamental I é bem diferente das 

escolas tradicionais do estado, não lhes foi proposto trabalhar conteúdos pertinentes a cada 

série, sendo necessário construir junto com alunos, na medida do possível, noções básicas 

para compreender História. 

Dessa forma, minhas aulas foram montadas procurando usar as capacidades 

audiovisuais dos discentes, apresentando temas, que pareceram pertinentes à realidade 

constatada e que permitiram, aos poucos, ir margeando os temas e conceitos da historiografia 

tradicional. 

O distanciamento que separa os alunos indígenas da perspectiva ocidental de ensino, 

está centrado na questão da manutenção de determinadas tradições, o que criou uma 

temporalidade própria de ação no espaço para esses indivíduos. Apesar da distância e das 

inúmeras diferenças entre as várias etnias indígenas no Brasil, é possível perceber 

similaridades entre os grupos nativos descritos por Jean de Léry, no século XVI e realidade 

dos alunos da aldeia de Sapukaia, do ensino fundamental II: 

 

E de fato nem bebem eles nessas fontes lamacentas e pestilenciais que nos 

corroem os ossos, debilitam a medula, enfraquecem o corpo e consome o 

espírito, essas fontes em suma que, nas cidades, nos envenenam e matam e 

que são a desconfiança, a avareza, os processos e intrigas, a inveja e a 

ambição. Nenhuma dessas coisas os inquieta e menos ainda os apaixona e 

domina. LÉRY, 1980.p.65. 

 

Assim tomados por um sentimento que os leva a se preparar para melhor servir e 

colaborar com a sua própria comunidade, não encontro nos nativos da aldeia em Sapukaia  a 

efervescência que permeia os alunos de final de curso fundamental ou médio das escolas 

tradicionais, preocupados com sua formação, formatura, carreira etc. Suas motivações são 

outras, bem como suas percepções, tempo e negociações com os espaços. 

 

*** 
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APÊNDICE A –  PLANO DE AULA 1 

 

PLANO DE AULA 

Tema: Aula 1:Os caminhos da Tibieza Africana e os Escravos da Terra.   

Título: Os caminhos da Tibieza Africana e os Escravos da Terra 

Conteúdo Histórico:  

Uma aula preliminar, falando da percepção dos europeus em relação as Índias. Em 

seguida uma abordagem sobre; A formação do Brasil no Atlântico Sul. 

 

 

 I Objetivos Gerais:  Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de: 

 

1.  Compreender a construção do mercado entre negros que vendem negros para 

portugueses, e “as sociedades pré-cabralianas travando a construção de sistema 

complexo de troca e acumulação de bens,” 

 

II – Objetivos Específicos:  
1. Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de Compreender as lutas. 

2.  Conseguir conceituar escravidão no séc. XVI e XVII. 

3.  Avaliar as diferenças e igualdades entre, escravos  e escravizados. 

 

Tempo de Aplicação: 

A atividade foi pensada para ser desenvolvida em 1h e 20 (2 tempos de 50 minutos de 

aula). 

Recursos necessários: 

Quadro Branco e canetas para quadro branco; 

Materiais didáticos 

(livro didático e material de apoio com os trechos das fontes em folha A4 preparado 

pelo professor); 

Projetor multimídia.   

Desenvolvimento da Atividade: Análise dos MAPAS; África Político, Mapa do mundo 

no séc. XV e XVI, para ajudar a identificar e conhecer os lugares mencionados durante 

as aulas. 

Construção de pequeno texto a partir das suas percepções, sobre: a expansão marítima, e 

o comercio de mercadorias e gentes, que eram tratadas como MERCADORIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Construção de um cartaz, mostrando algumas das permanências que se reproduzem 

ainda hoje na sociedade, como se estivéssemos no Brasil colônia. 

 

Estratégia Introdução da aula: Exposição oral, buscando a participação dos alunos 

através da lembrança de  pontos trabalhados na aula anterior. 

 

Através de análise de texto acadêmico de Luiz Felipe de Alencastro. “O trato dos 

viventes; Formação do Brasil no Atlântico Sul; Século XVI e XVII.” E com auxílio de 

imagens compreender as relações criadas na África e no território que viria ser chamado 

de Brasil, que através da escravidão vão formando essa nova terra. 
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3) Ouvir Brô MC´s, grupo pioneiro de Rep Indígena. Mostrando as lutas existentes, que 

os índios enfrentam. Clip do yuotobe,Brô MC´s+ fase terminal, no yankee;categoria: 

educação. 

 

Mapas  do século XV e XVI, comparando o conhecimento de navegação dos europeus. 

Mapas da África no séc. XVI e XVII. 

Avaliação: 

Participação na sala de aula, acompanhada de construção de textos pelos alunos 

após exposição do conteúdo. 

Sugestões Bibliográficas: 

L.F de ALENCASTROl. “O trato dos viventes; Formação do Brasil no Atlântico Sul; 

Século XVI e XVII.” 

 

CARDOSO, Ciro Flamarion. “ O trabalho na Colônia”. In Linhares, Maria Yedda (org.). 

História Geral do Brasil. 6ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1996, pp. 88-89 
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APÊNDICE B –  PLANO DE AULA 2 

 

PLANO DE AULA 

 

Tema: Ideias de Liberdade 

Título: Identidade Cultural: a primeira vista é isso que nos diferencia. 

Publico alvo: 9º ano do ensino fundamental II 

Conteúdo Histórico: Os Índios no Brasil 

Objetivos:  

Compreender como mais de 1.000 povos que somavam  entre 2 e 4 milhões de pessoas 

foram invisibilizados na história do Brasil, a partir da narrativa do conquistador. 

Avaliar o uso do termo “ Índio” criado pelo colonizador, e como ele foi incorporado para 

designar uma diversidade de povos. 

Conseguir mostrar a importância das permanências, junto aos novos conhecimentos para 

fortalecimento da cultura. 

 

 

 

Tempo de Aplicação: 

A atividade foi pensada para ser desenvolvida em 2h e 30 (3 tempos de 50 minutos de 

aula). 

 

Recursos necessários: Trechos do filme “A vida é uma festa”, para trabalhar  a 

importância da ancestralidade na construção da Identidade 
Título original: Coco; Nacionalidade: EUA; Gênero: Animação, Aventura, Fantasia; Ano de 

produção: 2017; Estreia: 4 de janeiro de 2018(Brasil); Duração:1h45minutos; Classificação: Livre; 

Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina; Roteiro: Lee Unkrich, Jason Katz, Matthew Aldrich, Adrian 

Molina; Produção: Darla K. Anderson, John Lasseter;Música: Michael Giacchino; Fotografia: Matt 

Aspbury, Danielle Feinberg; Edição: Steve Bloom, Lee Unkrich:Desing de produção: Haley 

Jessup;Direção de arte: Tim Evatt; Estúdios: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures; 

Distribuição; Disney, Buena Vista. 

 

Data show, e computador 

Mapas TTTT 
Quadro; 

Canetas para escrever em quadro branco. 

Desenvolvimento da Atividade: Após apresentação de pequenos fragmentos do texto da 

antropóloga Sylvia Caiuby Novaes, sobre: Habitações Indígenas,1983,p.4. 

Acompanhado de dados do IBGE, trabalhar juntos aos alunos através do filme a 

importância da memória para construção da História, uma vez que a oralidade é uma 

ferramenta nos povos indígenas. 

 

Avaliação: 

Solicitar que após a apresentação da aula, os alunos se reúnam em pequenos grupos e 

construam textos a partir da narrativa conjunta das lembranças construídas, e apresentem 
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para os colegas. 
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