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Resumo: O presente projeto foi desenvolvido em duas fases, nas quais foram estabelecidas algumas temáticas 

centrais para o cumprimento das atividades, buscando concluir os objetivos estabelecidos para cada momento. 

Vale ressaltar que em sua primeira fase, realizada a partir do Projeto A Diversidade Cultural e Formação 

Crítico-Reflexiva de Sujeitos no Ensino Fundamental: uma análise dos Projetos Políticos- Pedagógicos e 

Currículo das Escolas Públicas de Marabá-PA, o qual contou como agência financiadora o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico- CNPQ/2016, foi quando o estudo se iniciou, partindo de uma 

investigação sobre os currículos realizados nas instituições de educação básica da rede municipal de Marabá-PA. 

A segunda fase do estudo obteve financiamento pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas-

FAPESPA/2017. Assim, o projeto teve como seu principal objetivo identificar nas ações pedagógicas 

desenvolvidas em sala de aula e nas demais ações do currículo das escolas de educação básica da rede pública 

municipal de ensino fundamental localizadas na cidade de Marabá-PA, sua relação com os temas tratados nas 

relações interculturais e os impactos que tais ações promovem na formação dos estudantes. 
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1. INTRODUÇÃO 

        O presente projeto foi desenvolvido em duas fases, nas quais foram estabelecidas 

algumas temáticas centrais para o cumprimento das atividades, buscando concluir os objetivos 

estabelecidos para cada momento. Vale ressaltar que em sua primeira fase, realizada a partir 

do Projeto A Diversidade Cultural e Formação Crítico-Reflexiva de Sujeitos no Ensino 

Fundamental: uma análise dos Projetos Políticos- Pedagógicos e Currículo das Escolas 

Públicas de Marabá-PA, o qual contou como agência financiadora o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico- CNPQ/2016, foi quando o estudo se iniciou, 

partindo de uma investigação sobre os currículos realizados nas instituições de educação 

básica da rede municipal de Marabá-PA. A segunda fase do estudo obteve financiamento pela 

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas-FAPESPA/2017. 

        Nessa fase buscou-se a realização de estudos com base nos Projetos Político-

Pedagógicos (PPP) das escolas, com objetivo de identificar ações planejadas e executadas no 

âmbito da temática, que neste caso foi, a Diversidade Cultural, considerando as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e os objetivos do Plano Nacional de Educação, assim, foram 

identificadas nos PPP um mínimo de ações voltadas a diversidade cultural, mostrando que 

algumas instituições de ensino não priorizam em seus planejamentos ações, projetos ou 

demais atividades de forma sistemática e que abordem suas temáticas, como educação para as 

relações étnico-raciais, educação escolar indígena, gênero e sexualidade, diversidade 

religiosa, etc. Dando continuidade às primeiras concepções levantadas e informações 

destacadas na primeira fase do projeto, o mesmo centralizou-se em estudos sob o conceito de 

interculturalidade com base nas abordagens crítico-reflexiva. Os estudos se concentraram no 

lócus do currículo e nas ações desenvolvidas em sala de aula e outras atividades relacionadas 



ao currículo proposto para o ensino fundamental público, relacionados ao conceito de 

Interculturalidade (relações interculturais) e a sua interferência na formação dos educandos. 

        Para orientar todo o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados como embasamento 

teórico autores como Fleuri (2012), Moreira (2002), Candau (2012), entre outros, os quais 

possibilitaram agregar e ampliar concepções acerca do conceito de interculturalidade e 

currículo na perspectiva educacional, considerando de forma auxiliar produções cientificas de 

outros pesquisadores. Com isso, O projeto teve como seu principal objetivo identificar nas 

ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e nas demais ações do currículo das escolas 

de educação básica da rede pública municipal de ensino fundamental localizadas na cidade de 

Marabá-PA, sua relação com os temas tratados nas relações interculturais e os impactos que 

tais ações promovem na formação dos estudantes. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi de caráter quantitativo e qualitativo, de natureza descritiva-exploratória, 

assim se constituiu primeiramente no levantamento bibliográfico acerca do conceito de 

interculturalidade, com o objetivo de tornar mais enriquecedor o conceito central do projeto. 

Em seguida, selecionamos 06 (seis) escolas da rede pública municipal de Marabá, localizadas 

nos bairros de Nova Marabá e Cidade Nova, o critério para a seleção partiu da nota que cada 

uma teve no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, avaliado pelo Ministério 

da Educação. Com isso foram identificadas 03 escolas de maior IDEB e 03 de menor IDEB.   

Após a seleção das instituições de ensino partimos para o trabalho de campo, no qual 

foram realizadas visitas, primeiramente para acessar os PPP das escolas e também para fazer o 

reconhecimento dos espaços escolares, observando sua estrutura física, os recursos 

pedagógicos e a equipe docente. As observações foram desenvolvidas a partir de um roteiro, 

buscando estar sempre atento para algum tipo de ação/projetos que estivesse relacionado à 

interculturalidade. Em seguida, de posse dos PPP foram feitas análises de cada um dos 06 

documentos, com o objetivo de identificar direta e indiretamente ações pedagógicas que 

discutissem as questões culturais fortemente presentes no contexto escolar, essas ações foram 

buscadas como projetos, atividades, festivais e outros. A partir das análises foi possível 

produzir dois questionários para que fossem aplicados junto aos professores e estudantes de 

cada escola. Os questionários, foram compostos de três perguntas discursivas, sobre 

preconceito em sala de aula. As informações coletadas em campo e principalmente pelos 

questionários, foram essenciais para a elaboração de gráficos que apresentam de forma 

sistematizada essas informações. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os estudos apontaram um cenário que se mostra bastante favorável para a ampliação 

do processo emancipatório dos grupos minoritários, seja na perspectiva social, cultural, 

econômica e religiosa, uma vez que já é possível observar que a escola, como uma das 

principais agências de formação dos indivíduos já passa a se preocupar com questões de 

cunho social, com destaque para o reconhecimento e inclusão de cada sujeito e/ou grupos 

culturais nos ambientes sociais e acesso a bens culturais, em detrimento a tantas 

desigualdades e o direito de permanecer nesta sociedade que é alicerçada, por várias visões 

egocêntricas. 

 O direito de ter acesso a todos os meios sociais planejados pelo Estado, é sem dúvida, 

um convite à superação dos limites autoritários, de um governo comandado por elites que 

direcionam os direitos e ações em benefícios das classes majoritárias. Os contextos são vários, 

mas as práticas devem ser diferentes, ou mesmo, devem permitir que todos e todas estejam 



respaldadas pelos mesmos direitos, e principalmente, serem compreendidas e incluídas nos 

diversos espaços sociais, sem que haja distinções devido a sua identidade cultural. Segundo 

Fleuri (2003) devemos respeitar à diferença, reconhecendo a paridade de direitos, que consiste 

na educação para alteridade. Da mesma forma, o autor destaca que a educação é conduzida 

pelas relações entre cultura e o poder desigual. 

Com isso, podemos destacar que na análise dos PPP, foram identificadas poucas ações 

que discutem ou mesmo relacionam a diversidade cultural e interculturalidade como ação 

pedagógica na escola. As ações identificadas foram: Projeto Cultura Afro-Brasileira e 

Africana; Noite Cultural; ação em parceria com o N´Umbuntu; Consciência Negra; Feira da 

linguagem; Jogos, gincanas, exposições de projetos, encontros estudantis e comemorações; 

Gincana esportiva e cultural; Festa Junina; Conexão Afro-Theodora; Escola vai ao Museu da 

Casa da Cultura; Feira Cultural e Científica; Consciência Negra; Capoeira (SP) e Música 

(estimular o conhecimento da cultura musical brasileira) (SP). No quadro 1, melhor apresenta-

se os resultados obtidos a partir da identificação nos PPP analisados. 

 

Quadro 1: Organizações das ações apresentadas no Projeto Político Pedagógico das 

escolas. 

 
ESCOLA SEGMENTO AÇÕES REALIZADAS 

E. E. E. F. O Pequeno Príncipe Ensino Fundamental/ 

Médio 

- Projeto Cultura Afro-Brasileira e 

Africana; 

- Feira Cientifica 

- Noite Cultural 

- Projeto Jovem do Futuro; 

- N´umbuntu 

E.M.E.F. Profº Darcy Ribeiro Ensino Fundamental - Consciência Negra 

E.E.E.F.M Profº Anísio Teixeira Ensino Fundamental/ 

Médio 

- Feira da linguagem  

 

E.M.E.F.Cel. João Anastácio de 

Queiroz 

Ensino Fundamental - Jogos, gincanas, exposições de 

projetos 

E.M.E.F. Irmã Theodora Ensino Fundamental - Gincana esportiva e cultural 

- Festa Junina 

- Conexão Afro-Theodora 

 

 

Podemos perceber que a maioria das ações apresentadas nos PPP’s estão 

prioritariamente voltadas para as relações étnico-raciais, o que faz inferir que os efeitos da Lei 

10.639/2003 já se fazem realizar nos currículos escolares. Todavia, não notamos da mesma 

forma uma preocupação com as questões postas pela Lei 11.645/2008, relacionada à cultura 

indígena, o que demonstra que os gestores, professores e estudantes ainda pouco 

compreendem as questões interculturais a partir da lógica étnico-racial, percebendo que esta 

centralidade possui outras ramificações e que precisam ser reconhecidas e trabalhadas, 

sobretudo ao se considerar a região de Marabá marcada pela cultura indígena, com a 

possibilidade da presença de estudantes de diversas aldeias e etnias nas escolas e outros 

espaço culturais da cidade.  

Uma segunda parte do estudo se voltou para a identificação junto aos professores e 

estudantes sobre sua percepção acerca do preconceito presente no espaço escolar, onde foi 

permitido observar que 71% dos professores entrevistados já presenciaram alguma cena de 

preconceito em sala de aula, contra apenas 29% dos professores que afirmam nunca terem 

observado esse tipo de situação em sala de aula. Com isso, podemos constatar que o 

Fonte: Projeto Político Pedagógico das escolas investigadas. 

 



preconceito se faz de modo muito recorrente no espaço da escola, em seu cotidiano. Em 

relação aos docentes que afirmaram nunca ter presenciado cenas de preconceito em sala de 

fala, fica a questão se de fato não ocorreram essas cenas ou se tais professores ainda não se 

mostram sensíveis à tais questões.  

Com isso, observamos que 57% dos professores desenvolvem em sala de aula algum 

tipo de ação de combate ao preconceito. Verificou-se durante o período de observação que 

tais ações incluem: textos reflexivos, atividades em grupo, debates, trabalhos em grupos e 

projetos. Já os 43% dos professores que afirmaram não realizar nenhuma atividade sobre 

questões interculturais, podemos inferir que nestes casos a escola pode tomar alguma 

iniciativa para incentivar tais ações considerando-se que se tratam de ações transversais. 

4. CONCLUSÃO 

Os estudos referentes aos conceitos de diversidade cultural, interculturalidade e 

multiculturalismo tem alcançado um nível de discussão o qual consideramos muito 

importante para a ampliação das reflexões que contribuem para o combate a práticas que 

tratam sujeitos diferentes de forma desigual. Essa condição é imprescindível para a construção 

de propostas pedagógicas que levem em consideração que a escola é um ambiente por 

excelência de concentração de sujeitos que trazem suas mais diversas formas de agir e 

interagir no mundo, cada um com suas próprias características culturais.  

Consideramos ainda que o termo interculturalidade, defendido por Candau (2012), 

seria o termo mais apropriado para  definir as perspectivas educacionais de reconhecimento e 

interação entre os sujeitos, visto que o termo diversidade cultural, assim como o termo 

multiculturalismos, apenas apontam a condição de ser diferente, mas não imprime uma 

concepção mais avançada de, não apenas tolerância, mas de fato uma interação cultural, onde 

as diferenças podem promover a evolução do pensamento e ações educativas em prol da 

construção de uma sociedade voltada para o universo coletivo. A partir dos resultados obtidos 

foi possível notar que se faz necessária uma maior intervenção por meio de agências de 

formação, como a Universidade, sobre o trabalho pedagógico realizado nas escolas, a fim de 

auxiliar os gestores escolares e professores sobre a importância das temáticas interculturais na 

formação global dos sujeitos. 
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