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RESUMO  

 

A lei federal de número 11.645/2008 inclui no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena é uma regulamentação que visa 

a implantação de uma política educacional oficial voltada para a diversidade e para as 

relações étnico raciais na escola. No estado do Amazonas temos a resolução nº 75/2010 

do Conselho Estadual de Educação que reforça este direcionamento legal. O Amazonas 

é também o estado brasileiro com maior população indígena. Tendo já constatado 

preliminarmente em pesquisa sobre a efetivação da lei federal número 10.639/2003, que 

trata do ensino da história e cultura afro-brasileira na escola, realizada em Parintins, 

indicando uma fraca efetivação dos princípios desta lei pesquisada, buscamos 

identificar, para então caracterizar como é realizado o trabalho com a história e a cultura 

indígenas nas escolas municipais e estaduais em Parintins. Realizamos um levantamento 

quantitativo e qualitativo, por meio de coleta de dados por entrevista com roteiro, 

gravador de áudio e diário de campo nas secretarias de educação de Parintins e por meio 

de questionários, abrangendo todas as escolas do município no perímetro urbano e que 

oferecem os níveis de educação fundamental e médio, foram 32 escolas, sendo 18 

estaduais e 14 municipais. Apenas uma escola estadual não participou da pesquisa. 

Realizou-se a tabulação e análise estatística descritiva dos dados. Verificamos a 

aplicação da lei 11.645/2008 pelos critérios de formação docente, material didático, 

projetos e eventos relativos à temática dos indígenas, e que indicaram para as secretarias 

de educação, ações pautadas no fornecimento de materiais didáticos obrigatórios 

apenas. Não identificamos projetos e eventos e apenas uma formação docente específica 

à temática da história e cultura indígenas foi citada. Por parte das escolas não 

identificamos iniciativas expressivas referente à temática dos indígenas, o que pode 

demonstrar uma ocultação da temática no ambiente escolar. Pensamos que as iniciativas 

indicam a resposta a uma urgência colocada por novas leis e direcionamentos, respostas 

pontuais em datas comemorativas e temporalmente restritas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Relações Étnico-Raciais; Políticas Públicas; Escola. 
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ABSTRACT  

 

Federal law number 11.645/2008 which includes the official curriculum of the school 

system the mandatory teaching of history and indigenous culture is a regulation that 

aims to implement an official educational policy focused on diversity and racial ethnic 

relations in schools . In the state of Amazonas have the Resolution No. 75/2010 of the 

State Board of Education that reinforces this cool direction. The Amazon is also the 

Brazilian state with the largest indigenous population. Having already found in 

preliminary research on the effectiveness of federal law number 10.639/2003, which 

deals with the teaching of history and african-Brazilian culture in school, held in 

Parintins, indicating a weak realization of the principles of this law researched, we seek 

to identify, and then characterize how the work is done with indigenous history and 

culture in state and municipal schools in Parintins. We conducted a qualitative and 

quantitative survey by collecting data by interviewing script, audio recorder and field 

diary from the Department of Parintins and education through questionnaires covering 

all the local schools in the urban area and offering the levels of elementary and 

secondary education were 32 schools, 18 state and 14 local. As a state school not 

involved in the research. The results presented after tabulation and descriptive statistical 

analysis, we found that the implementation and enforcement of the law 11.645/2008 

using the criteria of teacher training, educational materials, projects and events on the 

theme of indigenous, were by the departments of education guided in mandatory 

provision of learning materials only, not projects and events and only a specific teacher 

education were identified indigenous was cited. By schools did not identify significant 

initiatives relating to indigenous theme, which can demonstrate a concealment of the 

subject in the school environment, the initiatives were more connected to an emergency 

response to new laws and guidelines, specific answers on specific dates and temporally 

restricted . 

 

KEYWORDS: Racial-Ethnic Relations; Public Policy; School. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história e cultura indígenas constituem a identidade nacional silenciada nas 

organizações educacionais brasileiras, mesmo tendo por base um ideal democrático 

racial que não se efetivava nas práticas educativas. A partir desse fato abordamos nessa 

pesquisa sobre as práticas identificadas em escolas do município de Parintins/Amazonas 

referentes ao conteúdo “história e cultura indígenas”, caracterizando-as no processo de 

ensino-aprendizagem das escolas de ensino regular, não abordamos, nessa pesquisa, 

sobre as escolas ditas “bilíngues” ou “indígenas”. 

Dentre as principais legislações e regulamentações a respeito deste tema, 

identificamos a lei federal número 11.645 de 10 de Março de 2008 (BRASIL, 2008), 

que incluiu no “currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade”, não só da 

“história e cultura afro-brasileira”, mas também da temática indígena. 

Observamos que a referida lei nasceu a partir do ano de 2003, quando entrou 

em vigor a lei federal número 10.639 (BRASIL, 2003) que trata da “obrigatoriedade do 

ensino da história e da cultura afro-brasileiras nas escolas de ensino fundamental e 

médio”, alterando a lei federal número 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 (BRASIL, 

1996), que trata da “Lei de Diretrizes e Bases” da Educação Nacional. Essas iniciativas 

legais despertaram para a posterior complementação à temática indígena concretizada 

na lei em estudo nessa pesquisa, lei federal 11.645/2008.  

Tais legislações contemplam uma iniciativa de regulamentação na política 

educacional oficial para a diversidade e para as relações étnico raciais. Esta crescente 

preocupação com a educação para as questões étnico-raciais e diversidade cultural 

assumiu perspectivas estaduais, mais especificamente no estado do Amazonas, com a 

resolução nº 75 de 22 de junho de 2010 do Conselho de Educação deste estado 

(CEE/AM), que “dá orientações sobre a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos estabelecimentos de ensino público e privado 

que oferecem a Educação Básica” (GOVERNO, 2010), constituindo-se em mais um 

reforço legal que reafirmou em nível estadual a necessidade de trato com o 

conhecimento da História e da Cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. 

A presente pesquisa enquadra-se na área temática de política pública na área de 

educação e visou caracterizar a aplicação da lei federal, complementada pelo 

direcionamento do CEE/AM, nos currículos das escolas municipais e estaduais em 

Parintins. Dirigimos nossos esforços para o seguinte questionamento norteador: Está 
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ocorrendo à efetiva aplicação da lei federal nº 11.645/2008 em Parintins? Em 

conseguinte buscamos pesquisar de que maneira está ocorrendo (ou não) à aplicação da 

referida lei federal nas escolas municipais e estaduais em Parintins. Como 

complementações que auxiliaram na problematização, seguem as seguintes indagações 

que se desencadearam no decorrer da pesquisa: quais são os estímulos e ações ao 

trabalho com a temática da história e da cultura indígena que têm sido efetivadas pelas 

secretarias municipal e estadual de educação em Parintins? Quais ações 

pedagogicamente orientadas têm sido realizadas pelas escolas municipais e estaduais em 

Parintins? 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 GERAL 

 

 Caracterizar as iniciativas de aplicação da lei nº 11.645/2008 nas escolas 

municipais e estaduais em Parintins no que diz respeito à cultura e história 

indígenas. 

 

1.1.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as iniciativas de aplicação da lei nº 11.645/2008, no que diz 

respeito à história e cultura indígenas, considerando os sistemas municipais e 

estaduais de ensino quanto aos itens: material didático, formação docente e 

eventos específicos; 

 Identificar as iniciativas de aplicação da lei nº 11.645/2008, no que diz 

respeito à história e cultura indígenas, considerando as escolas municipais e 

estaduais de ensino quanto aos itens: currículo, material didático, formação 

docente, projetos e ações, eventos específicos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A presente pesquisa surgiu de uma renovação de projeto de pesquisa 

anteriormente conduzido (2012-2013), porém a pesquisa anterior buscava a 

compreensão da aplicação da lei 10.639/2003 que trata do ensino da história e da cultura 

afro-brasileira, enquanto que a atual pesquisa (resultados presentes nesse relatório) 
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buscou o entendimento sobre a aplicação da lei 11.645/2008 e regulamentos sobre o 

ensino da história e da cultura indígena nas escolas em Parintins. 

Sendo o Amazonas o estado brasileiro com a maior população indígena, 

segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 

[INSTITUTO, 2012]), torna-se fundamental o conhecimento sobre a história e cultura 

indígenas, contextualizado na educação básica, desmistificando possíveis visões 

preconceituosas ou simplistas que reduzem a complexidade do fenômeno da história e 

da cultura indígenas no estado do Amazonas. 

Alguns documentos orientadores na construção dos currículos escolares 

(PREFEITURA, 2011), bem como direcionamentos mais gerais (BRASIL, 2000) e 

amplos podem ser observados, com maior ou menor facilidade, estando disponíveis ao 

acesso via internet. Porém, não encontramos com facilidade uma documentação da 

mesma maneira, que oriente ou que ofereça diretrizes curriculares e/ou pedagógicas 

específicas ao estado do Amazonas, nos sítios eletrônicos da Secretaria de Estado de 

Educação do Amazonas (SEDUC) e da SEDUC, regional em Parintins. Coube, portanto, 

o seguinte questionamento: As secretarias de educação (municipal e estadual) em 

Parintins possuem uma política de direcionamento e orientação curriculares claras para 

suas escolas vinculadas? 

Os resultados da pesquisa anterior sobre a aplicação da lei 10.639/2003 (que 

trata do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas) sugeriram uma 

ausência, quase uma invisibilidade, deste conteúdo que deveria ser trabalhado no 

“âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 

literatura e história brasileiras” (BRASIL, 2003).  

Com base na análise da pesquisa anterior “Os dados coletados e analisados 

indicam um trabalho esparso e pontual com a temática da cultura e da história afro-

brasileira nas escolas pesquisadas da cidade de Parintins.” (LEÃO; RADICCHI, 2014). 

Buscamos, assim, modificando o foco da temática da questão afro-brasileira 

para a indígena (ambas as temática são contempladas no corpo do texto da lei federal nº 

11.645/2008), verificar se esta realidade de “invisibilidade” deste conteúdo da temática 

da história e da cultura afro-brasileira também ocorre para o conteúdo da história e 

cultura indígena. 

Consideramos importante o estudo da temática indígena, pois esta faz parte de 

uma das características da cidade expressa, dentre outras manifestações populares, pelo 

Festival Folclórico de Boi-Bumbá de Parintins, entendida como uma manifestação 
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cultural que, apesar do processo midiático que vem ocorrendo no evento, ainda mantêm 

algumas exaltações da cultura indígena, como por exemplo, a divulgação de lendas 

típicas dos povos indígenas. 

Desta forma percebemos tratar-se de um ponto bastante relevante na política 

educacional no município, considerando a importância da matriz étnico-cultural na 

formação do estado do Amazonas e especificamente a Parintins, que corresponde à 

segunda cidade com a maior população do estado, permanecendo atrás apenas da capital 

Manaus. Estimou-se em 2013 que a população de Parintins era de 109.225 habitantes ao 

total, população rural e urbana (IBGE [INSTITUTO, 2014]). 

Ainda de acordo com o censo da população brasileira, as populações indígenas 

ao total, população rural e urbana, do município de Parintins são de 1.034 habitantes. 

(IBGE [INSTITUTO, 2010]), portanto, há contingente de alunos de origem indígena 

matriculados nas escolas e que, por vezes, não se autodeclaram indígenas, ou de alguma 

etnia indígena em ambiente escolar. 

Justifica-se também pela contribuição oferecida em dados da região e pela 

discussão fomentada sobre a temática da diversidade étnico-cultural no ensino 

brasileiro, auxiliando a todos os interessados no fortalecimento de uma sociedade 

democrática e plural. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A princípio explanemos a respeito de alguns termos que foram utilizados. O 

primeiro termo é currículo, nessa pesquisa entendemos o termo não apenas como um 

documento seletivo de conteúdos, mas também acrescidas experiências e atividades 

desenvolvidas e/ou realizadas com a participação dos alunos ou para os alunos, dentro e 

fora do ambiente escolar. Porém, discutimos mais a respeito do currículo entendido 

como documento seletivo de conteúdos.  

O segundo termo é cultura e história indígenas, cabe resaltar que a partícula 

“indígenas” foi expressa como abreviação de “povos indígenas” e não como uma 

generalização simplista. Pelo motivo exposto justificamos o uso do termo no plural e 

reconhecemos que os diferentes povos indígenas (etnias) possuem diferentes histórias e 

culturas. 
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O terceiro termo é história brasileira que foi utilizada referindo-se a disciplina 

curricular de história, ministrada na educação básica (ensino infantil, fundamental e 

médio) das escolas brasileiras. 

 Para percebermos a razão da obrigatoriedade das legislações e regulamento 

apresentados, dentro das políticas públicas Gomes 1 (2011, p.19) apud M. Silva (2012, 

p.2) esclarece que “As políticas públicas são construções sociais e históricas cujos 

determinantes são necessariamente complexos e múltiplos. Tais determinantes podem 

ser classificados, em linhas gerais como sociais, culturais, políticos e econômicos”. 

Dentro dessa perspectiva contextual concordamos com as reflexões de M. Silva (2012, 

p.7-8), e acreditamos que se faz necessário além dos movimentos da sociedade civil 

(movimento negro, quilombola, povos indígenas e outros), e das normatizações feita 

pelo Estado, se faz necessário também um interesse político e uma sensibilidade em 

tornar viável o financiamento e a execução da legislação por parte dos governos e 

gestão escolares. 

Temos o entendimento que os movimentos da sociedade civil cobram do 

Estado suas demandas, o Estado por sua vez responde por meio do decreto de leis e 

regulamentações e os governos e gestão escolares são quem tornam efetiva a aplicação 

das normatizações, observando que todas as organizações apresentadas são geridas e 

operadas por pessoas, que por sua vez são também influenciadas em suas ações pelo 

meio em que vivem, dentro de uma perspectiva idealista. 

Considerando o contexto histórico-cultural do Brasil, um país de diversidade 

étnico-cultural variada e abordando uma análise sobre a Secretaria Especial de Políticas 

de Promoções da Igualdade Racial (SEPPIR) citado por Menezes e Silva (2011, p.211), 

utilizando-se do documento “Política Nacional de Promoções da Igualdade Racial”, [...] 

há uma equação a ser enfrentada em nosso país, 510 anos de nação, 400 anos vividos 

sob o regime do escravismo e apenas 122 anos de liberdade [...]. Ainda de acordo com o 

referido documento, o Estado, pós-abolição, ficou marcado pela omissão face às 

                                                           
1 

 GOMES, Alfredo Macedo. Políticas públicas, discurso e educação. In; GOMES, Alfredo Macedo 

(Org.). Políticas públicas e gestão da educação. Campinas, Mercado de Letras, 2011, p. 19-33. 
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desigualdades, contribuindo para a manutenção da exclusão social e econômica dos 

afrodescendentes.  

Percebemos que o tratamento indiferente se referia a uma minoria, assim como 

os povos indígenas hoje são, por exemplo, dentro da população total de Parintins em 

2010, aproximadamente 1,1% se declararam indígenas (IBGE [INSTITUTO, 2010]). Os 

efeitos de uma não valorização dessa matriz cultural nacional no decorrer da história 

podem ser exemplificados e entendidos dentro de políticas públicas distorcidas na 

sociedade. Como citado anteriormente são construções sociais, culturais, políticas e 

econômicas complexas e múltiplas, dentre outros, selecionamos o seguinte exemplo de 

legislação de política publica nacional: 

 

[...] durante muito tempo, no Brasil vigorou, e sem restrições, a 

chamada Lei do Boi. Tratava-se da Lei n. 5.465, de 03 de julho de 

1968, que ficou assim conhecida por beneficiar filhos de fazendeiros e 

criadores de gado que ingressavam sem vestibular nas universidades 

públicas nos cursos de Agronomia e Veterinária. Na verdade, a Lei 

passou a valer para todos os cursos. E só foi revogada em dezembro 

de 1985. Ou seja, durante muitos anos em nosso país existiram, e sem 

discussões, cotas para ricos nas universidades públicas, pois a lei não 

beneficiava filhos de trabalhadores pobres no campo. (SILVA, E., 

2011, p.124) 
 

Percebemos, então, que a questão da educação está intimamente ligada a 

interesses políticos, em grande parte, e é por esse motivo que cremos na educação como 

meio de entendimento e mudança da realidade social, pois entendemos que a política 

são as interações nas relações humanas, onde diferentes interesses estão em constante 

negociação por vezes esta pode sim beneficiar alguns grupos em prejuízo a outros, 

dependendo de interesses de seus agentes e dos demais determinantes (sociais, culturais 

e econômicos) que os influenciam. 

Uma das formas que o país encontrou para o reparo do tratamento desigual 

frente às minorias afrodescendentes e indígenas foi por meio de leis e regulamentações 

que agem diretamente na educação básica, pois desde 2003 houve uma profusão de leis 

e regulamentos frente a diversidade sociocultural no Brasil, vejamos o entendimento 

expresso por uma escola de ensino médio em relação a essas iniciativas no âmbito das 

legislações e regulamentações: 

 
[...] o Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos a 

partir de novas práticas pedagógicas segue tentando fazer um resgate 

das histórias e culturas desses povos envolvidos, visto que 
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consideramos que tenham ficado à margem dos processos de 

democratização da Educação. A instauração das Leis Nº10. 639/2003 e 

Nº11. 645/2008 se impõe como resultado de lutas históricas desses 

grupos étnicos. Assim, o NEABI 2 busca não só demonstrar que existe 

a viabilidade desses diálogos interculturais, como também propor 

abordagens interdisciplinares sob a perspectiva da transversalidade e 

multiculturalismo. (SÁ; LOPES; ROCHA, 2013, p.441) 

 

Deduzimos que diante desse processo de publicação das leis citadas, mudanças 

já estão ocorrendo nas escolas e podemos agora refletir acerca dos objetivos almejados 

pelas organizações educacionais. 

Segundo Chiavenato (2003), vivemos em uma sociedade institucionalizada 

composta por organizações que produzem bens (produtos) e/ou que prestam serviços 

(atividades especializadas). As organizações são constituídas por pessoas e por recursos 

não humanos (financeiros, físico e materiais e outros), cada uma a sua maneira, com 

características, recursos, objetivos, ideologias e outros, diferentes, assim como nenhuma 

pessoa é igual à outra, não existem organizações idênticas. Portanto, nascemos, vivemos 

e morremos dentro de organizações, uma das organizações que frequentamos por 

aproximadamente 12 anos são as escolas, por isso são tão significativas em nossa 

formação cultural, social, pessoal e profissional. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), na perspectiva da diversidade pela 

escola, seriam um documento norteador de “transformação de mentalidades, superação 

de preconceito e combate de atitudes discriminatórias.” (AKKARI; SANTIAGO, 2010, 

p.14), dentro dessa intenção, há, ainda segundo Akkari e Santiago (2010, p.13) objetivos 

comuns presentes tanto nos PCN’s quanto nas leis de nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 

que seriam o de “promover mudanças nos sistemas educacionais, pautadas pelo 

reconhecimento e afirmação da diversidade cultural.”. Entendemos que os PCN’s 

funcionam como sugestões a atividades que promovam os objetivos expostos nas duas 

últimas citações e que de maneira prática funcionam como uma opção de referência a 

atividades escolares no ensino fundamental e médio existem nesses cadernos, um 

específico a pluralidade cultural e que além das legislações podem contribuir de maneira 

                                                           
2 

 Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI). 
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bastante didática ao conhecimento a temática dos indígenas por parte dos professores e 

dos alunos. 

Percebemos, segundo essas colocações, que há uma aproximação entre os 

objetivos das legislações citadas (10.639/2003 e 11.645/2008) e os PCN’s, ambos se 

completam quando um deles afirma a existência da diversidade e o outro salienta o 

enfrentamento a atitudes discriminatórias frente à diversidade existente. 

Como iniciativas de obrigatoriedade no trabalho da temática africana, afro-

brasileira e indígenas foram publicadas a nível federal as seguintes legislações: 

Em 1996 foi publicada a lei federal de nº 9394 (BRASIL, 1996), mais 

conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional e tem por objetivo disciplinar a educação 

escolar com vistas ao mundo do trabalho e à prática social, afirma que a educação não 

se limita a escola e inclui também a família, a convivência humana, o trabalho, as 

instituições de ensino e pesquisa, os movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e as manifestações sociais. Na época de 1996 até 2002 a LDB abordava sobre a 

temática indígena na educação regular apenas em seu Art. 26, que fala da base nacional 

em comum que os currículos da educação nos níveis de ensino infantil, fundamental e 

médio, ou seja, na educação básica devem possuir, no 4º parágrafo diz que: “O ensino 

da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e 

europeia.” (BRASIL, 1996). Em 2003 houve a alteração da LDB, incluindo as 

disposições da lei federal de nº 10.639 que trata da “obrigatoriedade do ensino da 

história e da cultura afro-brasileiras nas escolas de ensino fundamental e médio” 

(BRASIL, 2003). Essa complementação restringiu a temática afro-brasileira aos níveis 

de ensino fundamental e médio, porém abrangeu a todo o currículo, não somente a 

História do Brasil. Essa complementação se fez importante, pois representou uma 

conquista dos movimentos sociais afro-brasileiros referentes à diversidade étnico-

cultural na educação nacional e permitiu posterior alteração para inclusão da temática 

indígena. Em 2008, ocorreu a introdução da temática indígena na LDB por meio da lei 

de nº 11.645 que “Altera a Lei nº 9.394, de [...] 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 

[...] 2003, [...] para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”” (BRASIL, 2008). Percebemos, 

então, uma “fusão” entre as legislações 10.639/03 e 11.645/08, pois passam a abordar a 

temática “História e cultura afro-brasileiras e Indígenas” da seguinte forma: 
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Art. 26-A.   Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 

cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação 

da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como 

o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos 

povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 

negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos 

povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 

literatura e história brasileiras. (BRASIL, 2008) 
 

No Amazonas (a nível estadual) identificamos na publicação da resolução de nº 

75 do Conselho Estadual de Educação do referido estado (CEE/AM) uma iniciativa de 

promoção à educação frente à diversidade étnico-cultural. A referida resolução possui 

atribuição normativa, ou seja, que estabelece normas e sua aplicação abrange as escolas 

públicas e privadas de ensino infantil, fundamental e médio na capital e no interior do 

estado. Resaltamos que o CEE/AM é responsável pela política estadual de educação e 

possui também atribuições deliberativas, ou seja, orienta como fazer e atribuições 

consultivas por meio de atendimentos realizados ao público em geral sendo verbal ou 

através de documentos. 

Tendo por base a resolução nº 75 do CEE/AM (GOVERNO, 2010). A mesma 

torna obrigatório, a partir de 2011, o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. A 

temática deve estar contemplada no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e deve 

ser tratada de forma transversal nos currículos escolares. Enfatiza a aplicação em todas 

as disciplinas, porém com prioridade as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura 

Brasileira, História e Artes. Responsabiliza os sistemas de ensino, as mantenedoras, a 

coordenação pedagógica do estabelecimento de ensino e aos professores na seleção dos 

conteúdos para estudo e na elaboração de projetos e programas. Afirma competir aos 

administradores dos estabelecimentos de ensino e as mantenedoras proverem as escolas, 

seus professores e alunos materiais bibliográficos e didáticos referente à temática. E por 

fim orientam as instituições de ensino sobre qualificação profissional, canais de 

comunicação com os movimentos sociais pertinentes ao debate da temática, sobre 
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alternativas de trabalho e no trato nos dias comemorativos (Dia do Índio, Dia Nacional 

da Consciência Negra e outros). 

As legislações e regulamentação apresentadas são as principais iniciativas de 

obrigatoriedade com as temáticas discutidas a nível federal e estadual e que possuem a 

intencionalidade do efetivo trabalho com as mesmas tanto pelas redes de ensino 

(secretarias de educação, estadual e municipal) quanto pelas escolas de educação básica. 

Dentre outras, consideramos pertinente enfatizar também algumas iniciativas 

abordadas por Amaral (2010) sobre algumas iniciativas realizadas pelo Governo Federal 

por meio do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação (CNE) que 

são: as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Indígena (1999) e as Diretrizes 

Nacionais para a educação das Relações Etnicorraciais e para o ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004), além da realização da I Conferência Nacional 

de Educação (CONAE, 2010), ocorrida em Brasília e que deu origem ao Plano Nacional 

de Educação (PNE), entendida como um evento que foi pioneiro na história do Brasil, 

deliberando ações e metas para a educação nacional. Dentre seus eixos, possuiu um 

relativo a questões de inclusão e da diversidade assumindo, portanto, uma visibilidade e 

um comprometimento do sistema educacional com políticas públicas voltadas a 

promoção da educação nas relações étnico-raciais e diversidade sociocultural.  

Segundo estudos (AKKARI; SANTIAGO, 2010/ MENEZES; SILVA, 2011) 

notamos que a questão da diversidade étnico-cultural no Brasil, foi “mascarada” por um 

ideal de igualdade (sem diferenças) entre índios, negros e brancos, entendidos como as 

três raças 3 que originaram o país e que se homogeneizaram, porém nas práticas sociais, 

alguns grupos foram sempre minoria e até hoje são vistos de forma desprestigiada no 

consciente e inconsciente dos brasileiros. Foi por esses motivos que houve a 

necessidade do trato com a temática africana, afro-brasileira e indígena para promoção 

dos brasileiros como cidadãos críticos e conscientes de sua história superando questões 

de racismo, preconceito e discriminação dentro e fora do ambiente escolar.  

                                                           
3 

 O termo “raça”, de uso corriqueiro e banal no cotidiano, vem sendo evitado cada vez mais pelas 

ciências sociais pelos maus usos a que se prestou. Nas ciências biológicas, raça é a subdivisão de uma 

espécie, cujos membros mostram com frequência certo número de atributos hereditários. [...] O conceito 

de raça, portanto, assenta-se em conteúdo biológico, e foi utilizado na tentativa de demonstrar uma 

pretensa relação de superioridade/inferioridade entre grupos humanos. [...] (BRASIL, 1997, p.34). 
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Corroborando com a questão dos povos brasileiros, consideramos importante o 

estudo da história do Brasil como meio de superação de opiniões preconceituosas e 

intolerantes as diversidades sociais, um exemplo abordado por E. Silva (2011, p.136) é 

sobre a identidade nacional, entendida por muitos como mestiço igual a brasileiro, essa 

opinião presente no imaginário coletivo escondia as diferenças étnicas e socioculturais. 

Atualmente o reconhecimento e a valorização das diferenças étnico-raciais deram 

origem às políticas públicas descritas nessa pesquisa e deram origem a um novo 

entendimento: de um Brasil plural, em suas diversas distinções regionais e locais. 

Acrescentamos que: 

 
O desafio imposto pela lei 10.639/2003, modificada pela 11.645/2008 

é o de educar a partir da reflexão sobre aquilo que sempre fora dado 

como correto, perfeito, verdadeiro e único. Nesse ínterim, sua 

implementação requer força política, resistência, luta pelos direitos 

humanos, combate a intolerância e preconceitos, compromisso. 

(SANTOS, 2011, p.13-14) 
 

Relacionando ao efetivo trabalho com a temática afro-brasileira e indígena 

exaltamos as iniciativas promovidas pelas próprias escolas, mesmo que empiricamente, 

relacionadas aos direcionamentos legais em discussão (lei nº 10.639/2003, lei nº 

11.645/2008 e resolução nº75 do CEE/AM), um exemplo pertinente ocorreu no Rio 

Grande do Sul, pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), do 

Instituto Federal Farroupilha (IFF) 4, que como descreve Sá, Lopes e Rocha (2013) 

foram atividades que desde 2010 até 2013 vem promovendo entre os alunos, de ensino 

médio e superior, ações pedagógicas de valorização da diversidade na busca de uma 

sociedade democrática, plural e antirracista. 

As atividades ocorridas no IFF foram cursos de capacitação e sensibilização 

para atuais e futuros educadores, elaboração de materiais didáticos, palestras, oficinas, 

cines-debate, exposições, mostra cultural, viagem de estudos, mesa de debates, 

aplicação prática de atividades desenvolvidas, atividades culturais, festivais, leitura 

interpretativa de imagens, esculturas e pinturas, confecção de releituras de obras 

artísticas - relacionadas à cultura afro-brasileira e povos indígenas - com materiais da 

                                                           
4 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, campus Júlio de Castilhos. 
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natureza (bambu, cipós, sementes, palhas e outros), sugestão de filmes, vídeos infantis e 

músicas afro-brasileiras e indígenas, sugestões de formas de trabalho com conteúdos 

desses dois grupos étnicos (afro-brasileiros e povos indígenas), entrevistas, fotografias, 

realização de um trabalho de pesquisa com características antropológicas, mostras de 

vídeos e de arte indígenas (fotografias, esculturas, cestaria e ornamentos), apresentação 

de canto e dança com o grupo Tekoá Porã do Salto do Jacuí, confecção de painéis, 

discussão e elaboração de textos e demonstração da produção do traçado das cestarias 

dos kaigangues. 

Dentre as atividades descritas, algumas ocorreram somente em um dia de 

evento ou em uma semana de atividades, mas outras são ordinárias do dia a dia do 

Instituto Federal, como atividades de pesquisa e exercícios propostos pelos professores, 

atividades estas, presentes em uma ou em mais de uma das seguintes disciplinas: 

Português, História, Geografia, Literatura Brasileira e Artes. 

Um dos méritos observáveis nas atividades de coordenação do NEABI no 

referido Instituto Federal, foi à interação que a escola promoveu entre os alunos, 

professores e comunidade, pretendendo assim ir além da superficialidade dos assuntos 

expostos, os envolvidos nas ações foram os seguintes: Docentes e discentes do IFF; 

Servidores em educação das redes municipal, estadual e federal dos municípios de 

Alegrete, São Vicente do Sul, São Borja, Santo Augusto, Panambi, Santa Rosa, Júlio de 

Castilhos e Tupanciretã, além de acadêmicos de licenciaturas dessas regiões; Grupo de 

dança afro Adayê; Associação Carnavalesca Escola de Samba José do Patrocínio, de 

Júlio de Castilhos; Grupo de capoeira Barra-Vento, de Santa Maria; Clube social negro 

José do Patrocínio; População negra de Santa Maria por meio de visita ao Museu 

Comunitário Treze de Maio (antigo clube social negro fundado em 1903), à Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário (antiga irmandade de negros, fundada em 1873) e à Estação 

Férrea (antigo ofício dos trabalhadores negros que constituíam o Clube Treze de Maio, 

no início do século XX); Indígenas dos grupos kaigangues e Guaranis; Um grupo de 

fotógrafos profissionais; Grupo de Apoio aos Povos Indígenas (GAPIN); Grupo Tekoá 

Guarani; Comunidade Mbyá Guarani do município do Salto do Jacuí; Grupo Tekoá Porã 

do Salto do Jacuí; 

Relacionando a outras iniciativas, identificamos um documento público 

orientador relativo à temática da diversidade de origem da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná (SEED), pelo Departamento da Diversidade (DEDI). Neste 

documento foram expressos as intenções e objetivos do referido departamento sobre 
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suas ações, metas e estratégias que deverão ser realizadas. O mérito identificado está no 

fato de o documento norteador ser de origem da Secretaria de Educação do Estado 

evidenciando conhecimento e preocupação frente à educação em sua diversidade étnico-

cultural. O referido documento discorre: 

 
[...] o Departamento da Diversidade e sua programática atuação 

apresenta-se como uma resposta às históricas lutas e reivindicações 

dos diferentes movimentos sociais as quais passam a induzir e a ser 

incorporadas pela legislação educacional brasileira. As ações 

planejadas e realizadas pelo Departamento se inspiram, vinculam e 

atendem, direta ou indiretamente, às lutas e reivindicações de diversos 

movimentos sociais, os quais reconhecem na educação e na escola um 

espaço e um instrumento para conquista de direitos por meio da 

formação crítica e cidadã dos diferentes sujeitos. 

Reflete-se, desta forma, como inspiração e orientação da SEED, a 

perspectiva de garantir uma educação pública, democrática, laica e de 

qualidade no Paraná. [...](AMARAL, 2010, s/n) 
 

Na investigação ocorrida a respeito de materiais didáticos e formação de 

professores, destacamos dois artigos, o primeiro artigo titulado “Educação, diversidade 

e racismo: repensando a formação do/a professor/a” e que propõe uma reflexão acerca 

da necessidade urgente de se repensar a prática educativa no que diz respeito ao ensino 

da história da África e da cultura afro-brasileira na educação básica e afirma que: 

 
No que se refere ao conhecimento escolar, percebe-se ainda um 

caráter de “branqueamento” em nosso currículo, programas escolares 

e materiais pedagógicos. De acordo com Cavalleiro (2000) 5, quase 

sem exceção os negros aparecem nesses materiais apenas para ilustrar 

o período escravista do Brasil-Colônia ou, então, para ilustrar 

situações de subserviência ou de desprestígio social. (FERREIRA, 

2011, p.196) 
  

E ainda em concordância com Ferreira (2011, p.203), entendemos que a 

formação continuada, vai além do modelo “clássico”, por meio de cursos e/ou palestras, 

ocorre no cotidiano escolar, modificando perspectivas e alterando comportamentos, o 

ponto que discutimos está no fato de que por muito tempo ações do dia-a-dia foram 

silenciadas e/ou não foram ouvidas, o efeito disso está presente (ou melhor, não está 

presente) nos currículos, propostas pedagógicas, propostas de trabalho, planos de 
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 CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar. São Paulo: Summus, 2000. 
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ensino, materiais didáticos, projetos, eventos e outros que apenas valorizam uma cultura 

homogeneizante de origem europeia. 

A autora M. Silva, (2010, p.42) descreve, após estudo de subsídios didáticos 

utilizados para o ensino sobre a história e as culturas dos povos indígenas no Brasil, que 

os livros didáticos dão ênfase “à valorização da cultura europeia as “grandes 

invenções”, as ciências e medicina, enquanto no que se referem a outros povos tudo 

parece uma “contribuição inferior” e apenas folclórica”. 

O segundo artigo em destaque refere-se aos indígenas, titulado “A temática 

indígena no currículo escolar à luz da lei 11.645/2008” e expõe que: 

 
[...] atualmente muitos livros continuam reproduzindo as mesmas 

imagens de tempos passados, a exemplo de algumas gravuras 

encontradas em livros didáticos do Ensino Fundamental I [...] Na 

gravura que representa as brincadeiras das crianças indígenas, 

encontramos a seguinte cena: um grupo de crianças do sexo masculino 

seminus tomando banhos de rio, outras pulando de uma árvore para 

outra junto com um pequeno macaco. Não há identificação de qual 

povo indígena são aquelas crianças. A impressão que essa imagem 

transmitiu é que as crianças indígenas são tão selvagens quanto o 

animal que aparece junto a elas! (SILVA, M., 2010, p.44) 
 

Como abordado anteriormente, é preciso um envolvimento dos governos e das 

gestões escolares na efetiva aplicação das legislações apresentadas, porém percebemos 

uma naturalização em um currículo hegemônico. Tal naturalização se constituiu em um 

obstáculo por parte dos governos e das gestões escolares a outras possibilidades de 

saberes e conhecimentos dos diferentes grupos étnico-raciais. (REGIS, 2011, p.144). 

Esse, portanto, é o principal “obstáculo” enfrentado nas instituições de ensino 

referente a diversidade étnico-cultural, tornar o que antes era visto como certo em 

apenas mais uma possibilidade de conhecimento, dando voz a outros saberes, incluindo 

os saberes locais que por vezes não são valorizados no espaço escolar. 

Acrescentamos que as manifestações culturais regionais podem ser utilizadas 

como conteúdos em atividades didáticas de promoção à educação nas relações étnico-

raciais, um exemplo é a manifestação do Boi-Bumbá, presente no estado do Amazonas e 

no estado do Pará, e que em Parintins evidencia-se por causa do Festival Folclórico, que 

segundo Santos 6 (2013) já teve 47 edições e se originou no município, como 
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manifestação cultural herdada dos migrantes nordestinos, provavelmente, desde o final 

do século 19. Apesar dos diversos nomes que o folguedo possui nas diferentes regiões 

do Brasil, Cavalcanti 7 (2011) apud Lima e Silva Filho (2012, p.120), esclarecem, a 

saber, seus “sinônimos” [...] no Rio Grande do Norte, Boi Calemba; na Paraíba, Cavalo 

Marinho; no Rio de Janeiro, Boi Pintadinho; no Espírito Santo, Bumba de Reis ou Reis 

de Boi; em Santa Catarina, Boi de Mamão; e, no Maranhão, Bumba-meu-boi. 

Ao encontro das contribuições didáticas oferecidas por Lima e Silva Filho 

(2012), entende-se que o Bumba-meu-boi do Maranhão é uma manifestação cultural de 

origem afro-brasileira e dos povos indígenas, pois possuem em seus elementos (Pai 

Francisco, Mãe Catirina, o Fazendeiro, o Pajé, o boi e outros) os personagens do negro, 

do índio e do proprietário rural (por meio dos personagens pode-se contar parte da 

história do Brasil), bem como a manifestação do Boi-Bumbá, com o seu “sotaque” 

característico da região norte do Brasil, que também contam a história do Estado em sua 

diversidade étnico-cultural. 

A superação do dito “obstáculo”, presente na realidade brasileira e no 

imaginário social, vai ao encontro as considerações de Santos (2011, p.14) que diz que 

os gestores e educadores ainda permanecem omissos frente aos novos desafios impostos 

pela supracitada legislação educacional (lei 10.639/2003, modificada pela 11.645/2008), 

nessa perspectiva inferimos que a mudança no sistema escolar é gradativa e que muitos 

ainda associam-se a práticas pedagógicas de reprodução homogeneizadoras, onde 

práticas oriundas da diversidade e pluralidade regional ainda são pouco valorizadas. 

Verificamos que as referências apresentadas, são, em maior parte, originárias 

de outras regiões do Brasil (nordeste, sul e sudeste), evidenciando uma carência de 

publicações na região norte, o fato apresentado relacionado à temática indígena nas 

                                                                                                                                                                          
 SANTOS, Jonas. Boi Campineiro: a história do Festival de Parintins que não foi contada / Jonas 

Santos; Renan Albuquerque (org.). – Manaus: Governo do Estado do Amazonas – Secretaria de Estado de 

Cultura, 2013. 
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escolas parece-nos contraditório, pois a discussão sobre esse assunto no Estado do 

Amazonas deveria ser mais vislumbrada, sendo a temática indígena característica 

própria da formação étnico-cultural do estado, presente no cotidiano escolar da região 

norte. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 

Quanto ao delineamento metodológico da pesquisa, esclarecemos que se tratou de 

uma pesquisa descritiva quanto aos objetivos (GIL, 1991), já que visou descrever o 

fenômeno, utilizando um instrumento de coleta de dados padronizado (questionário em 

apêndice). Com relação aos procedimentos para coleta de dados, utilizamos do 

levantamento de dados junto às instituições a serem pesquisadas (secretarias municipal 

e estadual de educação em Parintins e também escolas municipais e estaduais em 

Parintins), por meio das técnicas de coleta de dados do questionário (GIL, 1991), a 

serem utilizados nas escolas (municipais e estaduais) e da entrevista estruturada (GIL, 

1991) nas visitas às secretarias de educação (estadual e municipal). 

O método de abordagem da pesquisa foi o dedutivo (GIL, 1991), pelo fato de 

partirmos de uma regulamentação (lei federal e demais regulamentações) que deveria 

garantir a aplicação de ações de educação para a história e cultura indígena na escola, 

mas que iremos confrontar este pressuposto com a realidade encontrada inicialmente 

nos sistemas de ensino (como viabilizadores e estimuladores de ações educativas em 

favor da lei 11.645/2008 nas escolas) e posteriormente nas escolas municipais e 

estaduais (como polos executores da legislação e direcionamentos oficiais para a 

educação). 

Iniciamos a pesquisa após a obtenção da aprovação junto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com elaboração de um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi preenchido pelos gestores 

das secretarias de educação estadual e municipal. As entrevistas previstas para os 

mesmos foram realizadas apenas com a coordenadora regional da SEDUC (secretaria de 

educação estadual) em Parintins. Não foi possível realizar entrevista na secretaria de 

educação do município (SEMED), por diversas vezes tivemos entrevista adiada e 

obsevamos muita rotatividade no cargo (foram observadas três pessoas que passaram 
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pelo cargo desde o inicio dessa pesquisa até a sua fase de campo). Quanto aos gestores e 

coordenadores pedagógicos das escolas couberam a eles o preenchimento dos 

questionários ou a indicação de alguém da própria escola que pudesse responder, por 

vezes foram os professores de história que realizaram o preenchimento do questionário, 

porém, na maior parte das vezes, percebemos que houve uma interação entre os gestores 

e coordenadores pedagógicos para com os professores a fim de levantarem os dados 

solicitados nos questionários. 

O primeiro passo metodológico que contempla a fase de ida a campo foi à visita 

dos pesquisadores às secretarias estadual e municipal de educação visando à coleta de 

dados por meio de uma entrevista estruturada (roteiro da entrevista estruturada em 

apêndice), onde os pesquisadores entrevistaram os responsáveis capazes de fornecer as 

informações relativas ao material didático, formação docente e eventos específicos 

realizados/conduzidos/estimulados pelas redes de ensino nas escolas do município. 

Durante essa primeira fase, foi realizada apenas a entrevista na secretaria de 

educação estadual, como já esclarecido anteriormente a respeito, aprofundamos mais 

sobre esse assunto no tópico de análise dos sistemas municipais e estaduais de ensino. 

Terminada esta etapa, passamos a fase de coleta de dados junto às escolas 

municipais e estaduais em Parintins, que em termos práticos, significou a aplicação do 

questionário. 

A amostra da pesquisa abrangeu a totalidade das escolas municipais e estaduais na 

área urbana de Parintins, foram enviados questionários para todas as escolas, para 

posterior recolhimento e análise dos dados. A técnica de questionários possibilita 

alcançar um maior número de ocorrências do fenômeno pesquisado, porém apresenta as 

desvantagens de não serem compreendidos alguns pontos questionados, além da 

possibilidade bastante concreta de obtenção de um número baixo de questionários 

respondidos. Buscamos contornar estes problemas validando o questionário 

previamente com 2 professores especialistas na área, ambos são professores do ensino 

superior, no próprio ICSEZ/UFAM. Além disso, estivemos presentes constantemente 

nas escolas, realizamos, ao menos 3 visitas em cada escola, a primeira para entrega do 

questionário e conversa inicial, a segunda para reforço e esclarecimento de dúvidas no 

preenchimento e/ou sobre a pesquisa e/ou pontos que sejam necessários o 

esclarecimento e a terceira para recolhimento dos questionários. 

Durante essa fase, conseguimos ir à totalidade das escolas públicas estaduais e 

municipais da zona urbana de Parintins que oferecem os níveis de educação 
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fundamental e médio. Os questionários forneceram bastante dados, apenas uma escola 

não respondeu ao questionário. Do total de 32 escola na cidade de Parintins, sendo 18 

estaduais e 14 municipais. 17 escolas estaduais e 14 escolas municipais responderam ao 

questionário proposto. 

 Após o recolhimento dos questionários, realizamos a tabulação dos dados em 

pacote estatístico (Microsoft™ Excel®) e procedemos à análise estatística descritiva. 

Tais dados após tabulados e cruzados foram analisados. 

 

3.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

3.2.1 SISTEMAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO 

 

Na fase de ida as secretarias de educação, primeiro fomos a rede estadual de 

educação que possui um polo em Parintins (SEDUC/PARINTINS), chegando lá 

conseguimos marcar uma entrevista e no dia marcado, 14 de Janeiro, no turno da tarde, 

realizamos a entrevista. 

A entrevista ocorreu com a coordenadora regional da Seduc/Parintins, levamos 

para a entrevista os seguintes materiais: Termo De Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE); Gravador de áudio; Roteiro de entrevista; e Diário de campo. Os respectivos 

materiais foram necessários para maior aproveitamento na coleta de dados e não 

identificamos resistência, por parte da entrevistada, em aceitar os termos de 

consentimento da entrevista. 

Esclarecemos que a Seduc/Parintins é uma instituição ligada a Seduc/Manaus, 

sede localizada na capital do Estado do Amazonas. Fez-se importante salientar esta 

informação, pois nos foi informado, pela entrevistada, que fazem apenas dois anos, 

desde 2012, que foi implantada uma coordenação pedagógica dentro do polo da 

Seduc/Parintins, anteriormente a Seduc/Parintins funcionava mais na parte 

administrativa de gestão regional. 

No inicio da entrevista com a coordenadora regional, ela nos esclareceu que 

estava no cargo a 7 meses e que talvez esse fato poderia ser um problema no 

fornecimento de dados anteriores a esse período. 

Para análise acerca dos pontos principais da entrevista, nos os organizamos 

baseado em nosso primeiro objetivo específico sobre os itens: material didático, 
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formação docente e eventos específicos. Os itens se referem às iniciativas de aplicação 

da lei nº 11.645/2008, no que diz respeito à história e culturas indígenas. 

Em relação aos materiais didáticos, primeiro questionamos a respeito dos 

conteúdos de história indígenas e a resposta obtida foi que o conteúdo história do 

amazonas é visto pelos alunos, da rede estadual de educação, no primeiro ano de ensino 

médio, salientamos que a Seduc oferece, prioritariamente, o nível de ensino médio 

seguido do fundamental. A entrevistada acrescenta que são repassados os conteúdos de 

geografia do Amazonas e dentro desses conteúdos de história e geografia do estado são 

repassados a temática indígena. As disciplinas citadas foram: história, geografia e artes. 

Durante a entrevista perguntamos se a partir de 2010 houve algum repasse de 

materiais didáticos específicos acerca da temática indígenas, pois salientávamos sobre a 

resolução de nº 75 do Conselho de Educação do estado (CEE/AM), já explanado na 

introdução dessa pesquisa. A resposta obtida, com certa insegurança, foi que todas as 

escolas devem ter recebido material a ser trabalhado, exclusivamente livros de caráter 

consultivo, ou seja, não específico de disciplina alguma e que serve como apoio a 

pesquisa disponível nas bibliotecas das escolas. A entrevistada nos esclareceu que a 

temática indígenas é trabalhada como tema transversal e interdisciplinar pelas escolas 

estaduais. 

Em relação à formação docente, a coordenadora regional disse que não obtinha 

conhecimento a respeito e que acreditava que nunca houve um curso de capacitação 

referente à temática dos indígenas, porém esclareceu que há uma possibilidade de haver 

esse curso de formação: “[...]- a gente pode pedir com antecedência essa capacitação, 

pede pra Manaus e eles providenciam, até porque têm o centro de mídias [...] essa 

capacitação pode ser pelo centro de mídias” (entrevista ocorrida em 14/01/2014). 

Em relação a eventos, a entrevistada esclareceu-nos que a o único evento que 

junta todas as escolas estaduais é “Amostra de gestão”, porém não é específico ao tema 

da presente pesquisa, mas um evento que mostra um pouco do que as escolas estaduais 

estão fazendo em relação a projetos, portanto a única menção de um evento relacionado 

a temática dos indígenas foi de uma escola estadual na qual a entrevistada havia sido 

gestora no ano de 2011. Esse projeto teve duração de um ano e mobilizou os alunos da 

escola, professores da escola, um professor da UFAM que auxiliou a escola na seleção 

de materiais de pesquisa e referência, e um grupo de capoeira que fez uma apresentação 

na escola.  
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A entrevistada relatou que a temática dos indígenas passou a ser obrigatório nos 

projetos políticos pedagógicos das escolas e que todas as escolas devem trabalha-las 

como tema transversal, a “cobrança” da aplicação da temática por parte da secretaria de 

educação se dará no planejamento anual das escolas estaduais que ocorreram no início 

da ano, onde as escolas se reuniram e definiram propostas de trabalho tendo por base 

uma proposta padrão fornecida pela secretaria de educação, dentro dessa proposta 

padrão há a menção a temática dos indígenas. 

Foi esclarecido também que a coordenação de educação regional em Parintins não 

é específica aos indígenas e que não há uma secretaria especifica aos indígenas no polo 

Parintins, mas que a coordenação pedagógica é para todos os alunos matriculados no 

sistema estadual de educação e que durante o processo de matricula, essa questão não é 

perguntada ao aluno, ele não precisa se identificar como indígena. 

Na rede municipal de educação, não foi possível a realização da entrevista, foram 

em torno de cinco visitas frustradas, por motivo de agenda (relação de prioridades), a 

realização da entrevista era cancelada e nova data era remarcada.  

Foi possível observar que a secretaria municipal de educação possui uma sala 

específica para educação indígena, apesar de este não ser o foco dessa pesquisa 

(educação indígena, educação bilíngue), vale salientar que há uma rede de escolas 

específicas aos indígenas por parte da secretaria municipal de educação, essas escolas 

são encontradas nas áreas rurais do município de Parintins, mas que não fizeram parte 

do nosso universo de estudo (educação regular, área urbana). 

 

3.2.2 ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO 

Apresentamos nesse tópico os resultados obtidos na coleta de dados da fase de 

campo da pesquisa, utilizamos um questionário idêntico para todas as escolas. 

Mostraremos os dados mais amplos juntos dos dados descriminados por esferas de 

governo (escolas estaduais e municipais) em formato de gráficos com legenda, advém 

também de uma descrição dos dados apresentados e por fim uma discussão articulando 

com outras pesquisas que abordam sobre a temática história e cultura indígenas. 

A amostra da pesquisa foi a totalidade das escolas públicas estaduais e municipais 

da zona urbana de Parintins e que oferecem os níveis de educação fundamental e médio. 

Esclarecemos que a indicação das escolas aconteceu logo após as visitas feitas nas 

secretarias de educação para o aceite do desenvolvimento dessa pesquisa, como 
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esclarecido anteriormente, trata-se de um protocolo padrão em pesquisas que envolvem 

seres humanos que o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) exige para aprovação do desenvolvimento da pesquisa.  

Durante os meses de Janeiro de 2014 até Abril do mesmo ano fomos em 32 

escolas, sendo 18 respondentes a esfera estadual de educação e 14 respondentes a esfera 

municipal de educação. Participaram da pesquisa 17 escolas estaduais e 14 escolas 

municipais, para manutenção do sigilo das mesmas organizamos as escolas pesquisadas 

da seguinte forma: primeiro uma letra maiúscula indicando a esfera de governo a qual 

pertence, ou seja, “E” para escolas estaduais e “M” para escola municipais, seguido de 

um número (de 1 a 18 nas escolas estaduais e de 1 a 14 nas municipais) que foi 

determinado de maneira aleatória. Exemplos: E4 corresponde a uma escola da esfera 

estadual de educação que adquiriu o número 4 para simples organização dos dados 

coletados; M2 corresponde a uma escola da esfera municipal de educação e que na 

organização dos dados coletados adquiriu o número 2 para sua identificação na 

organização da pesquisa.  

Da totalidade da amostra (32 escolas) apenas 1 escola não respondeu ao 

questionário, em porcentagem significou que 97% das escolas pesquisadas responderam 

ao questionário, dado esse que surpreendeu pela participação demonstrada pelas escolas. 

Acreditávamos que muitas escolas não participariam, mas com a presença constante dos 

pesquisadores durante toda a fase de campo, que teve duração de 4 meses e chegando a 

realizar mais de 5 visitas em uma mesma escola, conseguimos superar essa 

problemática antevista na pesquisa de PIBIC anterior. 

A escola não participante ficou identificada como E18, ou seja, pertence à rede 

estadual de educação e adquiriu o número 18 na organização dos dados coletados. As 

dificuldades nessa escola foram as seguintes: primeiramente a gestora da escola não se 

encontrava no município de Parintins, havia viajado para curso de formação, porém em 

todas as outras escolas da rede estadual de educação também esbarramos sobre essa 

problemática, o segundo problema foi que a coordenadora pedagógica havia se 

comprometido em responder juntamente com a gestora, mas devido à agenda atarefada 

da gestora não foi possível à obtenção de respostas ao questionário, e por fim restou a 

um professor da disciplina de História responder ao questionário, mas o mesmo, não 

facilitou no processo de levantamento dos dados elencando várias dificuldades. A esse 

professor foi disponibilizado uma versão digital do questionário e acertamos várias 

datas/visitas para que nos fosse entregue o questionário respondido, foi questionado ao 
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mesmo se haviam dúvidas e por diversos encontros esclarecíamos as intenções e 

objetivos da pesquisa e ainda assim persistiu o não retorno do questionário respondido. 

Ao todo foram em torno de 8 visitas realizadas nessa escola, portanto, esclarecemos que 

não houve a participação da escola E18. 

Vamos aos gráficos obtidos no tratamento dos dados coletados, demonstramos 

primeiramente os dados quantitativos e posteriormente os dados qualitativos. 

O primeiro gráfico diz respeito aos materiais didáticos utilizados pelas escolas 

estaduais e municipais de Parintins. Das escolas pesquisadas, 9 não responderam a este 

item (A) MATERIAIS DIDÁTICOS), 3 dessas escolas justificaram das seguintes 

formas: A escola não possui materiais didáticos referentes ao ensino da história e cultura 

Indígena; Não temos materiais específicos, apenas os livros didáticos fornecidos pelo 

MEC; e A escola não contempla a Lei 11.645/2008.  

 

Gráfico 1 - Materiais didáticos utilizados em escolas estaduais e municipais 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

 

Pelo gráfico 1 vemos que os materiais didáticos mais utilizados são os livros, 

seguido de filmes. As respostas mais citadas no tópico “livro” foram as seguintes: 6 

escolas responderam “Livros didáticos” (nessas respostas não foi possível quantificar, 

visto que não está especificado o número de unidades existentes na escola); 2 escolas 

responderam “Projeto Araribá: viajando na História”; e 2 escolas responderam “A 

África está em nós” do autor Roberto Benjamin. Essa última referência já havia sido 

identificada em pesquisa anterior (PIBIC 2012-2013), como livro orientador fornecido 

pela secretaria de educação estadual (SEDUC). 

Seguem, em sequência, as demais respostas identificadas no tópico “livro”: Livros 

didáticos de História, Geografia e Sociologia; História do Amazonas e do Brasil; Cuja 

de Yopougan; Contos diversos; Quilombo Orum Aiê; Contos/Lendas Indígenas; A turma 

do Pererê; Poesias sobre os afrodescendentes; A África e o Brasil Africano; A realidade 

da Amazônia Brasileira; Pusu Agkukag Satere Mawé; Pluralidade e diversidade 

cultural; A temática indígena na escola (autores indígenas); O Índio na História do 

Brasil; O povo Pataxó e suas histórias; História dos povos indígenas; Lenda de amor: 

dos índios do Brasil; Xakxó; Coisas de Índio; Sociedades Indígenas; Índios; Deus na 

Aldeia; Meninos Índios; Educação Indígena; Índios e outras poesias; Tupana ewawi 

urutuwepy; Mitologia Satere Mauwé; Kurumi Guare no coração da Amazônia (editora 
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FTD); Mãe d’água; Yaawáre Yamã sehaypóri; Diários Índios; As bonitas histórias Sateré 

Mauwé; Encontro com a História (editora Positivo); O saci e a reciclagem do lixo 

(BRANCO, Samuel Miugel); A mãe d’água (BACELLAR, Laura e Thainá); A caixa de 

lápis de cor (VENEZA, Maurício); Índio do Brasil. 

No tópico “filmes” as respostas que mais se repetiram foram: 4 escolas 

responderam “Pluralidade Cultural: Índios  no Brasil”; 3 escolas responderam apenas 

“DVD’s”, não sendo possível quantifica-las por mesma razão já apresentada no tópico 

anterior; 3 escolas responderam “A missão”; 2 escolas responderam “Xingú”; 2 escolas 

responderam “Tainá I e II”; 2 escolas responderam “TV Escola: Descoberta dos povos 

indígenas da Amazônia”; 2 escolas responderam “Conto e Reconto: Contos indígenas”; 

2 escolas responderam “Ensino médio e Sustentabilidade em terras indígenas”; 2 

escolas responderam “Salto para o futuro: Escola e Povos Indígenas no Brasil (Parte I e 

II)”; 2 escolas responderam “Salto para o futuro: Projeto de futuro dos povos 

indígenas”; e 2 escolas responderam “Especial Educação escolar indígena”. Outras 

respostas identificadas no tópico “filmes” foram: Brasil 500 anos; Cultura Indígena: 

Costumes, crenças e danças; e Juventude indígena e escola.  

No tópico “revista” foram identificadas as seguintes respostas: Somos índios 

(História da Biblioteca Nacional); e Sou professor, sou índio (Nova Escola). 

No tópico “Cartilha/Apostilas” identificamos as respostas: 2 escolas responderam 

apenas “Apostilas”; e outra escola respondeu “cartilhas”. Nessas respostas não foi 

possível quantifica-las, mas outra escola também respondeu “Cartilha” e citou 

referência, sendo ela quantificada, dizia o seguinte: Documento orientador para 

atividades afro-brasileiras e indígenas. Com fundamentos teóricos e sugestões para o 

trabalho em sala sobre a cultura afro-brasileira e indígena. 

No tópico “jogos” seguem as 4 respostas realizadas por apenas uma escola da rede 

estadual de educação: Bingo de letras; Loto leitura; Carimbos educativos de animais; e 

Alfabeto silábico.  

No tópico “outros” não foi possível quantificar as respostas obtidas, devido a falta 

de detalhamento das mesmas, mas as respostas identificadas foram: Palestras sobre 

tribos Indígenas; Indumentárias e adereços de materiais recicláveis, de sementes, de 

castanhas e de escama de peixes. 

Observamos por esse gráfico que as escolas estaduais são as que mais utilizam 

materiais didáticos, 49 contra 29 das escolas municipais, porém em relação à 

diversificação as escolas estaduais utilizam-se mais, por ordem decrescente de livros, 
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filmes, jogos e cartilha/apostilas. E as escolas municipais se utilizam, por ordem 

decrescente de filmes, livros e revistas. 

O segundo gráfico diz respeito às fontes (locais) de aquisição dos materiais 

didáticos apresentados no primeiro gráfico. Esses dados fazem parte da caracterização 

dos materiais didáticos utilizados pelas escolas públicas de Parintins.   

 

Gráfico 2 - Fonte de aquisição dos materiais didáticos das escolas estaduais e municipais 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

 

Identificamos que a maior parte dos materiais didáticos utilizados (57 indicações), 

tanto pelas escolas estaduais quanto pelas escolas municipais, são de origem de suas 

respectivas secretarias de educação, SEDUC para as escolas estaduais e SEMED para as 

escolas municipais.  

No tópico “SEDUC/SEMED” consideramos as seguintes respostas: 10 escolas 

responderam “MEC”; 6 escolas responderam “SEDUC”; 3 escolas responderam 

“SEMED”; e 2 escolas responderam “FNDE”. Outras respostas que aparecera foram: 

Ministério da Cultura; Mais Educação; Ideb; SEMED/SEDUC; MEC/SEDUC; 

FNDE/PNBE; MEC/FNDE.  

O tópico “APMC” significa Associação de Pais, Mestres e Comunitários que 

representa a segunda fonte mais utilizada para aquisição dos materiais didáticos (5 

indicações). As respostas obtidas nesse tópico foram: 4 escolas responderam “APMC”; 

e 1 escola respondeu “Doação”. 

No tópico “Rec. Professor” conseguimos as seguintes respostas: 3 escolas 

responderam “Recursos próprios” (Porém, não foi possível tabular esses dados, pois as 

respostas não indicavam a quais materiais se referiam apenas estavam descrito 

juntamente a outras respostas); 3 escolas responderam “Recursos próprios dos 

professores” (indicando a qual material se referem); e 1 escola respondeu “Professores e 

outras pessoas colaboradoras da educação”.  

O gráfico 3 diz respeito a projetos e eventos, nesse gráfico foram demonstrados a 

quantidade de projetos e eventos realizados pelas escolas e estivesse ao encontro da 

temática indígenas. Essa parte do questionário ainda pertence à parte quantitativa, 

porém foram respondidos nos itens “B.1) PROJETOS” e “B.2) EVENTOS”. Foram dois 

quadros separados que as escolas tiveram de responder e que deram origem aos gráficos 

de número 3 e 4. 
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Gráfico 3 - Quantitativo de projetos e eventos realizados nas escolas estaduais e 

municipais 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

 

Identificamos que as escolas estaduais são as que mais realizam projetos e eventos 

(33 contra 17), cabe resaltar que a diferença na quantidade de escolas são de 4 escolas a 

mais na rede estadual de educação, porém ao somar o número de projetos e eventos, 

independente da rede de educação a qual pertence, os números se igualam, na soma 

foram informados que 50 eventos e projetos aconteceram nas escolas de Parintins com 

abordagem relacionada a temática indígenas.  

Os projetos identificados foram: Boi-bumbá Garanchoso; Datas comemorativas: 

dia internacional de luta pela eliminação da discriminação racial, dia do índio, dia 

nacional de denúncia contra o racismo, dia do mestiço e dia Internacional das 

populações indígenas; Feira do conhecimento e top 10 das disciplinas; 2 escolas 

responderam “Reforço escolar”; Alfabetização Indígena; Conhecimento e valorização 

do artesanato indígenas com a etnia Satere-Mawé em Parintins; Mais educação; Semana 

dos povos indígenas; Datas comemorativas na escola; Educação patrimonial: trajetórias 

e memórias do Colégio Batista de Parintins na preservação e valorização do patrimônio 

histórico e sociocultural; Resgatar; Sala nota 10: uma conquista coletiva; 2 escolas 

responderam “Datas comemorativas”; História e cultura afro-brasileira e indígena na 

escola; Educação para um mundo sustentável; Povos indígenas do Brasil: nação saterê-

mawé (hixkaryâna, saterê-mawé e munduruku); Boi-bumbá raio de sol; Feira nação 

brasileira; Fonte de saber e respeito na convivência; Educando para a cidadania; Escola 

municipal Lila Maia: um novo olhar sobre a arte no processo de ensino; Viajando na 

história: uma transmissão de saberes; e Dia do índio. 

Dos 25 projetos coletados 5 informaram serem “Disciplinar”, ou seja, uma 

disciplina apenas, as respostas foram: 2 projetos indicavam “Língua Portuguesa”; 1 

projeto indicava “Conforme a necessidade da disciplina”; 1 projeto indicava “Ciências”; 

e 1 projeto indicava “Professores/disciplinas”.  

 Das 20 respostas “Interdisciplinar”, obtivemos as seguintes indicações: 10 

projetos indicavam “Todas as disciplinas”; 1 projeto indicava “Todas as disciplinas 

básicas”; 1 projeto indicava “Todas, mas em especial História, Artes, Língua Portuguesa 

e Educação Física”; 1 projeto indicava “História, Artes e Geografia”; 2 projetos 

indicavam “História, Artes e Língua Portuguesa”; 1 projeto indicava “História, Artes, 

Língua Portuguesa e Geografia”; 2 projetos indicavam “História, Artes, Língua 
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Portuguesa e Educação Física”; 1 projeto indicava “História, Artes, Língua Portuguesa, 

Educação Física, Geografia e Matemática”; e 1 projeto indicava “História, Artes, Língua 

Portuguesa e Literatura, Educação Física, Geografia, Matemática, Língua Inglesa, 

Filosofia e Sociologia, Biologia, Física e Química”. 

Em relação à duração do projeto: 2 projetos indicavam “Uma semana”; 1 projeto 

indicava “Duas semanas”; 1 projeto indicava “15 dias letivos”; 1 projeto indicava “1 

bimestre”; 1 projeto indicava “Bimestralmente”; 1 projeto indicava “Trimestral”; 1 

projeto indicava “Fevereiro à Agosto”; 2 projetos indicavam “Semestre”; 1 projeto 

indicava “Por semestre”; 2 projetos indicavam “Semestres”; 4 projetos indicavam 

“Bimestres”; 1 projeto indicava “2 semestres”; 1 projeto indicava “O ano todo”; 1 

projeto indicava “Durante o ano”; 1 projeto indicava “No decorrer do ano letivo”; 6 

projetos indicavam “Anual”; e 1 projeto indicava “Bienal”. 

E em relação às datas aproximadas de realização dos projetos: 2 projetos 

indicavam “Durante o ano”. E as demais respostas foram indicadas por um projeto cada, 

que são: “16/06”; “18/06”; “19/04”; “24/04”; “21/03, 19/04, 13/05, 27/06 e 09/08”; “01 

a 17 de Abril”; “24 a 30 de Abril”; “Primeiros dias de Abril”; “30/05/2014”; 

“06/03/2014 à 19/12/2014”; “Abril de 2012”; “Mais ou menos em Maio”; “Durante o 

ano todo”; “2002 a 2009”; “2007 a 2010”; “Ano de 2011”; “2011”; “2012 a 2013”; 

“2013”; “2014”; “2014 a 2015”. 

No item “B.1) PROJETOS”, 15 escolas não responderam a esse quadro no 

questionário, mas 5 dessas escolas justificaram, da seguinte forma: Existe um estudo 

sendo realizado pelo professor de História do Amazonas, porém está bem no início e 

ainda não está em forma de projeto; Não há um projeto específico. Os professores de 

História e Arte abordam a temática de acordo com a proposta curricular; A escola, 

segundo o seu PPP (projeto político pedagógico) ainda não contempla a Lei 

11.645/2008 e nem tem um projeto específico. Resaltamos que neste mês (Abril de 

2014) a escola está convocada a participar de uma capacitação voltada para se trabalhar 

com o indígena, esperamos que a mesma nos ajude; A escola desenvolve atividades 

relacionadas aos índios inseridos na proposta curricular através de dramatização, teatros, 

informativos e mostra de trabalhos a partir dos conteúdos trabalhados; Não há projetos 

específicos para trabalhar com indígenas. 

Acreditamos pertinente salientar que a escola E16 possui um projeto chamado 

“Um olhar negro”, porém não se encaixou nessa pesquisar, pois está direcionada a 
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modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) e a pesquisa está direcionada à 

modalidade de educação básica regular. 

Em relação a eventos foram informados que 25 eventos foram realizados pelas 

escolas de Parintins, os eventos caracterizaram-se, em grande parte, por celebrações dos 

projetos informados. Os eventos foram: Comemoração do dia do índio; Culminância do 

projeto alfabetização indígena; Culminância do projeto conhecimento e valorização do 

Artesanato indígenas com a etnia sateré-mawé em Parintins; Festa em comemoração ao 

dia do índio; Data comemorativa, dia dos indígenas; Teatro; Dramatizações; Visita e 

aula passeio, casa dos indígenas; Momento devacional, reflexão sobre o tema das datas 

comemorativas; Sexta cultural de apresentações; Apresentações da temática: a 

contribuição indígena na formação da cultura; Culminância do projeto no final do 

trimestre “sexta cultural”; Mostra de painéis; Semana da consciência negra; X mostra de 

gestão das escolas estaduais; I Festival de cultura indígena da escola estadual Dom Gino 

Malvestio; Evento ao término do projeto boi-bumbá raio de sol; Evento ao término do 

projeto feira nação brasileira; Evento ao término do projeto fonte de saber e respeito na 

convivência; Evento ao término do projeto educando para a cidadania; Evento ao 

término do projeto escola municipal Lila Maia: um novo olhar sobre a arte no processo 

de ensino; Semana da consciência indígena; Comemoração do dia do índio; 

Culminância do projeto viajando na história: uma transmissão de saberes; e Sexta 

cultural.  

As datas de realização dos eventos informados foram: 2 eventos indicavam 

“19/04”; 3 eventos indicavam “05/02 à 27/11/2014”; e 2 eventos indicavam “Durante o 

ano”. As demais datas informadas foram indicadas por um evento cada e foram: 

“30/05”; “24 e/ou 30/04”; “30/08”; “21/03, 19/04, 22/04, 13/05 e 22/08”; “24/04/2014”; 

“22 a 25/04/2014”; “Mês Abril”; “Maio”; “Novembro”; “Culminância em Junho”; 

“Culminância em Setembro”; “Culminância a cada fim de bimestre”; “Culminância a 

cada fim de semestre”; “Abril de 2012”; “Novembro de 2013”; e “Término do ano 

letivo”. 

No item “B.2) EVENTOS”, 16 escolas não responderam a esse quadro no 

questionário, mas 3 escolas justificaram da seguinte forma: Não há no momento; A 

escola, segundo o seu PPP (projeto político pedagógico) ainda não contempla a Lei 

11.645/2008, porém dentro das ações pedagógicas consideramos as datas 

comemorativas, festas e outros, significa um trabalho superficial; e A escola não realiza 

eventos referentes ao estudo da história e cultura indígena. 
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O gráfico a seguir diz respeito ao quantitativo dos alunos que participaram dos 

projetos e eventos apresentados no gráfico anterior. 

 

Gráfico 4 - Quantitativo de alunos participantes de projetos e eventos realizados pelas 

escolas estaduais e municipais 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

 

De acordo com o gráfico 4, um pouco menos de 6.000 alunos já participaram de 

projetos realizados pelas escolas estaduais e municipais de Parintins. Os valores 

informados por projeto foram: 3 projetos indicavam “Todos”; e 3 projetos indicavam 

“Toda a comunidade escolar”. As demais respostas obtidas foram indicadas por um 

projeto cada e foram: Todos os alunos; Conforme a necessidade; Alunos do 7º e 8º ano; 

“1º, 2º e 3º anos do ensino médio nos três turnos; 4 alunos; 15 alunos; 30 alunos; 50 

alunos do 1º, 4º e 5º ano; 60 alunos; 141 alunos; 300 alunos; 320 alunos/família; 410; 

420 alunos; 463; 640; 1.002 alunos; 1.050 alunos e comunidade escolar"; e “1.051”. 

Em relação a eventos, o quantitativo total ficou próximo dos 4.500 alunos 

participantes. Os valores informados por evento foram: 5 eventos informaram “Toda 

comunidade escolar”; 3 eventos informaram “Alunos da escola”; 2 eventos informaram 

“Comunidade escolar”; 2 eventos informaram “30”; e 2 eventos informaram “420”. As 

demais respostas foram indicadas por um evento cada e foram: Todos os alunos de 

ensino fundamental e médio; Pais e responsáveis dos alunos, professores e funcionários; 

15; 143; 300; 320; 410; 412; 465; 640; e 814 aproximadamente. 

Percebemos que as escolas estaduais são as que mais mobilizam os alunos a 

participarem nos projetos e eventos realizados, somados, foram 8.105 alunos da rede 

estadual de educação contra 2.270 alunos da rede municipal de educação participantes 

em projetos e eventos. 

Antes de partimos para a parte qualitativa do questionário, 2 escolas fizeram 

questão em acrescentar informações adicionais referentes a própria escola e 

consideramos apropriado informar sobre essas informações antes de partimos para a 

análise dos dados qualitativos. As informações adicionais foram: A escola E11 

acrescentou: “Na perspectiva sociointeracionista o Colégio (E11) tem como finalidade a 

formação humana e cristã, e o sucesso escolar dos alunos, visando uma aprendizagem 

significativa possibilitando a formação do ser-cidadão pensante e reflexivo”; e a escola 

M12 acrescentou: “Quanto a Lei Federal 11.645/2008 toda a escola possui 

conhecimento da mesma e trabalhamos com conteúdos da proposta. No componente 
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curricular história, todos contemplam como conteúdo trabalhado na sala de aula. [..]. A 

escola no ano de 2014 está atendendo 12 alunos indígenas e as aulas são planejadas de 

igual modo a todos”. 

A análise a seguir refere-se à parte qualitativa do questionário. Nesta parte do 

questionário foi solicitado as escolas que respondessem de maneira dissertativa. Eram 3 

questões referentes as atividades realizadas pelas escolas e que estivessem ao encontro 

da legislação 11.645/2008. 

A primeira pergunta foi: Há conteúdos no projeto político-pedagógico (PPP) da 

escola que contemplem o ensino da história e cultura indígena? Em caso de afirmativa, 

favor apresentá-los. 

As respostas obtidas em porcentagens foram: 65% das escolas estaduais 

responderam que “sim” e 35% responderam que “não”. Nas escolas municipais 57% 

responderam que “sim” e 43% responderam que “não”. Utilizando as respostas de 

ambas as escolas, estaduais e municipais chegamos à porcentagem demonstrada no 

gráfico a seguir, todas as escolas responderam a essa questão. 

 

Gráfico 5 – Demonstração quantitativa das escolas estaduais e municipais que possuem 

conteúdos no PPP que contemplem o ensino da história e cultura indígena 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 
 

A segunda pergunta foi dividida em duas partes para análise, a primeira parte 

refere-se a seguinte pergunta: Você conhece a lei federal nº 11.645/2008? 

Das escolas estaduais 100% responderam que “sim”, cabe resaltar que duas 

escolas estaduais não responderam essa questão. Das escolas municipais 77% 

responderam que “sim” e 23% responderam que “não”, resaltamos que uma escola 

municipal não respondeu essa questão. Utilizando as respostas de ambas as escolas, 

estaduais e municipais chegamos a seguinte porcentagem: 

 

Gráfico 6 – Demonstração quantitativa das escolas estaduais e municipais que conhecem 

a lei federal nº 11.645/2008 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 
 

A segunda parte da segunda pergunta foi referente à seguinte questão: Os 

professores da escola recebem treinamento e capacitação para trabalhar com os 

princípios da lei citada? 
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Das escolas estaduais 87% responderam que “não” e 13% responderam que 

“sim”, resaltamos que duas escolas estaduais não responderam a essa questão. Das 

escolas municipais 69% responderam que “não” e 31% responderam que “sim”, uma 

escola municipal não respondeu a essa questão. Utilizando as respostas de ambas as 

escolas, estaduais e municipais, chegamos a porcentagem apresentada no gráfico 7. 

  

Gráfico 7 – Demonstração quantitativa das escolas estaduais e municipais que recebem 

treinamento e capacitação para trabalhar com os princípios da lei federal nº 11.645/2008 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 
 

A terceira pergunta foi: Há apoio institucional das secretarias de educação 

(estadual ou municipal) para a execução de trabalhos educativos com esta temática? 

Das escolas estaduais 67% responderam que “não” e 33% responderam que 

“sim”, duas escolas estaduais não responderam a essa questão. Das escolas municipais 

58% responderam que “não” e 42% responderam que “sim”, duas escolas municipais 

não responderam a essa questão. Utilizando as respostas de ambas as escolas, estaduais 

e municipais, chegamos as seguintes porcentagens. 

 

Gráfico 8 – Demonstração quantitativa das escolas estaduais e municipais que recebem 

apoio institucional das secretarias de educação para a execução de trabalhos educativos 

com a temática do ensino da história e cultura indígena 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 
 

4 CONSIDERAÇÕES 

 

Percebemos que a situação nas escolas pesquisadas são semelhantes aos 

apontamentos descritos na fundamentação teórica, ou seja, não basta o conhecimento 

das legislações se faz necessário o empenho e a sensibilidade por parte do governo e das 

gestões escolares em executar atividades, projetos e eventos relacionados a temática 

indígena. 

No que foi observado da realidade pesquisada e da coleta de dados, é que a 

questão do conhecimento a cerca da temática indígena, ainda se dá de maneira bastante 

superficial, observamos que a principal fonte de recurso didático são os livros, que por 

sua vez é obrigatoriedade das secretarias de educação fornecerem e assim o fazem na 

esfera estadual de ensino. Na esfera municipal percebemos um descaso frente a esta 

temática, muitos professores relataram que simplesmente não possuem conhecimento 

sobre a temática indígena e que não realizam trabalhos acerca do tema. A única 
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iniciativa relatada foi a de um curso de formação que iria ocorrer específica a alunos 

indígenas e não ao trabalho da temática indígena como conteúdo ou tema transversal. 

Percebemos semelhanças no que diz respeito às dificuldades encontradas nas 

escolas relatadas na coleta de dados e nos referenciais teóricos apresentados. O que 

percebemos foi a naturalização na seleção dos conteúdos. Percebemos que as poucas 

iniciativas de projetos e eventos se deram por esforço de um ou mais professores que se 

envolveram em criar iniciativas de promoção nas relações étnico-raciais, em específico 

aos indígenas. A obrigatoriedade que percebemos se dá como um evento a ser 

trabalhado em uma determinada época, caracterizando-as como iniciativas pontuais em 

datas especificas, ou seja, nas datas comemorativas. 

Nas secretarias de educação (SEDUC e SEMED) não foram identificados 

nenhum projeto ou programa frente à temática indígena, as iniciativas identificadas 

partem das próprias escolas, porém há também de enfatizar que atualmente há a questão 

da descentralização dos recursos financeiros, por isso percebemos a existência de 

projetos, mas que em muitos casos não são específicos à temática indígena, abordam de 

maneira mais ampla na questão da cidadania e do respeito à diversidade.  

Em relação aos materiais didáticos observamos que os métodos didáticos 

pedagógicos tradicionais permanecem, pois os livros ganharam como recurso didático 

mais utilizado. 

Em relação a projetos e eventos observamos números reduzidos na esfera 

municipal de ensino, percebemos que a esfera estadual de ensino se envolvem mais no 

desenvolvimento de projetos para o recebimento de recursos financeiros específicos a 

este propósito. 

Em relação à formação docente, apenas uma citação de capacitação foi 

mencionada pela escola e uma possibilidade de formação foi apresentada por uma 

secretaria de educação, porém essa ultima ainda não se efetivou. 

Percebemos nessa pesquisa uma possibilidade de retorno educacional frente as 

informações aqui descritas tanto para a sociedade de maneira geral quanto as 

instituições de ensino, estaduais e municipais. A visibilidade dessas informações 

poderão auxiliar as secretarias de educação e escolas no tratamento dos conteúdos 

referentes à temática dos indígenas. 

Estudos futuros relativos a esta temática deverão fornecer dados comparativos 

aos apresentados nessa pesquisa, sendo esta pioneira no levantamento de dados do 

município de Parintins. Estudos focados nos critérios aqui desenvolvidos (formação 
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docente, projetos e eventos) servirão como possibilidades de acompanhamento da 

discussão ocorrida frente à temática indígena na educação regular do município de 

Parintins.  
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r 
Abr 
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i 
Jun Jul 

1 
Início das 

atividades 
X            

2 

Montagem de 

quadro teórico de 

referência para ida 

à campo – leitura, 

organização e 

elaboração do 

referencial teórico 

X X X X X X X X X X X  

3 

Ida à campo: 

visita às 

secretarias de 

educação 

municipal e 

estadual em 

Parintins – 

entrevista 

estruturada 

 X X          

4 

Análise preliminar 

dos dados 

levantados – 

planejamento para 

ida às escolas 

  X X         

5 

Ida às escolas: 

entrega dos 

questionários e 

acompanhamento 

de seu 

preenchimento 

   X X X X X X    

6 

Recolhimento dos 

questionários e 

tabulação dos 

dados coletados 

    X X X X X    

7 

Análise final dos 

dados e escrita do 

texto – elaboração 

do relatório final 

       X X X X  

http://www.anpae.org.br/seminario/ANPAE2012/1comunicacao/Eixo03_38/Maria%20da%20Penha%20Silva_int_GT3.pdf
http://www.anpae.org.br/seminario/ANPAE2012/1comunicacao/Eixo03_38/Maria%20da%20Penha%20Silva_int_GT3.pdf
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8 

Elaboração do 

resumo e 

Relatório Final de 

PIBIC 

          X X 

9 

Preparação para 

apresentação no 

CONIC/UFAM 

           X 

 

7 APÊNDICES 

7.1 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA ESTRUTURADA – SECRETARIAS DE 

EDUCAÇÃO 

Pesquisador inicia apresentando-se, apresentando o propósito da pesquisa e 

esclarece ao entrevistado que irá gravar a entrevista para posterior transcrição 

e análise, preservando o anonimato do entrevistado.  

Informações iniciais: 

1. Nome:_____________________________________________________ 

2. Idade:_____________________________________________________ 

3. Cargo/função na secretaria de educação:_________________________ 

4. Tempo que exerce as funções/cargo na secretaria de 

educação:__________________________________________________ 

Roteiro para a entrevista estruturada: 

1. Quais as iniciativas já realizadas pela secretaria de educação para 

contemplar os direcionamentos da lei federal 11.645/2008? 

2. Quais os materiais didáticos que tratam da temática da lei que já 

foram/serão distribuídos ás escolas? 

a. Quais as disciplinas contempladas por este material?  

3. Quantos e quais cursos já foram oferecidos aos professores para se 

capacitarem no conteúdo da lei federal? 
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4. Já foram realizados eventos específicos relacionados à temática da lei 

federal? Quantos? Periódicos? 

5. Quais as escolas que já realizaram ou que estão realizando ações 

educativas relacionadas à temática indígena nos termos da lei federal? 

6. Outros questionamentos que surjam durante a entrevista e/ou 

aprofundamentos em cada uma das questões já sugeridas. 

 

7.2 QUESTIONÁRIO 

QUESTIONARIO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.645/2008 

(HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA) NA ESCOLA 

 

Informações iniciais do respondente: 

Nome:__________________________________________________________ 

Cargo/Função na(s) escola(s):______________________________________ 

 

Identificação da escola: 

Nome da escola:__________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Em funcionamento desde (ano):______________________________________ 

 

Quantitativo das atividades realizadas pela escola referentes à lei 

11.645/2008: 

No quadro abaixo, registre para cada item perguntado, o nome mais 

aproximado (caso não lembre o nome corretamente) da atividade realizada, a 

data mais aproximada de realização e o(s) professor(s) da escola, 

coordenador(es) e da equipe que realizou a atividade, ou, no caso do item “A” 

(materiais didáticos), as informações solicitadas no quadro: 

A) MATERIAIS DIDÁTICOS DISPONÍVEIS NA ESCOLA HOJE REFERENTES 

AO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA. 
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Nome do material Descrição (livro, filme, 
cartilha etc.) 

Fonte onde foi adquirido 
(APMC da escola, 
recursos próprios do 
professor ou fornecidos 
pela SEMED/SEDUC)? 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

B) SOBRE OS PROJETOS, PROGRAMAS e EVENTOS (datas 

comemorativas, festas, gincanas, feiras etc.): 

B.1) PROJETOS (Responder na vertical): 

Nome 
do 
projeto 
e/ou 
progra
ma 

Coordena
dor 
(responsá
vel) 

Disciplinar 
(um 
professor 
responsáve
l) ou 
interdiscipli
nar (vários 
professore
s)? 

Professor
es / 
disciplina
s 
envolvida
s (ex: 
história, 
artes 
etc...) 

Duraçã
o (dias, 
seman
as, 
meses, 
bimestr
e, 
semest
re etc.) 

Data 
aproxima
da de 
realizaçã
o 

Número 
de alunos 
ou 
comunida
de 
atendida 
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B.2) EVENTOS: 

Nome do evento Coordenador(es) 
(responsável) 

Data 
aproximada de 
realização 

Número de 
alunos ou 
comunidade 
atendida 
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Qualitativo das atividades realizadas pela escola referentes à lei 
11.645/2008: 
Favor responder a estas perguntas de maneira dissertativa. 

 
1. Há conteúdos no projeto político-pedagógico da escola que contemplem 
o ensino da história e cultura indígena? Em caso de afirmativa, favor 
apresentá-los. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________ 
2. Você conhece a lei federal nº 11.645/2008? Os professores da escola 
recebem treinamento e capacitação para trabalhar com os princípios da lei 
citada?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
3. Há apoio institucional das secretarias de educação (estadual ou 
municipal) para a execução de trabalhos educativos com esta temática? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_________ 

Escrever considerações adicionais no verso desta folha, obrigado pela sua 

participação! 

 

8 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - FUA (UFAM) 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: Caracterização do trabalho com o conteúdo da história e da cultura 
indígena nas escolas em Parintins 
Pesquisador: Marcelo Rocha Radicchi 
Área Temática: 
Versão: 4 
CAAE: 16731813.1.0000.5020 
Instituição Proponente: Universidade Federal do Amazonas - UFAM 
Patrocinador Principal: Universidade Federal do Amazonas - UFAM 
 
DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer: 515.018 
Data da Relatoria: 22/01/2014 
 
Apresentação do Projeto: 
PIBIC tendo como orientador o Prof. Marcelo Rocha Radicchi e como bolsista o aluno Lucas 
Diógenes Leão. Segundo os pesquisadores, "a lei federal número 11.645/2008 que inclui no 
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena é 
uma regulamentação que visa a implantação de uma política educacional oficial voltada para a 
diversidade e para as relações étnico raciais na escola. No estado do Amazonas, temos a 
resolução nº 75/2010 do Conselho Estadual de Educação que reforça este direcionamento 
legal. O Amazonas é também o estado brasileiro com maior população indígena. Tendo já 
constatado preliminarmente em pesquisa sobre a efetivação da lei federal número 10.639/2003, 
que trata do ensino da história e cultura afro-brasileira na escola, realizada em Parintins, 
indicando uma fraca efetivação dos princípios desta lei pesquisada, buscaremos identificar, 
para então caracterizar a forma como é realizado o trabalho com a história e a cultura 
indígenas nas escolas municipais e estaduais em Parintins, verificando se o mesmo se observa 
com esta temática nos currículos escolares na cidade. Trata-se de pesquisa de campo, com o 
método de coleta de dados de questionário, abrangendo todas as escolas da cidade, estaduais 
e municipais, localizadas no perímetro urbano. 
Os dados serão tabulados e analisados por meio de estatística descritiva. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: 
Caracterizar as iniciativas de aplicação da lei nº 11.645/2008 nas escolas municipais e 
estaduais em Parintins no que diz respeito à cultura e história indígenas. 
Objetivos Secundários: 
- Identificar as iniciativas de aplicação da lei nº 11.645/2008, no que diz respeito à história e 
cultura indígenas, considerando os sistemas municipais e estaduais de ensino quanto aos 
itens: material didático, formação docente e eventos específicos; 
- Identificar as iniciativas de aplicação da lei nº 11.645/2008, no que diz respeito à história e 
cultura indígenas, considerando as escolas municipais e estaduais de ensino quanto aos itens: 
currículo, material didático, formação docente, projetos e ações, eventos específicos. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: 
Os riscos relacionados à realização da pesquisa são baixos, considerando que o questionário a 
ser respondido trata de dados da instituição, sem identificação pessoal. As entrevistas 
estruturadas nas secretarias de educação não identificarão nominalmente os entrevistados, 
mas seus cargos institucionais. 
Em caso de constrangimento ou desconforto por parte do entrevistado na realização da 
entrevista, o entrevistador encerrará a entrevista no dia e perguntará ao entrevistado se ele 
deseja continuar a entrevista outro dia, marcando então nova data e horário. Em caso de 
negativa do entrevistado em continuar a participar da pesquisa o entrevistador não mais o 
procurará, porém irá solicitar que o sujeito informe o contato de outra pessoa que possa 
responder aos questionamentos. Para a instituição escolar, o sigilo também estará garantido, 
não sendo mencionado o nome da instituição, caso venha a ser relevante na análise e 
componha o corpo do texto do relatório final da pesquisa. 
Benefícios: 
O benefício será proporcionado pelo resultado da pesquisa, na análise crítica e contextualizada 
da realidade observada nas escolas, que poderá apontar a intensidade de aplicação da lei que 
trata do ensino da história e cultura indígena nas escolas, considerando a importância desta lei, 
em especial no estado do Amazonas e seu contexto de forte ligação à cultura originária dos 
povos indígenas. A partir dos dados obtidos, reflexões e conclusões, poderemos iniciar o 
debate sobre não só a quantidade e estatísticas, números oficias apresentados relativos à 
efetivação da política pública na educação levantada através da lei federal nº 11.645/2008, mas 
especialmente, sobre a qualidade efetiva da aplicação destas políticas públicas, importantes na 
constituição e valorização da identidade brasileira e do respeito ao outro, ao diferente. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Metodologia Proposta, tal como apresentada pelos pesquisadores: 
Quanto ao delineamento metodológico da pesquisa, esclarecemos se tratar de uma pesquisa 
descritiva quanto aos objetivos (GIL, 1991), já que visa descrever o fenômeno, utilizando um 
instrumento de coleta de dados padronizado (questionário, em nosso caso). Com relação aos 
procedimentos para coleta de dados, utilizaremos do levantamento de dados junto às 
instituições a serem pesquisadas (secretarias municipal e estadual de educação em Parintins e 
também escolas municipais e estaduais em Parintins), por meio das técnicas de coleta de 
dados do questionário (GIL, 1991), a serem utilizados nas escolas (municipais e estaduais) e 
da entrevista estruturada (GIL, 1991) nas visitas às secretarias de educação (estadual e 
municipal). O método de abordagem da pesquisa é dedutivo (GIL, 1991), pelo fato de partirmos 
de uma regulamentação (lei federal e demais regulamentações) que deveria garantir a 
aplicação de ações de educação para a história e cultura indígena na escola, mas que iremos 
confrontar este pressuposto com a realidade encontrada inicialmente nos sistemas de ensino 
(como viabilizadores e estimuladores de ações educativas em favor da lei 12.645/2008 nas 
escolas) e posteriormente nas escolas municipais e estaduais (como polos executores da 
legislação e direcionamentos oficiais para a educação). Iniciaremos a pesquisa após a 
obtenção da aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM), com elaboração de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) a ser preenchido tanto pelos gestores (município e estado) quanto pelos coordenadores 
pedagógicos das escolas que preencherão os questionários e que possivelmente poderão ser 
entrevistados na ocasião de uma visita dos pesquisadores à escola. O primeiro passo 
metodológico que contempla a ida a campo será a visita dos pesquisadores às secretarias 
estadual e municipal de educação visando a coleta de dados por meio de uma entrevista 
estruturada, onde os pesquisadores entrevistarão o(s) responsável(eis) capazes de fornecer as 
informações relativas ao material didático, formação docente e eventos específicos 
realizados/conduzidos/estimulados pelas redes de ensino nas escolas do município. Nesta 
etapa, poderemos solicitar um aprofundamento da coleta de dados documentais no caso das 
secretarias disporem de livros didáticos, projetos formalizados em andamento ou já realizados 
etc. Terminada esta etapa, passaremos à etapa posterior de coleta de dados junto às escolas 
municipais e estaduais em Parintins. A pesquisa abrangerá a totalidade das escolas municipais 
(17) e estaduais (20) na área urbana de Parintins, sendo enviados questionários para todas as 
escolas, para posterior recolhimento e análise dos dados. A técnica de questionários possibilita 
alcançar um maior número de ocorrências do fenômeno pesquisado, porém apresenta as 
desvantagens de poder não ser compreendidos alguns pontos questionados, além da 
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possibilidade bastante concreta de obtenção de um número baixo de questionários 
respondidos. Buscaremos contornar estes problemas de não-compreensão das questões, 
validando o questionário previamente com 3 professores especialistas na área, sendo 2 deles 
do ensino superior, no próprio ICSEZ/UFAM e um dos professores da rede básica de ensino. 
Além disso, o pesquisador bolsista estará presente constantemente nas escolas, realizando 3 
visitas em cada escola, a primeira para entrega do questionário e conversa inicial, a segunda 
para reforço e esclarecimento de dúvidas no preenchimento e/ou sobre a pesquisa e/ou pontos 
que sejam necessários o esclarecimento e a terceira para recolhimento dos questionários. 
Consideraremos o universo de 20 escolas estaduais e 17 escolas de ensino fundamental 
municipais na zona urbana (PREFEITURA, 2005) para envio dos questionários e o processo de 
preenchimento será acompanhado, através da ida do pesquisador bolsista às escolas 
esclarecendo as dúvidas que possam surgir. 
 
Critério de Inclusão: 
Para a coleta de dados a ser realizada pela entrevista semiestruturada, serão considerados 
o(a) gestor(a) municipal (SEMED) e estadual (SEDUC) de educação na cidade ou algum 
servidor designado por este(a) que conheça a realidade que desejamos pesquisar, a saber, o 
estado atual de aplicação da lei federal nº11.645/2008 na rede de ensino competente (estado 
ou município). Para a coleta de dados a ser realizada pelos questionários, serão consideradas 
aptas e enviados questionários a todas as escolas da área urbana da cidade de 
Parintins,sendo 20 municipais e 17 estaduais. Os questionários serão entregues à direção de 
cada escola após breve conversa com o gestor ou coordenação pedagógica e ficará à cargo da 
escola determinar quem irá responder o questionário, porém, indicaremos que deverá ser um 
funcionário, membro da equipe da direção ou professor da escola que conheça as ações, 
projetos e eventos realizados na escola relacionados à aplicação da lei federal nº 11.645/2008. 
 
Critério de Exclusão: 
Não coletaremos os dados de entrevista caso haja desistência declarada dos entrevistados em 
oferecer a entrevista ou no caso destes desmarcarem 3 encontros sucessivos para coletarmos 
a entrevista. Não coletaremos os dados dos questionários nas escolas onde os gestores(as) 
declararem não querer participar da pesquisa ou no caso de 2 tentativas fracassadas de coletar 
o questionário respondido nesta escola. 
 
Cronograma: adequado. 
 
Orçamento: adequado. 
 
Instrumentos de coleta de dados: adequados. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Folha de rosto: adequada 
TCLE: adequado. 
Termo de Anuência: adequado. 
 
Recomendações: 
No item sobre riscos e benefícios, é feita a seguinte colocação: "Para a instituição escolar, o 
sigilo também estará garantido, não sendo mencionado o nome da instituição, caso venha a ser 
relevante na análise e componha o corpo do texto do relatório final da pesquisa." Sugere-se 
RETIRAR o complemento "caso venha a ser relevante na análise e componha o corpo do texto 
do relatório final da pesquisa", pois fica sem sentido. 
Ora, se for relevante e vier a compor o corpo do texto do relatório final da pesquisa acabará o 
anonimato. 
O projeto anexado manteve inadequações apontadas (ex: critério de exclusão), mas corrigidas 
no formulário da Plataforma Brasil. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
As pendências foram atendidas. Parecer aprovado. 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: 
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 Não 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 

MANAUS, 24 de Janeiro de 2014 
Assinado por: 

MARIA EMILIA DE OLIVEIRA PEREIRA ABBUD 
(Coordenador) 

Endereço: Rua Teresina, 4950 
Bairro: Adrianópolis CEP: 69.057-070 
UF: AM Município: MANAUS 
Telefone: (92)3305-5130 Fax: (92)3305-5130 E-mail: cep@ufam.edu.br 

 

 


