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“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo.” 

Paulo Freire 



 
 

RESUMO 

 

O presente projeto tem como objetivo apresentar como é o contexto 

organizacional da escola indígena diferenciada Terena Komomoeya Kovo’ero 

apresenta ainda uma pesquisa feita sobre o papel da gestão escolar, sobre o papel 

gestor no âmbito escolar ainda sobre a importância do professor indígena que busca 

além da capacitação de seu aluno para o mundo para as mudanças que ocorrem 

fora da comunidade indígena ele busca ainda, formar cidadãos capazes de lutar 

pelos seus direitos e sua cultura. Diante  de todas essas especificidades da escola 

indígena que a diferem das demais escolas do nosso pais como a questão de 

possuir matérias diferenciadas e currículos que atendam e especificidade de toda a 

comunidade. Outra realidade esta relacionada ao sistema politico que foi implantado 

junto ao sistema escolar indígena, onde para ser eficaz a escola deve ser composta 

por uma gestão democrática onde toda a comunidade participe as decisões como a 

elaboração de Projetos Políticos Pedagógicos, e na confecção do currículo, além da 

total transparência por parte da gestão na utilização da verba destinada ao bem 

estar da escola e de todos. Conclui-se que os gestores da educação escolar 

indígena devem ter um olhar totalmente voltado para os aspectos socioculturais e 

sociolinguísticos de sua comunidade e para a grande diversidade étnica além de ter 

um olhar observador sempre levando e conta a participação de toda a comunidade a 

fim de obterem uma educação de qualidade.     

Palavras-chave: educação indígena; gestão democrática; comunidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

RESUMEN 
 

 
 El presente proyecto tiene como objetivo presentar cómo es el contexto 
organizacional de la escuela indígena diferenciada Terena Komomoeya Kovo'ero 
presenta una investigación sobre el papel de la gestión escolar, sobre el papel 
gestor en el ámbito escolar aún sobre la importancia del profesor indígena que 
busca más allá de la capacitación de su alumno al mundo para los cambios que 
ocurren fuera de la comunidad indígena, busca aún, formar ciudadanos capaces de 
luchar por sus derechos y su cultura. Ante todas esas especificidades de la escuela 
indígena que la diferencian de las demás escuelas de nuestro país como la cuestión 
de poseer materias diferenciadas y currículos que atiendan y especificidad de toda la 
comunidad. Otra realidad esta relacionada al sistema político que fue implantado 
junto al sistema escolar indígena, donde para ser eficaz la escuela debe estar 
compuesta por una gestión democrática donde toda la comunidad participe en las 
decisiones como la elaboración de Proyectos Políticos Pedagógicos, y en la 
confección del currículo, además de la total transparencia por parte de la gestión en 
la utilización de la asignación destinada al bienestar de la escuela y de todos. Se 
concluye que los gestores de la educación escolar indígena deben tener una mirada 
totalmente orientada hacia los aspectos socioculturales y sociolingüísticos de su 
comunidad y para la gran diversidad étnica además de tener una mirada 
observadora siempre llevando y cuenta la participación de toda la comunidad a fin 
de obtener una educación de calidad. 
 
Palabras clave: educación indígena; gestión democrática; comunidad. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o extermínio quase que total das línguas indígenas no Brasil, era 

preciso mudar as politicas indigenistas do país para que o genocídio linguístico e 

cultural não fosse total, criando assim um sistema de educação que garantisse aos 

povos indígenas o direito de preservar sua cultura surgindo assim à educação 

escolar indígena. 

Esta pesquisa surgiu a partir de observações realizadas na Escola Estadual 

Indígena Terena Komomoeya Kovo’ero, localizada no município de Matupá. De 

acordo com o Referencial Curricular Nacional para Escolas Indígenas () a História da 

educação Escolar Indígena no Brasil inicia-se no século XV com a catequização dos 

indígenas que eram obrigados pela sociedade a deixar de lado seus costumes, 

crenças, valores e culturas.      

A educação escolar indígena surgiu como direito a os povos indígenas a fim 

de preservar as diferenças culturais e linguísticas de cada etnia, pois as leis  antes 

da constituição de 1988 tratavam todos os brasileiros como etnicamente iguais 

levando a extinção varias outras culturas. Com essa nova legislação a escola 

Indígena passa ser diferenciada, pois têm em seu currículo três disciplinas a mais 

em sua grade escolar, que são elas praticas culturais, tecnologia indígena e Língua 

Materna, possui um regimento especifico debatido pela comunidade, professores  

lideranças e anciões  da comunidade tem uma voz ativa  em relação a vários 

aspectos quando relacionadas a especificidade de cada comunidade como a 

escolha do calendário escolar próprio levando em conta vários aspectos e 

prioridades dos mesmos, garantindo sempre uma boa educação preservando a 

cultura e a língua materna. É dever de qualquer escola indígena ou não acolher 

todos que a procuram, sendo assim no ano de 2016 e 2017 a escola Komomoeya 

Kovo’ero abrigou três níveis de cultura sendo elas Kayapó, Terena e Não indígena 

(branco). Na escola atualmente atuam professores de Ensino Médio, Magistrados, 

de Ensino Superior que estudaram na Faculdade Intercultural (UNEMAT), e outros 

inseridos na União das Faculdades de Mato Grosso (UNIFAMA). 

Para que a educação seja de boa qualidade é importante que a educação 

escolar indígena adote parâmetros políticos de democratização e participação para 

que se busque formas de trabalho diferenciadas utilizando-se de varias 

metodologias para que cada aluno possa absorver o conhecimento e garantir que o 
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não percam suas raízes socioculturais e sociolinguísticas. Esse modelo de gestão 

democratizada garante ao índio uma forma de integração e de oportunidades na 

vida profissional.  

Apesar das varias mudanças que ocorreram ao longo do tempo a educação 

escolar indígena esta longe de ser perfeita, pois não bastou apenas a criação de 

escolas e modelos específicos era preciso qualificar-se os professores para 

trabalharem , e foram criados cursos de formação de professores indígenas em 

faculdades interculturais  que tem como objetivo qualificar os professores para 

lidarem com varias situações que podem ocorrem e tem como meta ainda mais 

importante formar professores elaboradores capazes de elaborarem projetos e 

matérias que atendam tanto os anseios da comunidade e principalmente no 

desenvolvimento de seus alunos.  

Diante dessa realidade surgiu a necessidade de se fazer um estudo do papel 

da Gestão escolar na construção Coletiva do Projeto Politico Pedagógico da Escola 

Estadual Indígena Terena Komomoeya Kovo’ero tendo em vista que o gestor é peça 

fundamental para a articulação do projeto politico pedagógico dentro da escola, e 

tem a base de como construir uma proposta pedagógica com a participação do 

gestor escolar. Para tanto, os PCNs traz as diretrizes para que a gestão escolar 

esteja propondo mecanismo de elaborar o projeto politico pedagógico e destaca que 

o projeto deve resultar do próprio processo democrático.  

Contudo o referencial curricular das escolas indígenas também dá respaldo 

para que o projeto politico pedagógico seja voltado para o reconhecimento de uma 

educação escolar indígena específica, diferenciada e de qualidade para as 

populações indígenas. Entretanto segundo o referencial das escolas indígenas 

reconhece que há enormes conflitos e contradições a serem superados na prática. 

Esta pesquisa surgiu a partir de observações e estudo realizado na Escola Estadual 

Indígena Terena Komomoeya Kovo'ero para que fosse discutida com os 

professores, funcionários e comunidade a importância da Gestão Escolar para o 

andamento e desenvolvimento da escola, uma vez que estava no plano de ação da 

Coordenação Indígena e do Campo organizar juntamente com as comunidades 

escolares as propostas pedagógicas  

O problema norteador desta pesquisa foi: Como vem sendo conduzida a 

gestão escolar nessa escola indígena? Quais as dificuldades destes gestores em 

conduzir as atividades escolares na comunidade indígena?  
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Diante da problemática, surgiu a hipótese inicial desta pesquisa que foi de: 

os gestores escolares atualmente são visto como o principal agente de articulação 

do fazer pedagógico e o responsável para alcançar o sucesso escolar. Até pouco 

tempo a gestão era vista como centro de todo o processo escolar, a escola deve 

buscar viver em condições de independência com organismo centrais e locais, ou 

seja a escola é capaz de ter sua própria identidade construindo dessa forma sua 

autonomia todos juntos. 

O objetivo geral desta pesquisa foi de identificar o contexto organizacional  e 

da gestão da educação escolar indígena terena. Tendo como objetivo especifico os 

seguintes: 

 Apresentar os parâmetros da educação indígena  

 Reconhecer o papel da comunidade educativa na gestão da escola 

indígena terena Komomoeya Kovo’ero 

 Demostrar os principais pontos da gestão democrática e participativa 

 Descrever o processo de escolha da direção e suas atribuições  
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2. REFERENCIAL TEÓRIC0 

 

2.1 Contexto Organizacional Da Educação Escolar Indígena Brasileira Ao 

Longo Do Tempo  

    

Há proposta de escolarizar os povos indígenas surgiu por volta dos séculos 

XXI e XVIII com a chegada dos portugueses no Brasil com ordens dadas pela coroa 

aos jesuítas e missionários que passavam aos indígenas todos seus costumes e 

suas crenças religiosas.   

 

Os povos indígenas do Brasil acreditavam que a educação escolar 
era um meio exclusivo de aculturação e havia certa desconfiança e 
repulsa quanto à escolarização. (BANIWA, 2006, p.129)  
 

   Os povos indígenas vinham à educação escolar como um grande problema 

para  que poderia levar ao fim de toda sua cultura, e te hoje sofre algumas barreiras 

em determinadas aldeias, mas a necessidade e a relação cada vez, mas comum 

com o mundo do não índio vem mudando essa realidade. 

 

No Modelo Assimilacionista de Submersão, as crianças indígenas 
eram retiradas de suas famílias, de suas aldeias e colocadas em 
internatos para serem catequizadas, para aprenderem português e 
os nossos costumes, enfim para “aprenderem a ser gente”. Porque o 
que se acreditava é que os costumes e crenças indígenas não 
correspondiam aos valores da modernidade. Há muita documentação 
escrita atestando que o índio era visto como um bicho, um animal 
que precisava urgentemente, de acordo com o projeto de construção 
da Nação Brasileira, ser “civilizado”, “humanizado”. E à escola cabia 
levar a cabo tal incumbência, através de programas de submersão 
cultural e linguística.(GRUPIONI, LUIZ, 2006, p.20) 

 

.  As primeiras 66 escolas indígenas surgiram em 1934 com a nova legislação e 

seguindo modelos de escolas de países desenvolvidos como da União Soviética e 

Reino Unido, essas escolas tinham como função alfabetizar já que o Brasil possuía  

uma população de  65% de analfabetos . Essas escolas funcionavam até a 4° serie 

e se negavam a olhar para a grande diversidade cultural e linguística do país,  as 

instituições de ensino buscavam e tinham como meta capacitar cidadãos para  o 

mercado de trabalho já que o  pais estava em plena revolução industrial  e possuíam  

os mesmos parâmetros das escolas rurais com o ensino de língua portuguesa e 
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cursos profissionalizantes voltados para a necessidade dopais que estava iniciando 

seu período industrial. 

 
A Constituição de 1934 foi a primeira que atribuiu poderes 
exclusivos da União para legislar sobre assuntos indígenas, 
consolidando um quadro administrativo da educação escolar 
indígena, que só vai ser significativamente alterado em 1991. 
(BANIWA, 2006, p.151) 

 

      A criação desse modelo de escola fez com que a UNESCO juntamente com 

SPI (serviço de proteção ao índio) avaliassem e refletissem sobre a criação de uma 

escola indígena especifica diferenciada que atendessem a demanda sociocultural e 

sociolinguística, e proporão a criação de escolas bilíngues. 

 
No âmbito das organizações e dos povos indígenas, a luta por uma 
educação escolar indígena diferenciada representava a possibilidade 
de retomada do controle sobre a vida de suas comunidades, que a 
escola e a igreja lhes haviam roubado, e aos professores, a 
oportunidade de conquistarem espaço social e político na luta maior 
de suas comunidades e de seus povos. Atualmente, os professores 
indígenas formam um importante segmento de luta por direitos, como 
acontece com a Organização dos Professores Indígenas de Roraima 
(OPIR), que tem sido um braço forte do movimento indígena local na 
luta pela terra. (BANIWA, 2006, p.158) 
 

     O grande salto na educação indígena brasileira veio com a constituição de 

1988, onde foram criados parâmetros específicos e leis que garantiam a 

preservação da diversidade cultural. 

 

A constituição brasileira de 1988 traçou pela primeira vez na historia 
brasileiro um quadro jurídico novo para a regulamentação das 
relações do estado com as sociedades indígenas contemporâneas. 
Rompendo com uma tradição de quase cinco séculos de politica 
integracionista, ela reconhece aos índios o direito a prática de suas 
formas culturais próprias. (BRASIL,1998, p.31) 

 

     A partir da constituição de 1988 fora reconhecida a grande importância dos 

valores culturais e linguísticos garantidos por meio de decretos a criação de escolas 

com currículos que valorizem a cultura e utilize-se de métodos de ensino próprios e 

o uso de sua língua materna em seu currículo. 

 

 
Diante das necessidades de um mundo cada vez mais globalizado, 
os índios julgam que a educação escolar, quando apropriada por eles 
e direcionada para atender às suas necessidades atuais, pode ser 
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um instrumento de fortalecimento das culturas e das identidades 
indígenas e um possível canal de conquista da desejada cidadania, 
entendida como direito de acesso aos bens e aos valores materiais e 
imateriais do mundo moderno. (BANIWA, 2006, p.129) 

 

As escolas indígenas possuem em sua grade além das matérias 

convencionais, contam com mais três que são elas praticas culturais, tecnologia 

indígena e língua materna garantindo a comunidade o resgate de suas memorias 

culturais e enfatizando a importância da língua materna.  

 

Com relação à elaboração do currículo, a LDB enfatiza, no artigo 26, 
a importância da consideração das “características regionais e locais 
da sociedade, da cultura, da economia e da clientela” de cada 
escola, para que sejam alcançados os objetivos do ensino 
fundamental. (BRASIL, 1998, p.33) 
 

Antes do ano de 1991 a educação escolar indígena era responsabilidade da 

FUNAI (Fundação nacional do índio) que sempre buscou meios e formas para que 

pudessem garantir o direito de preservar os costumes e a cultura e que a educação 

escolar indígena soma-se e que não fosse instrumento de aculturação étnica. Mas 

passou ser responsabilidade do MEC, a partir de então foram criadas varias leis e 

diretrizes, como a lei de politica de base da educação escolar indígena criada em 

1993 pelo então presidente Itamar Franco, que criou Leis e tornou responsabilidade 

do estado garantir uma educação indígena diferenciada que atendessem   cada 

comunidade indígena garantido total respaldo na preservação de sua cultura.   

 

Em 1991, a educação indígena deixou de ser responsabilidade da 
FUNAI (Fundação Nacional do Índio), e passou a ser 
responsabilidade do MEC (Ministério da Educação). Em 1993, o 
MEC criou o Comitê de Educação Indígena, composto por 
representantes de alguns povos indígenas, e também criou as 
Diretrizes Para a Política Nacional de Educação Indígena 
(FAUSTINO, 2006 p.16). 

 

Com o MEC a frente a educação escolar indígena sofreu vários avanços 

com a criação de um currículo diferenciado que passou a enxergar a diferença 

étnica e linguística dos povos indígenas recuperando e resgatando grande parte da 

cultura dos povos indígenas brasileiros. 

 

Conselho Nacional de Educação criou as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Escolar Indígena, com a preocupação de 
manter a diversidade cultural dos índios, tendo como políticas a 
afirmação das identidades étnicas, a recuperação das memórias 
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históricas e a valorização das línguas e conhecimentos dos povos 
indígenas (BRASIL, 2010) 

 
A Lei Constitucional garante a os povos indígenas através da educação 

diferenciada o uso em sua grade o uso de disciplinas diferenciadas como língua 

materna tecnologia indígenas e pratica culturais garantido o direito de manter em 

suas comunidades ainda que estejam em constante contato com a modernização 

suas e crenças e a língua. O currículo das escolas indígenas é diferenciado, pois 

tem participação e grande influencia da comunidade de lideranças que analisam e 

formam o calendário baseado em prioridades dentre outras atividades sócios 

culturais. 

 

Porque conduzida pela comunidade indígena, de acordo com seus 
projetos, suas concepções e seus princípios. Isto se refere tanto ao 
currículo quanto aos modos de administrá-la. Inclui liberdade de 
decisão quanto ao calendário escolar, à pedagogia, aos objetivos, 
aos conteúdos, aos espaços e momentos utilizados para a educação 
escolarizada.(BRASIL,1998 p.24) 

 

  Na educação escolar indígena é indispensável a participação da 

comunidade pois ela é ferramenta fundamental e detentora de grande conhecimento 

cultural e linguístico, que são passados para as novas gerações. Em 1998 foi criado 

pelo MEC o RCNEI (Referencial Curricular nacional ´para escolas indígenas), seu 

principal objetivo e garantir ao professor indígena ou não índio uma melhor 

qualidade no ensino, assim como reunir fundamentos históricos a fim de melhorar o 

futuro da escolas. 

Todas as sociedades indígenas dispõem de seus próprios processos de 
socialização e de formação das pessoas, e atividades de ensino-
aprendizagem combinam espaços e momentos formais e informais, com 
concepções próprias sobre o que deve ser aprendido, como, quando e por 
quem. (BRASIL, 1998 p.21) 

 

O conhecimento não deve ficar apenas focado na escola, pois a comunidade 

tem papel fundamental, principalmente pelos anciões (pessoas mais velhas ) que 

detêm de muita conhecimento histórico cultural  e  esse conhecimento tradicional 

não pode ser considerados incompatíveis com os conteúdos repassados nas 

escolas. 

   Outro debate surgiu então como apresentar aos alunos atividades e 

conteúdos específicos se os livros que vinham para escolas indígenas eram os 
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mesmos utilizados nas escolas de não índios, então proporão a criação de materiais 

específicos para cada escola. Porem na pratica isso vem sendo umas das principais 

dificuldades dos professores em sala de aula a falta de materiais didáticos 

específicos para disciplinas como TC (Tecnologia Indígena), língua materna e 

praticas cultural. 

 

Livros, em diferentes línguas indígenas e em português têm sido 
produzidos por professores e alunos indígenas para o uso em suas 
escolas. Apropriando-se da ferramenta da escrita e de procedimentos de 
pesquisa e sistematização, professores indígenas voltam seu olhar para 
aspectos de seus modos de vidas e "descobrem" procedimentos, 
interoperações modos de fazer próprios que não suspeitavam. (BRASIL, 
1998 p.68) 

 

Nos últimos anos no Brasil foram e vem sendo criados materiais didáticos que 

estão sendo elaborados principalmente em cursos de especialização de professores 

que buscam cada vez melhorias no ensino e aprendizagem de seus alunos.  

Mas a comunidade em geral tem papel fundamental na criação desses 

materiais, pois é detentora de uma sabedoria cultural, com isso é muito comum a 

realização de materiais não só envolvendo o corpo docente mas toda a comunidade. 

Outra grande e importante iniciativa por parte da escola e de professores é levar a 

temática para dentro de sala de aula incentivando o cognitivo do aluno, por exemplo, 

na confecção de cartilhas com desenhos dos alunos e suas respectivas descrições 

na sua língua materna. 

 

 2.2 Gestão democrática e participativa na escola indígena  

A construção de uma escola indígena nova e diferenciada está relacionada com 

a democratização e a participação, onde se põem em pratica as propostas politicas 

impostas pelo governo a partir da constituição regente de 1988  e a LDB de 1996 

onde se garantem aos povos indígena o direito a igualdade e a  um sistema que 

prese pelos seus anseios socioculturais e linguísticos.  

 

A preocupação nacional com a democratização da gestão escolar e a 
participação coletiva na construção de uma escola moderna” está 
presente no Brasil desde a década de 30, haja vista que o Manifesto 
dos Pioneiros da Educação de 1932 enfatizava “autonomia 
administrativa da escola em seus aspectos técnicos, administrativos 
e econômicos”.4 Ao discutir autonomia escolar, Santos Filho (1998) 
relaciona aos movimentos estudantis do final da década de 60 o 
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fortalecimento de ações contundentes em prol da democratização da 

administração educacional em todo o mundo ocidental. ( FREITAS, 
2000, p.49) 

 

Inserir a gestão democrática nas escolas e comunidades indígenas não é tão 

simples como se parece, pois ela se depara com varias ideologias das lideranças 

indígenas que representam a comunidade. Pois em alguns casos de eleição de 

diretores onde deveria ser precedida de eleições diretas a escolha é feita pelas 

lideranças da comunidade.  A ênfase neste ponto e mostrar as comunidades 

indígenas a importância das mudanças de atitudes e de pensamentos sobre as 

questões politicas, onde através da democracia são analisadas propostas e 

indicações a fim de melhoras a qualidade e sempre estar a par das questões 

administrativas da escola de sua comunidade. 

O desenvolvimento da escola e a realização de seu trabalho têm um 
rumo, propõem a realização de objetivos e, para tanto, há a 
necessidade de definição clara e objetiva de seus resultados finais e 
intermediários, que devem ser acompanhados e avaliados, visando à 
necessária correção, quando for o caso; o cuidado com o ritmo de 
trabalho, que deve se manter constante; a identificação de problemas 
a serem contornados; o uso adequado de recursos; o 
estabelecimento da relação custo-benefício e a identificação de 
novas perspectivas de ação. (LUCK, 2000, p.28) 

 

As comunidades indígenas defendem e admitem que é muito importante e 

que seja oferecida em suas escolas um ensino de qualidade, onde possam 

acompanhar as decisões e fazer solicitações diretamente aos gestão de sua escola. 

A participação da comunidade dos pais e dos alunos indígenas e muito importante 

no processo educacional diferenciado e é uma ferramenta importante para uma 

vivencia democrática. 

 

A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos 
vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores, 
estudantes e funcionários na organização, na construção e na 
avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos da 
escola, enfim, nos processos decisórios da escola. Portanto, tendo 
mostrado as semelhanças e diferenças da organização do trabalho 
pedagógico em relação a outras instituições sociais, enfocamos os 
mecanismos pelos quais se pode construir e consolidar um projeto de 
gestão democrática na escola.  (OLIVEIRA, 2010, p.4). 
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Nesse contexto a democracia é defendida como mais uma possibilidade de 

elevação na qualidade de ensino nos processos políticos, na confecção do currículo 

sempre levando em conta as especificidades de sua comunidade e em uma melhor 

relação entre todos os agentes envolvidos nas atividades escolares, como os 

alunos, pais, os técnicos-administrativos, equipe de apoio dentre outros. 

 
Sendo assim a gestão democrática ou participativa, caracteriza-se 
pela descentralização, autonomia, racionalização dos recursos 
financeiros, participação dos demais integrantes da escola na gestão, 
como por exemplo pais: os efeitos mais imediatos são a instituição 
do projeto Politico Pedagógico e a participação de professores e pais 
na gestão da escola através dos conselhos e escolares. SANTOS ( 
2013, p.17). 
 

        Uma escola onde se presa pela democracia como principio base para atender 

todas as dificuldades e melhorar a cada dia, tem mas chance de que uma escola 

que ainda utiliza-se de métodos de onde se impera o modelo de gestão centralizado, 

onde o diretor que decide por todos os assuntos da a escola, e não dá a os 

membros da comunidade e aos demais profissionais a oportunidade de participarem 

dessas decisões e na contribuição para realização de projetos pedagógicos.  

 

2.3 Processo democrático na escolha da direção escolas indígenas 

O diretor da escola indígena tem um papel muito importante para o contexto 

organizacional e para o bom funcionamento da escola. A escolha da direção na 

modalidade de escolas democrática através de eleições diretas ainda é muito 

variada dependendo do estado e município que a adota além do tipo de educação 

que ela utiliza. 

As eleições diretas para diretores, historicamente, têm sido a 
modalidade considerada mais democrática pelos movimentos 
sociais, inclusive dos trabalhadores da educação em seus sindicatos. 
Mas ela não está livre de uma grande polêmica. A defesa dessa 
modalidade vincula-se à crença de que o processo conquista ou 
retoma o poder sobre os destinos da gestão. A eleição direta tem 
sido apontada como um canal efetivo de democratização das 
relações escolares. Trata-se de modalidade que se propõe valorizar 
a legitimidade do dirigente escolar como coordenador do processo 
pedagógico no âmbito escolar.  (OLIVEIRA, 2010, p.6)  

 

Porem as eleições para a escolha da direção indígena não deve ser vista 

como o único processo para o exercício da democratização, dessa forma as politicas 

que são destinadas e direcionadas para as relações escolares devem sempre estar 
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ligadas e se adaptarem a o contexto que elas estão inseridas, pois quanto maior a 

participação dos envolvidos serão maiores as possibilidades de resoluções de 

problemas e que deverão ser tomadas e aplicadas na escola. 

 

Assim, a gestão da escola configura-se em ato político, pois requer 
sempre uma tomada de posição política. Exige um posicionar-se 
diante das alternativas. A gestão escolar não é neutra, pois todas as 
ações desenvolvidas na escola envolvem atores e tomadas de 
decisões. Nesse sentido, ações simples, como a limpeza e a 
conservação do prédio escolar, até ações mais complexas, como as 
definições pedagógicas, o trato com situações de violência, entre 
outras, indicam uma determinada lógica e horizonte de gestão, pois 
são ações que expressam interesses, princípios e compromissos que 
permeiam as escolhas e os rumos tomados pela escola. (OLIVEIRA, 
2010, p.7) 
 

 Para uma boa e eficácia a frente da direção de uma escola indígena 

diferenciada durante o período de seu mandado e um bom desenvolvimento de seus 

alunos e uma boa organização de sua unidade o diretor precisa estar totalmente 

ligado e saber sobre a cultura de cada aluno e pessoa envolvidas com sua unidade 

escolar além de conhecer as famílias buscando a assim uma melhor interação entre 

comunidade vinculando assim uma com a outra pela busca da escola indígena.  

 

  2.4 Gestão escolar no âmbito indígena 

Para Baniwa (2006), a construção de propostas coletivas de mudança 

pressupõe a existência do debate, a possibilidade de livres manifestações e o 

fortalecimento, bem como a criação, de espaços públicos de discussões. Pois 

somente através da definição e explicitação dos interesses de cada grupo será 

possível construir uma pauta comum, uma agenda de trabalho. 

Este ainda destacasse primeiro índio Mestre em Antropologia Social no 

Brasil, representante indígena no conselho Nacional de Educação e ator de primeira 

grandeza do movimento indígena contemporâneo no Brasil, que contribui com uma 

visão geral sobre o processo de escolarização nas escolas indígenas. Baniwa (2006, 

p.156) descreve que: 

 
A grande importância inicial da proposta de educação escolar 
indígena diferenciada, com sua educação intercultural e educação 
bilíngue ou plurilíngue, foi ter trazido ideias e propostas concretas 
que alimentaram animo, a motivação e a esperança dos professores 
e das lideranças indígenas emergentes. As ideias serviram como 
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valioso argumento para marcar posição politica e uma razão 
necessária para capitanear o apoio dos povos e das comunidades 
indígenas em favor das lutas mais amplas do que aquelas que as 
emergentes organizações indígenas estavam desenhando e 
implementando, como defesa da terra e a valorização cultural.  

  

Assim fica claro que a luta  por ofertas politicas publicas diferenciadas 

somava-se, ao processo maior de luta por reconhecimento étnico e por uma 

cidadania diferenciada e também, por uma necessidade de superação do fracassado 

modelo tutelar do órgão indigenista oficial que, com o discurso e a pratica 

assimilacionista e paternalista, não fora capaz de garantir o mínimo de condições de 

sobrevivência ás comunidades indígenas. 

Baniwa (2006) a luta por uma educação escolar indígena diferenciada 

representava possibilidade de retomada do controle sobre a vida de suas 

comunidades, que a escola e a igreja lhes aviam roubado, e aos professores, a 

oportunidade de conquistarem o espaço social e politico na luta maior de suas 

comunidades e de seus povos. Nesse sentido, os professores indígenas formam um 

importante segmento de luta por seus direitos, constituindo-se como os principais 

agentes transformadores da realidade educacional indígena que veem além da 

legislação vigente, mais a necessidade real de um povo, que merece respeito e 

autonomia para trilhar o seu próprio caminho.    

 

 2.5 O papel do gestão democrática   na educação escolar indígena  

A gestão escolar indígena exerce um grande papel na organização e 

gerenciamento da instituição, além de interpretada como um processo politico, 

também é responsável por traçar e desenvolver metas que garanta ao aluno o direito 

a uma educação de qualidade e diferenciada e que esteja em consonância com as 

necessidades politicas da comunidade. 

 
No âmbito da gestão, existem diferentes práticas, formas de 
aplicações e metodologias, as quais retratam a forma como vem 
sendo vivenciada a gestão democrática e participativa na 
comunidade Indígena, práticas essas que envolvem o contexto 
sociocultural, o qual deve ser delimitado durante a elaboração do 
Projeto Político Pedagógico, sendo este um documento norteador 
das ações a serem desenvolvidas na escola. (FERREIRA,2014 p.1).   

 

A gestão na escola indígena tem um papel maior do que apenas  a 

responsabilidade organização e o bom andamento da unidade escolar, assim sendo 
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ela  promove  a democracia e a participação de todos de sua comunidade como 

pais, alunos, lideranças indígenas, os gestores,  entre outros onde todos participam 

das decisões tomadas na instituição de ensino de sua comunidade a fim de  

identificarem  as principais dificuldades  e procurarem por metodologias que possam 

melhorar o rendimento dos alunos levando em questão as mudanças e 

transformações  que isso acarretara na comunidade.   

 
A gestão se torna uma prática transformadora, quando tem a 
possibilidade de refletir sobre a realidade, e que para isso, é 
necessário que haja uma interação de todos, buscando se 
conscientizar do seu papel para poder de melhorar o meio social que 
envolve a escola. (FERREIRA, 2014 p.2).  
 

   Para uma boa eficácia na gestão democrática é preciso que toda a 

comunidade participe dessas decisões como a elaboração do Projeto Politico 

Pedagógico e do currículo, além de transparência na prestação de contas e do uso 

da verba. Os gestores da educação escolar indígena deve ter um olhar observador, 

pois ele sempre deve levar em conta a aspectos socioculturais, além de zelar pela 

democracia fazendo com que todos que estão ligados a comunidade escolar 

participe das decisões da comunidade, onde sempre deve procurar uma qualidade 

no ensino de sua escola.  

 

2.6 Especificidades e dificuldade da gestão na escola indígena 

Ainda que ao longo do tempo a educação escolar indígena tenha obtido 

grandes avanços quando relacionada às politicas educacionais, com conquista e 

implementações de diretrizes, de conquistas e metas alcançadas, onde se garante o 

respeito a diversidade linguística e cultural desses povos ainda tem muitas 

mudanças para serem realizadas. 

 

No âmbito administrativo, por exemplo, muitas ações precisam 
realizar e avançar com respeito à inclusão das escolas indígenas no 
sistema educacional do país, especialmente no que diz respeito à 
especificidade da organização e da gestão dessas escolas, 
empreendimento que requer a atuação de técnicos habilitados nas 
mais diferentes esferas da administração pública, em especial no 
âmbito das escolas indígenas. (MAFAN, 2002, p.64) 

 
A escola indígena não deve ser considerada apolítica, pois e de suma 

importância a participação de todos na gestão e nas decisões tomadas a respeita da 
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instituição. Mas como já se sabe a gestão da escola indígena ainda passa por 

grandes dificuldades impostas pelo governo e pelos órgãos competentes, ainda que 

tudo isso esteja garantido por lei e diretrizes. 

 

Com a promulgação da Constituição brasileira de 1988, assegurou-
se aos povos indígenas o direito à uma educação escolar 
diferenciada. Esta acontece pelo acesso aos conhecimentos 
universais, pelo uso da língua materna e pela valorização dos 
conhecimentos e práticas tradicionais dos povos indígenas, que se 
materializa com calendários escolares adaptados às atividades do 
povo, no uso de materiais didáticos próprios e na docência de 
professores indígenas, membros de suas respectivas comunidades. 
(BRASIL, 2002, p.5) 

  

Hoje algumas dessas leis já são implantadas pelos gestores nas escolas 

indígenas como, por exemplo, na elaboração do calendário escolar diferenciado das 

demais escolas tradicionais. Porem quando falamos em publicações de materiais 

didáticos, a gestão das escolas indígenas passam por muitas dificuldades e levam 

anos para serem publicadas e em alguns casos chega a nem serem publicadas.     

   

2.7 Cursos de especializações interculturais para formação de professores 

indígenas para a gestão escolar 

Com a criação das escolas indígenas surgiu a necessidades de se traçarem 

planos para que a educação pudesse chegar com qualidade ate os alunos foram 

realizados vários encontros e reuniões surgindo alguns debates sobre o corpo 

docente. A FUNAI juntamente com o MEC e lideranças indígenas criaram e 

implantaram o magistério especifico para formação de professores indígenas que 

estavam tendo pouco rendimento nas disciplinas convencionais. 

 

Os professores índios, em sua quase totalidade, não passaram pela 
formação convencional em magistério. Uma grande parte deles 
domina conhecimentos próprios da sua cultura e tem precário 
conhecimento da língua portuguesa e das demais áreas dos 
conteúdos considerados escolares. Enquanto isso, os professores 
não-índios que atuam nas escolas indígenas, mesmo quando têm o 
curso de magistério, não possuem conhecimentos sobre os povos 
indígenas, provocando, portanto, distorções no processo ou 
impedindo o desenvolvimento da proposta de educação intercultural. 
(BRASIL ,1998, p.40) 

 

Pois o governo não poderia simplesmente chegar e inserir professores não 
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índios nas comunidades, já que teriam outro grande problema e como ficariam as 

disciplinas especificas e diferenciadas das escolas indígenas, então se criaram 

cursor de especialização para se garantir ao aluno uma educação de qualidade e 

que não colocasse em risco sua cultura. 

 

No Brasil, a busca pela construção de escolas indígenas capazes de 
articular esse duplo olhar concretiza-se em experiências inovadoras, 
em que a escola reflete e auxilia na construção do projeto histórico 
do grupo; na criação de novas associações de professores índios; no 
amadurecimento da reflexão desses professores sobre sua prática e 
sobre os objetivos e condições da escola desejada; nos documentos 
de seus encontros; na avaliação crítica dos projetos em curso; na 
produção e publicação de materiais didáticos específicos e no 
reconhecimento legal e institucional dos direitos indígenas a uma 
educação específica e diferenciada de qualidade. (BRASIL ,1998, 
p.36) 

 

O curso de formação intercultural indígena busca a todo o momento e 

enfatiza a importância de que o aspirante a professor indígena possa ver a 

importância de continuarem exercendo a cidadania em suas comunidades.  

O programa de formação indígena no modelo magistério assim como a 

escola se adapta as condições de seus alunos, uma das dificuldades e que a 

maioria desses alunos já atuam e suas comunidades como professores de forma 

improvisada e na maioria das vezes informal. 

 

Ele sempre traz em sua bagagem um amplo domínio dos 
conhecimentos acumulados por seu povo, mas seu conhecimento 
sobre os nossos saberes acadêmicos é restrito. Vai daí que tais 
programas contemplam não apenas a formação para o exercício 
profissional em serviço, mas também o aprimoramento da 
escolarização formal de seus participantes. Sendo assim, os 
currículos dos Cursos de Formação para o Magistério Indígena são 
bastante extensos. Esse fato, aliado à inconveniência de manter os 
professores indígenas afastados de suas aldeias por longos períodos 
de tempo, faz com que tais cursos sejam realizados quase sempre 
em etapas presenciais e à distância. (GRUPIONI, 2006, p.25) 
 

 

Esses investimentos na capacitação dos professores indígenas acarretara em 

grandes mudanças no perfil politico das escolas indígenas, onde os professores 

também recebem capacitação para atuarem como gestores ao retornarem a sua 

comunidade. Em muitos cursos de formação os aspirantes a professores indígenas 

passam por um processo de politização e mobilização, onde em algumas etapas 
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presenciais esses novos educadores passam por um processo para se tornarem e 

se capacitarem como agentes políticos, onde tem a oportunidade de se expressarem 

de se tornar grandes articuladores, aprendem a fazer pautas e reivindicações dentre 

outras funções que desempenham um bom gestor.      

 

É preciso também considerar que o professor índio exerce um papel 
de liderança importante em sua comunidade, servindo, 
frequentemente, como um dos mediadores nas relações interétnicas 
estabelecidas com a sociedade nacional. Nesse sentido, certas 
capacitações específicas como a compreensão do discurso legal, do 
funcionamento político-burocrático dos órgãos do Estado, da gestão 
escolar, têm de ser contempladas em seus cursos de formação. 
(GRUPIONI, 2006, p.81) 

 

Essa forma de capacitar o professor indígena não apenas como um mediador 

de conhecimento, mas como um gestor politico, capaz de discutir ações que possam  

melhorar o desempenho de sua escola além de participar ativamente das decisões 

politicas e pedagógicas. 

Para isso, será necessário que as instâncias de poder possam criar 
fóruns, garantindo a participação dos povos. Será uma forma 
organizada de compor representantes indígenas nas instituições 
públicas, nas decisões políticas, pedagógicas e de gestão escolar, 
discutidas e deliberadas como ações para o atendimento na 
educação escolar, possibilitando a compreensão do processo de 
construção institucional e societária, no cumprimento dos seus 
papéis, estabelecendo competências e responsabilidades num 
sistema democrático. (GRUPIONI, 2006, p.213). 

 

Assim sendo a escola indigena é considerada não apenas um meio de 

garantir a preservação e a valorização da cultura dos povos indígenas, mas também 

é um verdadeiro local de consolidação dos direitos, pois as politicas educacionais só 

terá resultado positivo se todos participarem exercendo assim a democracia. 

 

2.8 A participação da comunidade na gestão escolar e na preservação da 
cultura 

Quando falamos e gestão escolar indígena em educação logo nos vem em 

mente que é papel único e exclusivo da unidade escolar, mas não é assim que 

funciona, pois sempre estamos em momento de aprendizagem seja ela na escola ou 
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informalmente, então é importante deixar de lado a comunidade no bom 

funcionamento e na preservação da língua e da cultura de sua comunidade. 

 

É extremamente importante reconhecer que os povos indígenas ainda 
mantêm vivas as suas formas de educação tradicional, que podem e 
devem contribuir para a formação de uma política e de uma prática 
educacional adequadas, capazes de atenderem aos anseios, aos 
interesses e às necessidades da realidade atual. Tais conhecimentos 
não são necessariamente incompatíveis com os conhecimentos da 
escola moderna. (BANIWA, 2006, p.147) 

  

        Com a chegada dos portugueses na época da colonização e a aproximação 

com os povos indígenas não teve um impacto muito grande e foi um das principais 

causas do genocídio cultural indígena. No século XVI estimava-se que vivessem no 

Brasil cerca de 2 a 4 milhões de indígenas hoje se estima que a população 

chegasse a apenas 0,2% da população em torno de 370 mil indivíduos. 

 
Estima-se que em 1500 – épocas em que os europeus chegaram ao 
Brasil –, a população indígena local girasse em torno de 2 a 4 
milhões de pessoas. Hoje, essa população é de apenas 370.000 
habitantes! Embora os povos indígenas estejam em fase de 
crescimento demográfico significativo, esse número ainda é muito 
pequeno, não representando atualmente mais do que 0,2% da 
população brasileira. .(GRUPIONI, 2006 p.12) 

  

  

Está despopulação ocorreu devida a pensamentos errôneos de que os povos 

indígenas não possuía educação, conflitos por terras, o modelo de educação 

colonial, dentre outros vários fatores. 

 

Ainda existe no Brasil a ideia generalizada e errônea de que os 
povos indígenas não possuem nenhum tipo de educação. Nada mais 
equivocado, posto que os saberes ancestrais são transmitidos 
oralmente de geração em geração, permitindo a formação de 
músicos, pintores, artesões, ceramistas ou cesteiros, além de todos 
saberem cultivar a terra e a arte de caçar e pescar. Os pais e os avós 
são os responsáveis por transmitir aos seus filhos ou netos, desde a 
mais tenra idade, a sabedoria aprendida de seus ancestrais. 
(BANIWA, 2006, p.130) 

 

Estas observações levou o governo a criar estratégicas para que o extermínio 

cultural e linguístico dos nossos povos indígenas não foce total, com isso como já 

vimos foi criado pelo governo juntamente com o MEC e lideranças indígenas o 

modelo de escola diferenciada e intercultural.  
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     Se voltarmos lá para o ano de 1500 quando os portugueses chegaram ao 

Brasil, podemos dizer que os habitantes Brasileiros tinham seu próprio processo de 

aprendizagem e podemos assim considerar a questão dos ensinamentos passados 

para as novas gerações como um modelo informal de educação onde o ensino e rep 

assado de forma continuada e sem nem uma interrupção nas atividades cotidianas. 

 

Uma maneira de compreender um pouco mais o processo educativo 
indígena (educação indígena) é percorrer, ainda que de forma 
sucinta, o ciclo de vida de um indígena. Nele, os momentos críticos 
ou os momentos importantes – como a recepção do nome, a 
“iniciação”, o nascimento do primeiro filho, a morte de um parente ou 
de um membro da comunidade – são fortemente marcados por 
ações pedagógicas das quais participa quase toda a comunidade. 
(BANIWA, 2006, p.131) 

 

    Era comum e não é muito diferente nos dias de hoje, escutarmos por parte 

dos jovens para que preciso aprender a pescar a caçar, vou estudar para que um dia 

possa sair e sair de minha comunidade. Então cabe ao professor sempre mostrar ao 

seu aluno a importância de se preservar sua cultura e é cada vez mais comum o 

desinteresse dos alunos pelas atividades realizadas pelas pessoas mais velhas de 

sua comunidade, com isso foram criadas matérias especificas que são língua 

materna, praticas culturais e tecnologia indígenas. 

2.9 Analise sobe a construção coletiva do projeto político pedagógico da 
escola estadual indígena terena Komomoeya Kovo’ero 

Para uma educação de qualidade é preciso que a escola juntamente com seus 

gestores adote os princípios da democratização e de liberdade além do pluralismo 

de ideias. Sendo assim no momento da elaboração do Projeto Politico Pedagógico 

deve  contar com a participação de todos os envolvidos com a  unidade escolar. 

 A educação de qualidade é garantida quando se aplicam os 
princípios da liberdade de aprender e de ensinar e do pluralismo de 
ideias. Assim, a elaboração do projeto político pedagógico deve ser 
um processo democrático e coletivo, onde todos devem mostrar seus 
anseios, desta forma, estabelecer as metas que vão realmente 
garantir uma educação voltada para a autonomia dos sujeitos que 
participam da vida escolar. (SETIM, 2013,p.03) 
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Essa participação de todos é muito importante para a resolução de problemas 

que surgem no cotidiano ao longo do ano letivo, já que o diretor não deve ser 

responsabilizado como único capacitado por tomar decisões por toda a sua 

comunidade, pois toda a comunidade deve participar na construção de um ambiente 

saudável  e na busca politica por suas especificidades culturais. 

 

Essa escola humanitária, engajada nos princípios da inclusão dos 
sujeitos que por ela passam só é possível com a organização do 
processo de gestão, da articulação dos trabalhos, do planejamento e 
das formas de avaliação. Por isso, é preciso parar e observar o que 
está sendo feito e refletir sobre o que poderemos fazer para buscar 
aquilo que é possível para a construção da escola que desejamos. É 
neste momento que o gestor escolar deve aparecer como articulador 
na elaboração do projeto político pedagógico. (SETIM  2013, p.4). 

Uma importante ferramenta na construção da democracia é a participação de 

todos na construção do Projeto Politico Pedagógico  que é muito importante para os 

projetos e os planejamentos educacionais, onde no momento de sua elaboração é 

indispensável a participação de toda a comunidade indígena para que seja atendida 

todas as  prioridades. 

O projeto político pedagógico é um importante instrumento no 
planejamento educacional, por isso sua elaboração necessita ser 
feita de acordo com as prioridades da comunidade onde a escola 
está inserida, tendo o aluno como agente construtor de seu 
conhecimento e participativo nas tomadas de decisões coletivas.  
(SETIM , 2013, p.5). 

 

No momento da construção do Projeto Politico Pedagógico  é necessário 

que aja um debate e que se exija de todos, na consolidação de todos os projetos 

atribuídos, sempre levando em conta os interesses da sua comunidade e do âmbito 

escolar, onde encontramos o gestor como um mediador no desenvolvimento das 

atividades e dos projetos.   

O Projeto Politico Pedagógico, é peça fundamental para o bom andamento da 

unidade escolar e é responsável por atender não só o interesse da escola mas sim 

deve estar ligado as demandas de toda a comunidade indígena, para que lhes possa 

ser garantidos o direito a interculturalidade, sempre buscando a criação de projetos 
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e ações pensando em curto, médio e longo prazo e deve incluir desde conteúdos a 

criação do currículo, ações administrativas e até mesmo nas relações entre escola e 

comunidade. 

O PPP da escola, portanto é o plano melhoria, de mudanças de uma 
realidade. Essa realidade configura-se no trabalho pedagógico que 
se realiza diariamente nas aulas, no currículo na metodologia, no 
processo de avaliação, na forma de participação dos pais, nas 
relações interpessoais, na concepção de educação que a escola 
defende, na coordenação pedagógica praticada, na forma de gestão 
implantada. (SANTOS, 2013, p.21). 

 

Por esses motivos expostos que é muito importante a construção do Projeto 

Politico Pedagógico de forma coletiva, para que se busque alternativas que atendam 

as demandas da comunidade indígena transformando ideias e concepções em 

realidade para colocar em pratica o modelo de educação indígena que a escol 

defende. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Local de pesquisa  

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Terena Indígena Komomoeya 

Kovo’ero localizada na aldeia Kuxonety Pokee, gleba irriri novo, município de 

Matupá, estado de Mato Grosso. A escola foi criada no dia 21 de agosto de 

2008, e oferece educação básica nos níveis: pré-escola, educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio regular e educação de jovens e adultos 

(EJA), onde foram realizadas pesquisas com a gestão da escola e professores. 

3.2 Tipo de pesquisa 

O presente trabalho será elaborado de acordo com pesquisas bibliográficas e 

pesquisas de campo. 

Os instrumentos utilizados serão à documentação indireta, por que serão 

feitas pesquisas bibliográficas, computadores através da internet. 

No decorrer do projeto foi realizadas pesquisas sobre a historia da educação 

escolar indígena no Brasil e seus avanços ao longo de dos anos, dando atenção 

especial para a escola estadual terena Komomoeya Kovo’ero no Município de 

Matupá estado de Mato Grosso. 

  Quando realizamos uma pesquisa cientifica a parte mais importante e 

indispensável é a leitura, onde existem varias faces e métodos para auxiliar na 

interpretação e na obtenção total do conteúdo trabalhado. 

 

É necessário ler muito, continuada e constantemente, pois a maior 
parte dos conhecimentos é obtida por intermédio da leitura: ler 
significa conhecer, interpretar, decifrar, distinguir os elementos mais 
importantes dos secundários e, optando pelos mais representativos e 
sugestivos, utilizá-los como fonte de novas ideias e do saber, através 
dos processos de busca, assimilação, retenção, crítica, comparação, 
verificação e integração do conhecimento: Por esse motivo, havendo 
disponíveis muitas fontes para leitura e não sendo todas importantes, 
impõe-se uma seleção.  ( LAKATOS, 2003, p.21). 
 

  Por este motivo quando realizamos um trabalho cientifico segundo  

LAKATOS, na busca de matérias deve-se buscar varias fontes de pesquisa 
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analisando vários matérias e o texto que se adeque melhor a sua pesquisa. Sendo 

assim existem segundo eles elementos que auxiliam nesta seleção como: 

O título - apresenta-se acompanhado ou não por subtítulo, 
estabelece o assunto e, às vezes, até a intenção do autor; b) a data 
da publicação - fornece elementos para certificar-se de sua 
atualização e aceitação (número de edições), exceção feita para 
textos clássicos, onde não é a atualidade que importa; c) a "orelha" 
ou contracapa - permite verificar as credenciais ou qualificações do 
autor; é onde se encontra, geralmente, uma apreciação da obra, 
assim como indicações do "público" a que se destina; d) o índice ou 
sumário - apresenta tanto os tópicos abordados na obra quanto as 
divisões a que o assunto está sujeito; e) a introdução, prefácio ou 
nota do autor - propicia indícios sobre os objetivos do autor e, 
geralmente, da metodologia por ele empregada; f) a bibliografia - 
tanto formal como as citações de rodapé, permite obter uma ideia 
das obras consultadas e suas características gerais. (LAKATOS, 
2003, p.19). 
 

 Estes livros e textos auxiliam em pesquisas e na realização de trabalhos 

científicos e conhecimentos técnicos que podem ser utilizados na realização de 

trabalhos escolares em monografias dentre vários outros. Por isso o estudante deve 

ter em mãos e se abastecer-se de uma grande e completa biblioteca selecionada e 

sempre que começar uma pesquisa começar por obras se que são consideradas 

clássicas que trazem e só depois utilizar-se de obras atualizadas. 

 Inicia-se, geralmente, por obras clássicas, que permitem obter urna 
fundamentação em qualquer campo da ciência a que se pretende 
dedicar, passando depois para outras mais especializadas e atuais, 
relacionadas com sua área de interesse profissional. (LAKATOS, 
2003, p.20).  

 

3.3 Coleta de dados 

 

Os dados de coleta foram coletados coma direção, coordenação professores 

da escola por meio de questões levantadas por meio de documentos da escola 

como o PPP (Projeto Politico Pedagógico) como é a gestão escolar nesta escola 

indígena. Utilizou-se também para melhorar a compreensão dos dados coletados, 

dialogo com diversos seguimentos da comunidade escolar, onde os mesmos 

relataram especificidades ligados ao cotidiano da escola.    

 

3.4 Análise de dados 
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Após as coletas de dados os mesmos foram analisados e posteriormente 

apresentados os resultados da pesquisa e discutidos com outros autores.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

A pesquisa de campo foi realizada na Escola Estadual Terena Indígena 

Komomoeya Kovo’ero localizada na aldeia Kuxonety Pokee, gleba irriri novo, 

município de Matupá, estado de Mato Grosso. Este estudo tem como resultados a 

aplicação do questionário aos professores da escola, coordenador e direção, com o 

intuito de encontrar respostas para os seguintes problemas: Como vem sendo 

conduzida a gestão escolar nessa escola indígena? Quais as dificuldades destes 

gestores em conduzir as atividades escolares na comunidade indígena? 

As pesquisas realizadas na escola nos ajudou a entender melhor o modelo 

de gestão estabelecido na Escola Estadual Terena Indígena Komomoeya Kovo’ero, 

por isso, promovemos na escola um diálogo com a gestora, coordenador e 

professores, para que todos passassem a compreender a gestão democrática 

diferenciada na comunidade Indígena Terena, pois a escola também atendia alunos 

de outras comunidades, que não pertenciam a comunidade indígena. 

 

4.1 Reflexões sobre a gestão escolar na visão do diretor  da Escola Estadual 

Terena Indígena Komomoeya Kovo’ero 

As comunidades indígenas tiveram seus direitos assegurados por vários 

dispositivos legais, visto que um dos maiores desafios enfrentados na atualidade 

pela escola é a efetivação dessa legislação, que garante uma escola intercultural, 

que valorize o indígena como ser que possui uma cultura, uma língua e meios de 

aprender próprios. Neste contexto, podemos observar que a educação é um 

processo de humanização e como tal, depende da participação efetiva de todos, 

sendo que a escola é uma instituição pública depende do apoio técnico, pedagógico 

e financeiro para se constituir e se manter, portanto, ela necessita, para conseguir se 

adequar a legislação vigente, de subsídios dos órgãos educacionais responsáveis 

pela educação escolar indígena. 

Em relação a atuação da direção na gestão da escola em estudo, após a 

aplicação do questionário, podemos observar por meio das respostas da direção 

escolar. 
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Ao ser questionado sobre sua visão como diretor e quais 

características tem que ter um bom gestor? A resposta foi que um bom gestor 

deve ser democrático, administrador e saber ouvir.  

Um bom gestor escolar deve sempre procurar metodologias e alternativas 

que garanta o bom funcionamento da escola e que atenda as especificidades e  

ainda deve ser deve ser comunicativo e respeitar as diferenças, ainda ele deve 

sempre esta atualizado sobre  as mudanças e as tendências relacionas a educação.  

Segundo Santos (2013, p.14) será um bom administrador se planejar 

cuidadosamente seus passos, organizar e coordenar racionalmente as atividades de 

seus subordinados, saber comandar e controlar as atividades.  

    Ao ser indagado sobre quais são as funções do gestor na escola 

indígena e se ele sente alguma dificuldade de estar a frente desta gestão 

escolar?  Resposta foi que a função do gestor dar uma boa qualidade de ensino, 

zelar pela escola e alunos e  que ele não possui dificuldades. 

   A função do gestor é buscar estratégias para liderar e planejar, organizar e 

controlar todas as atividades que envolvem a escola e não só as atividades 

relacionadas a questões administrativas, buscando sempre ouvir as opiniões de toda 

a comunidade para que sejam tomadas as melhores decisões. 

Segundo Santos (2013, p.16) através de formas de organização das escolas 

e gestão, tem como tarefas e objetivo primordial a educação ensino e aprendizagem 

dos alunos.    

Quando questionado se quando a equipe pedagogia os funcionários ou 

alunos propõem alguma inovação, se ele como gestor aceita ou não? A 

resposta dele foi que sim, pois a escola precisa inovar apresentar novidades dentro 

do contexto para melhorar realidade da escola.  

Antunes (2008, p.16) cita que Estas diferentes concepções, de um lado, 

estão associadas ao rompimento do modelo autoritário, burocratizado e 

centralizador e à possibilidade de maior participação de todos, desde que todas as 

ações estejam intimamente articuladas ao compromisso sociopolítico com os 

interesses coletivos. Expressam e favorecem as ampliações da compreensão do 

mundo, de si mesmo, dos outros e das relações sociais, essenciais para a 

construção coletiva de um projeto de escola.  

O ensino nas escolas publicas brasileiras esta em constante transformação 

e mudanças tecnológicas politicas dentre outras, com isso os gestores juntamente 
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com a equipe pedagógica deve sempre estar atento para essas mudanças e sempre 

ouvir a todos promovendo a todos a oportunidade de opinar e discutir sobre essas 

mudanças acatando a ideia de cada um chegando assim no objetivo esperado. 

 No questionamento se para ele existe uma gestão democrática e 

participativa na escola? A resposta dele foi que sim. Para que a gestão na escola 

seja democrática e participativa é necessário que ela contribua para inovação e 

mudanças, incentivando para que se possa criar um clima       favorável em toda sua 

comunidade onde cada um sinta e perceba suas responsabilidades e suas 

atribuições.   

Luck(2000, p.2) cita  que , a gestão já pressupõem em si a ideia de 

participação, isto é do trabalho coletivo de pessoas analisando situações, decidindo 

sobre seu encaminhamento e agindo sobre ela conjunto. 

 Ao ser indagado sobre quais fatores podem garantir a gestão democrática 

dentro da escola? A resposta foi que a participação dos pais, alunos e professores 

dando sugestão e aprovar a qualidade do ensino da nossa escola. 

A escola é um seguimento onde não se trabalha individualmente e  o primeiro 

contato do aluno com atividades coletivas dessa forma, sendo assim a gestão 

democrática envolve todos os seguimentos da comunidade onde devem participar 

sempre avaliar, discutir  sobre as decisões que deverão ser tomadas, para garantir 

uma educação diferenciada de qualidade. 

Segundo Mello (2015, p.4) relata que esse processo precisa estar 

fundamentado no diálogo, com base na participação efetiva de todos os 

seguimentos da comunidade entre eles pais, alunos, funcionários em relação a 

respeito as normas construída a respeito de coletividade para o processo de tomada 

de decisões e garantia de acesso a informação pelos sujeitos da escola.  

Quando questionado como é considerado por ele a participação dos pais 

indígenas na escola? O diretor respondeu que é essencial. 

 A participação dos pais nos assuntos políticos da instituição escolar e muito 

importante, pois essa interação entre pais e escola abre uma enorme gama de 

possibilidades, essa interação é de suma importância para o desenvolvimento do 

aluno e para os assuntos políticos da escola. 

Antunes (2008, p.3) cita que Discutir seu papel nas políticas nacionais de 

educação implica ter em conta que os sistemas de ensino não são meros refletores 

da política educacional, mas constituem e são constituídos na relação entre o 
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contexto social e ação das pessoas que atuam nos ambientes escolares, quais 

sejam:  diretores, professores, auxiliares, pedagogos, pais, alunos e comunidade em 

geral.  

Ao ser questionado se os professores participam ativamente da 

elaboração do PPP da escola? Ele disse que quando se faz necessário, pois 

ajudam a contextualizar  

 O processo de elaboração do Projeto Politico, deve ser uma ferramenta 

muito importante para o contexto educacional  e democrático das instituições de 

ensino onde são colocadas no momento da elaboração deste documento por todos 

os membros da comunidade suas necessidades bem como ideias e estratégias que 

auxiliam os profissionais da escola ao longo do ano letivo. 

 Setim( 2013, p.02) descreve que ao percebemos que a elaboração do 

projeto político pedagógico fica restrita a alguns profissionais, impedindo assim, que 

os demais membros da comunidade escolar participem da construção desse 

documento que deveria atender às necessidades da escola como um todo. Uma 

proposta como esta gera, no ambiente escolar, conflitos, senso de competição, 

evasão escolar e define um trabalho pedagógico desarticulado e sem objetivos 

concretos para serem atingidos. Uma escola que se organiza dessa forma está 

longe de desenvolver uma educação de qualidade. 

   

4.2 Reflexões sobre a gestão escolar na visão do coordenador da Escola 

Estadual Terena Indígena Komomoeya Kovo’ero 

 

A partir desse diálogo e aplicação do questionário ao coordenador da escola, 

foi possível compreender os reflexos sociais que envolvem a escola, como também 

a garantia do acesso ao conhecimento sem precisar negar as especificidades 

culturais e identidade dos povos Indígenas. Assim, a escola vem buscando resgatar 

a cultura Indígena, fazendo com que os professores tragam para dento da sala de 

aula a história que fizeram parte de sua vida e a dos seus antepassados, ainda em 

sua fala ela expos as diversas dificuldades que a escola enfrentava ao fazer esse 

resgate. 

Ao ser questionado como você verifica sua função como coordenador 

pedagógico? A resposta foi que atualmente a função do coordenador é vista como 
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coordenador geral e isso faz enfraquecer o papel real do coordenador percebo isso 

na minha função. 

No questionamento a respeito de descrever as maiores dificuldades no 

desenvolvimento das atividades de coordenação, a resposta foi que a maior 

dificuldade é não poder fazer o que é realmente para fazer na função de 

coordenador (estudos com professores, projetos de ensino, etc.).  

Oliveira(2010, p.3) cita que, no contexto escolar este profissional não 

somente organiza, mas contribui para a articulação e execução dos projetos 

pedagógico escolar.  Sua função é muito mais complexa e requer deste profissional, 

mas do que saber cientifico. 

Ao ser indagado a respeito de se considerar a gestão da sua escola 

democrática e participativa? O coordenador respondeu que não, porque para ser 

democrática, a gestão precisa ter dialogo com todos, sendo que isto não é verificado 

no ambiente da escola.  

 A maior importância pra os gestores e todos que estão envolvidos pela  

 contexto organizacional da escola é a gestão democrática e participativa onde é por 

meio deste sistema democrático que se garante a todos o direito a uma educação de 

qualidade ema interação entre as administradores e toda a comunidade com os 

assuntos sociopolíticos da unidade escolar. 

Quando questionado a convocados, os professores conhecem ou 

participaram da elaboração do PPP da escola? Respondeu o coordenador que os 

professores não participam porque não são convocados, infelizmente e isso a real 

situação.  

O Projeto Politico Pedagógico é um processo em que se discute faz 

ponderações sobre a situação da escola e os problemas a serem enfrentados e a 

respeitos de melhorias, onde se coloca em pratica as propostas atraves da 

democracia envolvendo toda a comunidade e funcionários. Sendo assim ele é um 

verdadeiro instrumento de interação, diminuindo assim os conflitos e acabando com 

o sistema de hierarquização nas decisões a serem tomadas. Segundo Santos (2013, 

p.19). 

O projeto deve ser uma construção coletiva, a partir de demandas reais, 

apontadas por professoras, alunos, pais, diretores e comunidade em geral. Nesse 

processo, a escola constrói autonomia ganha segurança para alcançar seus 

objetivos e para enfrentar os desafios posto pela sociedade. 
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4.3 Reflexões sobre a gestão escolar na visão dos professores da Escola 

Estadual Terena Indígena Komomoeya Kovo’ero 

Por meio do questionário aplicado aos professores da escola em estudo, 

podemos observar divergências de opiniões e respostas diferentes entre os 

professores.  Ao serem questionados sobre tomar decisões nas questões 

disciplinares, em relação aos alunos são apoiadas pela coordenação e 

direção? Comente: 

 Professor A: sim, a direção tem a total liberdade nas questões disciplinares 

em relação ao aluno e somos apoiados por eles. Professor B: sim quando há 

alguma dificuldade ou decisões que envolve alunos temos apoio da coordenação e 

direção sim. Professor C: Sim, os responsáveis dão seu total opiniões no momento 

que precisar. Professor D: São essas questões, mas quando há, sempre a 

coordenação e direção ajudam na solução do problema. Professor E: Normalmente 

é pela coordenação, pois o coordenador está mais presente com os professores. 

Professor F: È raro ser ambos. Mas é pela coordenação, que são tomadas essas 

questões. 

Dalmolin (2004) cita que a escola indígena é um desejo coletivo, que pode 

apresentar em virtude da diversidade, do seu histórico e suas relações políticas, 

propostas distintas com finalidades diferentes, mas são unânimes ao reconhecer a 

importância da escola e da sua apropriação para atender os interesses indígenas, 

principalmente os que envolvem a valorização da cultura indígena. Neste contexto, 

deve se frisar que a escola se faz presente e que é uma realidade que deve ser 

trabalhada e moldada de acordo com os projetos que são desenvolvidos para ela 

visando atender os interesses dos membros de uma determinada comunidade, de 

determinado povo indígena. 

No Gráfico 1, estão apresentados os dados referentes se o professor 

tem autonomia na elaboração do planejamento. Sendo que 83% dos professores 

que responderam o questionário relataram que atuam na Escola Estadual Indígena 

Terena Komomoeya Kovo’ero e possuem autonomia na elaboração do planejamento 

e 17% disseram que as vezes possuem essa autonomia. Observa-se nesta fala e 

tudo que já foi exposto referente a falta de parâmetros específicos e diferenciados 

no processo e ensino e aprendizagem da escola, que a gestão da escola, não 

contempla a interculturalidade exigida na lei, percebe-se neste contexto uma 
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dualidade presente na legislação que apregoa o direito a um ensino diferenciado e 

não dá condições necessárias para que as escolas o ofertem, pois não garantem 

condições operacionais da aplicabilidade da legislação. 

Verificamos hoje que o tempo da legislação protecionista que compreendia o 

indígena como um ser ingênuo, inculto, que precisava de proteção já passou, foi 

abolido. Hoje a legislação vigente prega o indígena como ser pertencente à 

sociedade nacional que deve ser respeitado e incluído. Essa legislação foi um passo 

importante na democratização do acesso do indígena a educação, porém, ela tem 

que ser efetiva nas escolas, sendo papel de todos o auxílio ao cumprimento da lei, 

não cabe apenas ao diretor garantir que a legislação seja de fato executada, mas 

sim, cabe a todos e principalmente aos mecanismos governamentais nas esferas 

federal, estadual e municipal. 

 

Gráfico 1. Tem autonomia na elaboração do planejamento? 

 

 
Fonte: Pereira (2018) 

 

Ao serem questionados se participou da elaboração ou conhece o PPP da 

escola, 67% dos professores entrevistados que atuam na Escola Estadual Indígena 

Terena Komomoeya Kovo’ero não participaram da elaboração do PPP da escola 

33% disseram que participaram da elaboração do mesmo. 

 

Gráfico 2. Participou da elaboração da elaboração ou conhece o PPP da escola? 
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Fonte: Pereira (2018) 

 

Quando indagados de você como professor, propõem alguma mudança ou 

inovação na escola como se comporta e a equipe gestora? Dos professores 

questionados, 100% responderam que atuam na Escola Estadual Indígena Terena 

Komomoeya Kovo’ero disseram que quando propõem alguma mudança ou inovação 

a escola a equipe gestora “discute a passibilidade, dando sugestão e opiniões”.  

Neste contexto, podemos analisar que a busca incessante e necessária pela 

qualidade na educação, em contraposição aos padrões oficiais oferecidos pelos 

modelos neoliberais, desafia os educadores a construírem novas metodologias de 

ensino fundadas em outras concepções de educação. Assim, está busca se inspira, 

principalmente, no legado da educação popular, concepção de educação que, quase 

sempre, esteve à margem do processo educativo escolar. Nessa perspectiva, o 

currículo é a ação, é a trajetória, é a caminhada construída coletivamente e em cada 

realidade escolar de maneira diferenciada. Ele é um processo dinâmico, mutável, 

sujeito a inúmeras influências e, portanto, aberto e flexível. 

Segundo o Smed (1999), o currículo que acolha a diversidade, que explicite 

e trabalhe estas diferenças garantindo a todos o seu lugar e a valorização de suas 

especificidades, ao mesmo tempo em que aproveita o contato com essas diferenças 

para questionar o seu próprio modo de ser. 

O outro questionamento feito sobre para você o que é gestão 

democrática e participativa? Professor A respondeu que é a participação de 

todos. Professor B: é uma forma de gerir a instituição escolar de maneira que 
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ocorra a participação de representantes da escola juntamente com membros da 

comunidade. Professor C: é ter uma boa organização de trabalho principalmente 

em apoiar e criar novas estratégias para uma boa educação. Professor D é quando 

todos opinam seja, aluno, professor, pais e direção e constroem um plano de 

trabalho e todos fazem parte, procurando alcançar o objetivo do grupo. Professor E: 

é quando todos os cidadãos participam das questões relacionadas a escola.  

Através do relato com os professores da escola, levou nós a refletir sobre a 

prática do ser um índio professor (aquele que considera apenas a questão da 

profissão de ser professor) e do ser professor indígena (que volta a sua formação do 

ser professor para educar para a prática social). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta monografia teve como objetivo apresentar em num primeiro momento 

um pouco sobre o sistema e educação escolar indígena diferencia e intercultural e 

sua criação a partir da constituição de 1988 onde foram garantidos aos povos 

indígena o direito a uma educação que atendessem as especificidades de sua 

comunidade e preservassem sua cultura e sua língua. Porem essa proposta só foi 

mesmo aprovado na LDB 9394/1996 respeitando assim os processos próprios de 

aprendizagem e ensino da língua portuguesa e o respeito e a preservação da língua 

materna.  

Já em um segundo momento ela apresenta uma analise sobre a gestão 

escolar indígena, mostrando assim sua importância para a democratização e a 

participação no contexto organizacional e o papel de toda a comunidade indígena 

nos processos políticos da Escola Estadual Indígena Terena Komomoeya Kovo’ero. 

 Nesse sentido conclui-se que, a participação de toda a comunidade , bem 

como pais , alunos equipe de apoio, professores e gestão, é de suma importância 

para que seja garantida a os povos indígenas o direito que lhe foram garantidos por 

lei e suas conquistas politicas ao longo dos anos.  

Esse processo de escola democrática e participativa é muito importante para 

a eleição da diretoria e para formas as equipes de trabalhos das escolas indígenas, 

sendo assim a comunidade participam de todas as decisões a serem tomadas e tem 

como objetivo identificarem as dificuldades e buscam um rendimento cada dia 

melhor para sua instituição de ensino levando em conta as mudanças que cada uma 

poderá trazer para a sua comunidade. 

   As eleições diretas para diretores nas escolas indígenas é um dos 

mais importantes, ponto da gestão democrática e participativa porem não deve ser 

imposta como a única forma de democratização na unidade escolar pois a 

comunidade deve participar de todas as propostas politicas e que elas estão 

inseridas. 

Para finalizar cabe enfatizar a importância da gestão democrática e 

participativa dentro para as escolas indígenas, pois quanto maior essa participação 

de todos os envolvidos será mais fácil garantir ao aluno um ensino de qualidade e 

intercultural. 
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APÊNDICES 

Apêndice A. Questionário aplicado ao diretor da Escola 
Caro diretor solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de muita 

importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Letras pela União das faculdades de Mato Grosso. O estudo trata 

da Analise do Papel da Gestão Escolar na Escola Estadual Indígena Terena 

Komomoeya Kovo’ero. Solicito o preenchimento de todas as questões propostas. 

De antemão agradeço sua participação. 

1) Em sua visão como diretor, quis características tem que ter um bom gestor? 

Quais as funções do gestor escolar nesta escola indígena? Você sente 

dificuldade em estar a frente desta gestão escolar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2) Quando a equipe pedagógica os funcionários ou alunos propõem alguma 

inovação, você como gestor aceita ou não. Comente a este respeito: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3) Para você existe gestão democrática e participativa na escola sua escola? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4) Quais fatores podem garantir a gestão democrática dentro da escola? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5) Como você considera a participação dos pais indígenas na escola? 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6) Os professores participam ativamente da elaboração do PPP da escola ? 

comente: 
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Apêndice B: Questionário aplicado ao coordenador da escola 

Caro coordenador solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de muita 

importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Letras pela União das faculdades de Mato Grosso. O estudo trata 

da Analise do Papel da Gestão Escolar na Escola Estadual Indígena Terena 

Komomoeya Kovo’ero. Solicito o preenchimento de todas as questões propostas. 

De antemão agradeço sua participação. 

Questionário 

1) Como você verifica sua função como coordenador pedagógico? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2) Descreva as maiores dificuldades no desenvolvimento das atividades de 

coordenação: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3) Você considera gestão da sua escola democrática e participativa ? 

(  ) sim                                       (  ) não 

 

Se a resposta da questão anterior for negativa, cite as possíveis causas de não ser 

possível o desenvolvimento de uma gestão democrática e participativa.  

_______________________________________________________________ 

 

Caso for positiva, quais as vantagens desse modelo de gestão presente em sua 

instituição: 

_______________________________________________________________ 

 

4) Ao serem convocados, os professores conhecem ou participaram da elaboração 

do PPP da escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Apêndice C. Questionário aplicado ao professor da escola 

Caro professor solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de muita 

importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Letras pela União das faculdades de Mato Grosso. O estudo trata 

da Analise do Papel da Gestão Escolar na Escola Estadual Indígena Terena 

Komomoeya Kovo’ero. Solicito o preenchimento de todas as questões propostas. 

De antemão agradeço sua participação. 

 

1) Ao tomar decisões nãos questões disciplinares, em relação aos alunos são 

apoiadas pela coordenação e direção? Comente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2)Tem autonomia na elaboração do  planejamento? 

(   ) sim                        (   ) não             (   ) Ás vezes 

3) Participou da elaboração ou conhece o PPP da escola? 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) Não há interesse de sua parte  

(  ) Não há interesse por parte da equipe gestora 

4) Quando você, professor, propõem alguma mudança ou inovação na escola como 

se comporta a equipe gestora? 

(  ) concorda 

(  ) discorda, pois não gostam de mudanças 

(  )  Discute a possibilidade, dando sugestão e opiniões 

(  ) não há espaço para o professor  proponha mudanças e inovações 

5) Para  você o que é gestão democrática e participativa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



51 
 

ANEXO 

Anexo A. Termo de Consentimento da Pesquisa 
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