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Resumo
O presente artigo traz a reflexão sobre o intercâmbio cultural de distintos grupos sociais que convivem
no mesmo espaço educativo. Nessa linha de pensamento, cabe lembrar que a formação da sociedade
brasileira é marcada por diferentes povos e etnias. O estudo oferece elementos para uma reflexão sobre o papel da Educação, que tem função primordial de proporcionar um aprendizado que possibilite
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser, como quatro vias do saber
que constituem pontos de interligação entre diferentes identidades culturais, ou seja, os quatro pilares
fundamentais da educação na contemporaneidade envolve o desafio da inclusão e aceitação de distintos
grupos étnicos, já que muitas vezes essa convivência é marcada pelo preconceito e pala discriminação.
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Abstract
This article brings the reflection on the cultural exchange of different social groups that coexist in the
same educational space, in this line of thought it should be remembered that the formation of Brazilian
society is marked by different peoples and ethnicities, and the role of Education has the primordial function of learning to do, learn to live and learn to be, four ways of knowing that are points of interconnection between different cultural identities, that is, the four fundamental pillars of contemporary education
involves the challenge of inclusion and acceptance of different ethnic groups, since this coexistence is
often marked by prejudice and discrimination.
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Introdução
“Os esquemas que organizam o pensamento de uma época somente se
tornam inteiramente compreensíveis se forem referidos ao sistema escolar,
o único capaz de consagrá-los e constituí-los, pelo exercício, como hábitos
de pensamentos comuns a toda uma geração” (BOURDIEU, 2011, p.208)
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Para conviver de acordo com a democracia, em qualquer sociedade plural, consiste
em respeitar as diferenças dos grupos sociais que a compõem. A formação da sociedade
brasileira é marcada por diferentes povos e etnias, nessa composição o papel da educação
tem função primordial de proporcionar um aprendizado que possibilite aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser, quatro vias do saber que constituem pontos
de interligação entre diferentes formas culturais, ou seja, os quatro pilares fundamentais da
educação  na contemporaneidade envolve  o desafio da inclusão, a convivência entre diferentes
grupos étnicos, pois entre eles, muitas vezes essa convivência é marcada pelo preconceito e
pala discriminação.
Nessa perspectiva, cabe lembrar que a formação social brasileira apresenta a junção de
diferentes culturas marcada pela chegada dos colonizadores europeus, africanos que vieram
para o Brasil trabalhar como escravos. Violentados pela exploração de sua força de trabalho,
sofreram com o processo de dominação que também afetou as populações tradicionais indígenas.
De tal modo, deixaram evidentes marcas de sua presença na identidade cultural do povo
brasileiro. Sob esta perspectiva, o papel da escola é determinante e fundamental para o trabalho
educativo, sobretudo para os alunos das classes menos favorecidas, para que os mesmos possam
ter um projeto de futuro que vislumbre a cidadania e uma vida digna.
Com base nas teorias críticas da educação, as primeiras questões que se apresentam
são: Quem são os sujeitos participantes da escola? De onde eles vêm? Que referências sociais
e culturais trazem na memória para a escola? Por isso, as reflexões sobre a valorização de
características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem na Escola Municipal
Afonso Lima, localizada na BR/319 no Município de Manaquiri/Am, compõe o objeto de
estudo dessa pesquisa. Este trabalho tem como finalidade analisar os aspectos de convergências
e alteridade na comunidade escolar, compreender suas semelhanças, resistências e abrangência
que contribuem para o ensino aprendizado dos educandos referente a coexistências culturais.
1- Fundamentação teórica
Pretende-se entender as principais vertentes da laicidade e da diversidade que se
propagam em torno da comunidade escolar local, do pluralismo cultural e dos impactos gerados
dentro da instituição de ensino, fundamentando a problemática em questão.
Assim, o pluralismo cultural existente na comunidade escolar possibilita a conivência
pacífica, a tolerância e o respeito entre os educados. Conforme afirma Ribeiro (1995), as
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culturas passaram a manter uma grande conectividade na qual desenvolveu-se uma cultura de
forte base indígena e fácil provimento alimentar por meio da caça, da pesca e agricultura. É
nessa localidade interétnica, mas fundamentalmente cabocla, com os seus grupos indígenas que
ocorrem o conhecimento das trocas culturais.
Cabe ressaltar, que ao longo da história dos povos indígenas, muito deixaram seu modo
de viver tradicional, de educar e tratar a natureza, qual tem sofrido grandes mudanças por
meio da aculturação. Os indígenas que conseguiram sobreviver ao longo do tempo nem sempre
conseguiram manter seu jeito antigo de ser e de viver.
Os povos nativos da BR/319 na localidade do km-177, da comunidade escolar
Afonso Lima, município de Manaquiri/Am, guardam suas sabedorias e crenças marcadas por
acontecimentos e fatos, que relatam a vida dos antepassados, por meio da preservação da crença
e do senso comum, que estão enraizadas e conservadas na memória, sobrevivem em meios às
influencias da modernidade. Entretanto, para os migrantes de outras regiões que muitas vezes
ao chegar não dão muita importância a esses saberes indígenas, contudo, apelam a esses saberes
indígenas quando precisam de ajuda (SILVA, 2008).
Essas sabedorias trazem consigo um grande ensinamento para a comunidade escolar,
principalmente para os migrantes que chegam e, sobretudo, para os novos nativos indígenas.
Pois dentro da sala de aula esses saberes são muito compartilhados e repassados de cultura em
cultura onde há uma socialização de conhecimento e aprendizagem.
Essa troca de informação enriquece a cultura local, sendo feita pelos próprios alunos
dentro da escola, que aprenderam com os avós, até mesmo com os pais ou que ouviram falar
em outro momento, mais essa partilha de saberes é socializada de várias formas.
Dessa forma, a cultura local como referência emblemática apresenta-se como um
esforço coletivo dos alunos em manter viva a memória ancestral, onde a grande maioria desses
fatores contribuem para a ressignificação e reelaboração dos saberes e seu acervo tradicional às
novas categorias historicamente instaladas pela sociedade.
A cultura pode admitir sentido de sobrevivência, estímulo e resiliência, desde que seja
valorizada e legitimada tanto no meio individual como no coletivo. Portanto, deve-se oportunizar
o conhecimento, que é tratado, na escola, por meio dos conteúdos das disciplinas que concorrem
tanto os fatores ditos externos, como aqueles determinados pelo regime da família, quanto às
características sociais e culturais do público escolar, além dos fatores específicos do sistema
como os níveis de ensino, entre outros.
Além desses fatores, estão os históricos e geográficos que apresenta um panorama
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desigual com relação ao acolhimento dos direitos do indivíduo enquanto cidadão. Desse modo,
as fases dos processos históricos brasileiros demonstram um aspecto de inteira obstinação ao
sistema de superioridade desenvolvido por uma classe social específica.
A sociedade local produz sua vida material por meio de suas histórias, de seus espaços
de convivência gerando conhecimentos, que se multiplicam ao se entrelaçarem no convívio
com as múltiplas culturas, uma parte da sociedade local que mora desde quando surgiu a
comunidade, aproximadamente há 46 anos, não se sente atraída em sair de seus espaços que
estão acostumado a viver, e permanece no alicerce de seu berço. Pois eles adquirem todas e
quaisquer formas de aprendizado que transcorrem de forma involuntária por outras culturas que
esta no ambiente inserida de convívio (CANDAU, 2005).
Os diversos povos, que deixa seus locais onde viviam e percorre em busca de vida
melhor, eles vêm de várias regiões do país, de estados diferentes ou até mesmo de outros países,
na escola todos de juntam aos nativos e denominam em grupos, tribos e etnias formando uma
sociedade plural na dominância da escola.
A escola é um lugar de socialização que se apresenta como a segunda casa dos educandos,
e por sua vez a escola sempre deve está de portas abertas para todos os tipos de pessoas, de
diversas religiões, culturas e etnias (MCLAREN, 2000).
Ao longo desses períodos desde abertura da BR/319, vem e vão povos de vários
lugares, trazendo em suas entranhas as singulares culturas enraizadas, muitas dessas culturas
ficam implantadas, outras esquecidas e submersas, como a propagação do conhecimento que
é ramificado. Povos esses que se instalam e alguns não querem mais voltar para seu lugar de
origem, acabando por fixar sua residência no trecho da BR/319.
Assim como o Brasil sofre influências culturais desde a chegada dos portugueses, a
localidade e comunidade escolar suportam as implicações culturais, enfim, o Amazonas sofre
até hoje influências culturais e linguísticas, por serem uns dos locais mais cobiçados pelos
povos de outros países e de alguns estados brasileiros. Culturas essas chegam à sala de aula da
escola de forma esquivada e que passa por modificações. Desse modo, a BR/319 oferece uma
superfície linguística tão numerosa quanto à população, e que estão aglomeradas dentro da sala
de aula (RIBEIRO, 1996).
Os costumes tradicionais, a linguagem materna e as tradições doutrinárias estão presentes
na comunidade escolar e vão compondo o pluralismo ao longo do tempo. Neste arrigar de
culturas também surge à religiosidade, que vai dos devotos dos santos, as divindades tribais,
entre outras religiões modernas.
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2-Metodologia
O estudo faz a abordagem descritiva exigindo do investigador uma série de informações,
descrevendo os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). O trabalho
aborda o método explicativo para determina os fatores que contribui para junção cultural, “uma
pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, um fenômeno exige que este
esteja suficientemente descrito e detalhado” (GIL, 2007).
As informações utilizadas no estudo foram coletadas através da observação participante.
Boni e Quaresma (2005), dizem que na observação participante o pesquisador deixa de
ser um observador externo dos acontecimentos e passa a fazer parte ativa deles.
O local desta pesquisa trata-se de uma escola no setor rural da BR/319, sendo avaliados
os seguintes proponentes: alunos, professores, gestor, auxiliares e voluntários.
3-Resultados e Discussão
O estudo voltado para o ensino e aprendizado da comunidade escolar local na perspectiva
da pluralidade cultural favorecendo ao educando a oportunidade de ter conhecimentos
diferenciados, como cidadão integrante de manifestações culturais.
Mesmo sem perceber o aluno participa direta e indiretamente das diferentes culturas
existentes no espaço escolar, que absorve o entendimento e que possui um valor dentro da
sociedade. Diante disso, por intermédio da convivência no ambiente escolar, o educando
começa a entender que existem princípios e valores que devem ser respeitados.
É preciso promover novos direcionamentos culturais, que poderá fortalecer a
democracia sociocultural, que é afetada por diversas organizações, tais como: grupos de idade,
alianças político-econômicas, produzidas por diferentes comunidades e grupos sociais.
As diversas crenças, costumes, estilos, comidas regionais e tantas outras manifestações
culturais existentes neste território específicos da BR/319, representam e expressar a cultura
local, bem como ritmos, linguagens se mistura oferecendo um vasto repertório de manifestações
culturais, e faz parte da cultura local. Nesta mistura, nenhum povo é mais importante ou mais
sábio que o outro, dá origem a novas culturas, que contribui na formação do aluno junto a uma
sociedade plural.
O ambiente escolar é o que mais colabora para o desenvolvimento do educando
independentemente de suas origens, que é um desafio de criar outras formas de relação social
e interpessoal. É perceptível a diferenças entre os que frequentam o espaço escolar, onde se
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aprende e ensina ao mesmo tempo. Nesse sentido, o docente deve cooperar ao mesmo tempo
em que aprende com o restante da classe, essa vivência, é extremamente importante, traz para
o aluno a possibilidade de constatar que a sociedade é complexa, em que todos sempre têm a
aprender (MCLAREN, 2002).
A vivência com diversos povos e principalmente com os nativos amazônicos sem
dúvida ensina-se e aprende-se, no qual o envolvimento de todos se dá pela valorização do outro.
Ao analisar as distintas sociedades, vemos a abundância de práticas, valores e crenças que dá
colorido e sentido à vida de cada cultura.
O preconceito a e discriminação, mesmo que de forma involuntária é feito por alunos e até
mesmo professores, e que pode acarretar uma cultura sem respeito e sem paz no estabelecimento
de ensino, os alunos acabam deixando de frequentar a escola, quando algo desse tipo acontece,
e algumas vezes ocorrer agressões verbais e até mesmo físicas, ambas as culturas querendo o
“respeito” ou domínio de espaço, palavras ofensivas diretamente ligadas à origem dos alunos
discriminados. É neste momento que o professor deve tomar medidas para vencer essa fronteira
de “exclusão”, que acontece de forma inconsciente muitas das vezes.
Os alunos na escola e a sala de aula tem que se sentir acolhido, que possam se sentir à
vontade e não reprimidos, precisam ter autonomia e construam suas próprias histórias.
A questão da pluralidade em um ambiente escolar é desafiadora, gera um grande conflito
no ensino e aprendizagem, principalmente quando o docente não está preparado para lidar com
este mundo cultural, pois a coexistência de distintas culturas interfere processo educacional.
A educação da comunidade escolar enfrenta esta batalha todos os dias, e muitos professores
abandonam a profissão, não consegue conciliar toda essa versatilidade. O professor precisa
saber orientar, avaliar e elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir o conhecimento.
Deve transpor os saberes específicos de suas áreas de conhecimento e as complexas.
É através da educação que poderá reconstruir a identidade cultural respeitando e
valorizando as diferenças, a liberdade e a pluralidade, socializando conhecimentos e valores
garantindo a todos a aprendizagem significativa, vivenciando e reconstruindo múltiplos espaços.
A educação visa a transmitir conhecimentos seja cega quanto ao que é o conhecimento
humano (MORIN, 1921. P.14), e destina-se a múltiplos sujeitos e tem a troca de saberes, a
socialização e o confronto do conhecimento, crenças, etnias, gêneros, origens. É preciso fazer
da escola acolhedora e inclusiva, rompendo todo e qualquer paradigma que tenta provoca a
exclusão dos conhecimentos tradicionais dos povos amazônicos. O espaço cultural é a identidade
desse povo que vive nas imediações da BR/319 e deve ser respeitado.
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Foto: 01 - Pluralismo cultural existente na comunidade escolar

02 Foto: Ambiente escolar onde se desenvolvem atividades práticas e jogos
pedagógicos
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Considerações Finais
Durante a elaboração deste trabalho de pesquisa, buscou-se assumir um envolvimento
com os conhecimentos tradicionais, existentes na comunidade, escolar que alguns alunos
aprenderam com seus pais, porém se mostraram dispostos em colaborar para a construção deste
trabalho, isso fez se tornar um pouco mais facilitador neste processo o transcuro do trabalho.
O desenvolvimento deste estudo nos permitiu articular muitos conhecimentos adquiridos,
colaborando para melhoria do processo de integração de uma cultura a outra, fazendo com que
o discente ou até mesmo docente reflita sobre as regras impostas pela sociedade, tornando-se
uma cultura desnuda neste mundo atravessado por conhecimentos.
Portanto, como afirma Ribeiro (1995, p.23), as características marcantes da sociedade
brasileira, a partir das diferentes formas culturais, estão “subjacente à uniformidade cultural
brasileira, esconde-se uma profunda distância social, gerada pelo tipo de estratificação que o
próprio processo de formação nacional produziu”. Nessa relação da junção da cultura indígena,
africana e europeia, as diferenças de sociabilidade provocaram uma longa distância social e
econômica entre os menos favorecidos. Os educadores necessariamente precisam ter convicção
e reconhecer os contrastes existentes no ambiente escolar no qual atuam, possibilitando um lugar
democrático que leve à superação de conflitos, de ações preconceituosas e, consequentemente,
que atendam os pilares da educação inclusiva e laica.
O tema abordado remete sem dúvida a refletir sobre as diversas culturas, que atraem,
transformam e motivam muitos a pesquisar este universo. Afirmamos que, a partir dos relatos,
pudemos pensar, neste termo, que se pode transformar a escola e sala de aula num lugar
pertinente de aprendizado para todos sem distinção, independentemente das diferenças étnicas,
sexuais, religiosas entre outras, e preparar todos para uma convivência plural e diversa. Por fim,
se ressalta que a escola deve ser o local de aprendizagem que fundamenta e valoriza a educação,
permitido o conhecimento com menos exclusão.
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