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Resumo 

Trata-se de apresentar o resultado da pesquisa de campo realizada em duas 
comunidades escolares fronteiriças da rede municipal de Tabatinga-AM, Menino Jesus de 
Praga e Marechal Castelo Branco, contemplada no trabalho de dissertação de mestrado 
intitulado “Educação escolar na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru”, aprovada pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas. Este 
trabalho teve como objetivo tecer uma aproximação da percepção das crianças a respeito de 
suas expectativas sobre a escola na fronteira com a possibilidade de uma pedagogia 
multi/intercultural crítica que considere a criança como um cidadão que tem um papel 
social. O embasamento teórico se deu a partir da contribuição de Ariés (2006), Kramer 
(1987), Candau (2008), McLaren (2000) e Gadotti (2006). A opção metodológica pela 
pesquisa qualitativa ( MINAYO, 1993)  utilizou-se de técnicas como observação e entrevistas 
semi-estruturadas realizadas a partir dos desenhos das próprias crianças, considerando-as 
sujeitos sócio históricos constituído com os outros e em seus contextos de forma ativa e 
criativa (KRAMER, 2002). Como resultados aponta-se o descaso com a população infantil da 
fronteira, suas problemáticas sociais, o disfarce de políticas públicas educacionais para 
crianças, as visões das crianças a respeito da escola ao pé de fronteira e a discussão sobre a 
pedagogia que atenda a diversidade cultural e social de forma crítica na formação de 
cidadãos críticos. 

 
Palavras-chave: Cidadania Infantil. Criança. Escola na Fronteira. Multi/Interculturalidade 
 
Abstract 
 It is to present the results of field research conducted in two school communities 
bordering the municipal Tabatinga, AM, Infant Jesus of Prague and Marshal Castelo Branco, 
contemplated the work of master's thesis entitled "School Education in the triple border 
between Brazil, Colombia and Peru ", approved by the Graduate Program in Education of the 
Federal University of Amazonas. This work had as objective to make an approximation of the 
awareness of children about their expectations about the school on the border with the 
possibility of teaching a multi / intercultural critical to consider the child as a citizen who has 
a social role. The theoretical basis was given from the contribution of Ariès (2006), Kramer 
(1987), Candau (2008), McLaren (2000) and Gadotti (2006). The methodology for qualitative 
research (MINAYO, 1993) was used techniques such as observation and semi-structured 
interviews from the drawings of children themselves, considering the socio historical 
subjects composed with others and their contexts in an active and creative (Kramer, 2002). 
The results point to the neglect of the child population of the border, their social problems, 
the guise of educational public policies for children, children's views about school at the foot 
of the border and discussion about the pedagogy that addresses cultural diversity and social 
critically on the formation of critical citizens. 
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Introdução 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma das categorias de análise enquanto 
resultado do trabalho de campo realizada em duas comunidades escolares fronteiriças da 
rede municipal de Tabatinga-AM, Menino Jesus de Praga e Marechal Castelo Branco, 
contemplada no trabalho de dissertação de mestrado intitulado “Educação escolar na 
tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru”, aprovada pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Amazonas, bem como perspectiva de continuação de 
estudos de pós-graduação acerca da infância e da educação na diversidade cultural de 
fronteira no Programa de Pós-Graduação de Sociedade e Cultura da Amazônia da referida 
Instituição de Educação Superior no Amazonas.  

A escola ao pé de fronteira vem tecer uma aproximação da percepção, sensação, 
expectativas, sentidos e significados de alguns agentes escolares e principalmente das 
crianças a respeito da escola na fronteira com a possibilidade de uma pedagogia 
multi/intercultural crítica que considere a criança como um cidadão que tem um papel 
social, que tem características próprias de aprendizagens e que se diferencia do adulto no 
seu modo de ser, de estar no mundo como produtora de cultura. 

A necessidade desta discussão surge a partir da sistematização das problemáticas 
vivenciadas no processo educativo de ambas as escolas de ensino fundamental no referido 
município de fronteira que caracterizam também os desafios da vida da criança no 
município, como por exemplo: distorção idade série; reprovação devido à língua - 
portunhol1; evasão escolar pelas dificuldades de acesso à escola e pela carência econômica 
das famílias; as desestruturas familiares pela questão do narcotráfico; inversão de valores 
quanto ao sentido e significado da escola na fronteira, em que as escolas estão perdendo 
suas referencias na perspectiva de promoção de cidadanias e de emancipação pelo trabalho 
digno e justo; o não trabalho que promovam a cidadania das crianças na escola. 

Os problemas sociais e educacionais são extensos e sinalizam com muita clareza a 
baixa qualidade da educação escolar, onde “[...] o ciclo reprovação/repetência/evasão 
constitui-se como um problema crônico, difícil de ser superado, mas não impossível [...]” 
(CASTANHO, 2005, p. 130). Dessa forma a defasagem entre idade e série vem ser um fator 
preocupante para a qualidade do ensino nas escolas. O total de 59,58  de defasagem é 
merecedor, de uma ação pedagógica que promova o equilíbrio entre as idades e séries para 
se diminuir os problemas no decorrer do processo educativo escolar. 

A opção metodológica pela pesquisa qualitativa (MINAYO, 1993) utilizou-se de 
técnicas como observação e entrevistas semiestruturadas realizadas também por 
intermédios de desenhos das próprias crianças, considerando-as sujeitos sociohistóricos 
constituídos com os outros e em seus contextos de forma ativa e criativa (KRAMER, 2002). 

As atividades de desenhos como contribuição para a concretização da investigação 
nesta pesquisa caracterizou-se pela forma natural e espontânea como qualquer outra 
atividade em que a criança tem ao desenhar transformando-se em uma ação prazerosa, 
conforme a análise de Sans (2001) “[...] Assim como brinca, associa, simboliza, ela desenha 
de forma espontânea. A criança age impulsivamente, numa curiosidade natural da 
conseqüência da ação, não a mede e nem as intenções são avaliadas anteriormente à ação.” 
(p. 20 -21).  

                                                           
1
 Mistura da língua portuguesa com o espanhol que reflete na oralidade e na escrita das crianças em sala de 

aula e como um dos grandes indicadores da reprovação nas escolas. 



A utilização dos desenhos foi uma das maneiras encontradas para considerar os 
depoimentos desses sujeitos que historicamente são excluídos das políticas públicas sociais, 
principalmente educacionais, sempre subestimados, ou em “[...] oposição ao adulto 
estabelecida pela falta de idade ou de ’maturidade’ e ’de adequada integração social’ [...]” 
(KRAMER, 1987, p.11), por conseqüência da concepção da sociedade sobre o que é ser 
criança e ter infância no Brasil, e ainda do pensamento de que a criança só será cidadã no 
futuro.  

A criança não pode mais ser considerada como um “adulto em miniatura” (ARIÉS, 
2006) a qual tem sua identidade despercebida, negada e suas vozes silenciadas. Não pode 
mais ser tratada apenas como cidadão em formação para o futuro, desrespeitada em seu 
contexto social, pois ela já faz parte da sociedade, e por isso, deve ser estimulada a exercitar 
sua condição de cidadania, desenvolvendo expectativas e projetos em relação ao conjunto 
da sociedade e deve ser respeitada no tempo presente, considerando a sua história no 
passado para um futuro de êxitos e qualidade de vida nos grupos sociais e no planeta terra. 

 
 

Como deveria ser a escola na fronteira? 
 

As respostas analisadas a partir dos depoimentos dos agentes escolares canalizaram 
para o entendimento de uma possível proposta de educação escolar que possam atender e 
garantir o direito à qualidade da educação escolar numa perspectiva de educação crítica e 
democrática para a cidadania infantil fronteiriça contemporânea que tem suas identidades 
compostas por sujeitos multiculturais. 

Para os agentes das comunidades escolares (pais, professores, gestora, funcionários e 
comunitários) a escola na fronteira para o trabalho com as crianças tem um papel amplo e 
importante no processo de formação das cidadanias e deve complementar a ação educativa 
das famílias, buscando superar as limitações socioeconômicas e culturais no que diz respeito 
aos conhecimentos sociais necessários a consolidação de cidadanias com dignidade na 
sociedade. Assim, a escola deve possibilitar o acesso aos conhecimentos científicos 
construídos e sistematizados historicamente pela sociedade humana que possibilitam e 
qualificam o/a cidadão/ã infantil para o enfrentamento dos problemas sociais de fronteira e 
dos desafios para superar o preconceito, a discriminação, a exclusão social, os direitos 
negados, o descaso e desvalorização da educação do interior e de fronteira. 

Assim a educação escolar na fronteira é justificada pelos agentes da mesma forma 
como Gadotti já definia o papel da escola, entendida como: 

 
[...] necessária para a sobrevivência do ser humano. Para que ele não 
precise inventar tudo de novo, necessita apropriar-se da cultura, do que a 
humanidade já produziu. Educar é também aproximar o ser humano do que 
a humanidade produziu. Se isso era importante no passado, hoje é ainda 
mais decisivo numa sociedade baseada no conhecimento (GADOTTI, 2003, 
p. 47). 
 

A escola na fronteira para seus comunitários perde uma grande oportunidade de um 
desenvolvimento educacional escolar mais rico por ainda não se adequar a sua própria 
realidade social, caracterizada pela diversidade cultural aí existente. Ou seja, a escola da 
fronteira ainda vive sob alguns parâmetros de um paradigma educacional etnocêntrico, 
amarrado à sua herança histórica e social. Os diferentes grupos culturais nesta fronteira 



vivem de uma forma socialmente intercultural, mas as escolas estudadas não têm 
conseguido dar conta dessa realidade, nem na organização curricular, nem na construção de 
conhecimentos, como apontam estes depoimentos: 

 
Aqui em Tabatinga é muito bom, você tem produto que é brasileiro, que é 
peruano e colombiano, quando você não pode comprar um, você compra o 
outro, mas nas escolas a criança tem que aprender só português, e se 
trabalhasse as duas línguas seria bem melhor. Não tem um acordo entre os 
três os países onde possa estar havendo intercâmbios escolares de pais para 
ensinarem a como ajudarem seus filhos nas escolas (SANCHES, 2010)2. 
Nunca tivemos a oportunidade de participar de nenhum evento de 
educação de trocar experiências entre os países vizinhos, porque não 
investir nisso entre os professores? (PEREIRA, 2010). 

 
As escolas, por não haver uma política de educação articulada com os segmentos 

sociais responsáveis e seus agentes e contemplada no Projeto Pedagógico Escolar, deixam 
de trabalhar as competências necessárias à educação escolar adequada à nova realidade 
social do século, referidas no Relatório Jacques Delors - Educação: um tesouro a descobrir 
(1998), citado por Ahlert (2007) - quanto ao sentido de que a educação escolar deveria estar 
preparando as crianças e os/as adolescentes estudantis para: aprender a ser, aprender a 
conviver, aprender a fazer e aprender a aprender na sociedade contemporânea. 

Essas competências e habilidades não contempladas nos currículos escolares da 
fronteira apresentam-se como um desafio, pois é preciso ensinar as crianças e jovens 
fronteiriços a: a aprender a ser - pessoas com uma auto-estima positiva a seu próprio 
respeito, a ter autoconfiança na realização de suas atividades escolares, a terem 
autodeterminação, a serem pessoas  autônomas e com iniciativa de aprendizagens na 
formação das identidades fronteiriças;  aprender a conviver – de forma intercultural nos 
ambientes escolares para a erradicação dos preconceitos étnicos e culturais, e para 
capacitação de desenvolvimentos relacionais inter-pessoais e comunitários com melhores 
condições de cidadania, de vida em sociedade multicultural a partir de princípios coletivos, 
de mobilizações sociais, “[...] de solidariedade de construção coletiva, de ação comunicativa, 
de conhecer e reconhecer o outro de forma comunicativa [...]” (AHLERT, 2007, p. 3). 

É necessário ainda aprender a fazer – no sentido de estar preparando essa população 
juvenil a adquirir as habilidades básicas que possibilitem a preparação para o mercado de 
trabalho de bens e serviços existentes na fronteira como nas demais regiões do país, o que 
oportunizando disputas dignas e condições intelectuais igualitárias; e aprender a aprender – 
a que significa para Ahlert (2007, p. 3) “aprender a conhecer o conhecer”, o que possibilita a 
esses educandos/as poder andar com suas próprias pernas, ou seja, a buscar o 
conhecimento, a sentirem-se motivados a criar, recriar, construir e reconstruir e apropriar-se 
das informações e técnicas necessárias já existentes de todas as formas, de acordo com a 
realidade social local, em prol da qualidade, dignidade e respeito pela sua diferença, pelas 
suas capacidades intelectuais, como todo ser humano. 

Mas, isso requer decisões, politicamente falando, requer financiamento, requer 
estrutura física adequada, materiais, e principalmente desejo e vontade de mudança, e essa 

                                                           
2
 Forma padrão de apresentação de falas de sujeitos envolvidos na pesquisa, sendo identificados por nomes 

fictícios. 



mudança, nessas comunidades escolares de fronteiras já é um desejo, é um sonho 
precisando se tornar vontade3 para acontecer de fato.  

Esse desejo também manifestado no âmbito do público infantil juvenil, as crianças e 
adolescentes estudantes das escolas, foi algo surpreendente, motivador e inspirador para se 
buscar e construir novas alternativas, possibilidades e/ou paradigmas de educação escolar 
para a fronteira, manifestado pelo desejo das crianças de terem uma escola diferente que 
atenda suas expectativas e necessidades em seus contextos sociais. 

 
 

A escola que a gente quer 
 

A escola que a gente quer foi uma das categorias de análise deste estudo que vem 
apresentar os sentidos e significados das escolas na fronteira na visão das crianças e 
adolescentes enquanto sujeitos envolvidos no trabalho desta pesquisa. 

Como seria a escola onde eu gostaria de estudar?: “Queria que me ajudasse a 
aprender e meu irmão também” (RAMOS, 2010).  

A expressão da criança sobre o seu desejo de aprender, retrata a internalização das 
crianças nestas escolas da fronteira sobre as concepções já disseminadas pelas constantes 
rotulações do não saberem ler e escrever e seus insucessos escolares, bem como sobre suas 
visões sobre o conhecimento enquanto patrimônio cultural de direito de todas as pessoas, 
levando-nos a fazer novas reflexões acerca da necessidade de mudança de transformação do 
papel da escola nestes contextos. 

Outro exemplo a respeito do desejo de mudança do paradigma escolar na concepção 
dos discentes apresenta-se acerca do princípio da solidariedade presente somente em uma 
perspectiva de educação escolar democrática, fazendo-se presente nas seguintes falas: 
“Queria que a escola me ajudasse a ser médico para ajudar as pessoas, principalmente a 
minha vó que cuida de mim e está muito doente” (PIETRO, 2010). É o conhecimento e sua 
utilização para a justiça social, para ajudar as pessoas. Esta visão sobre o conhecimento 
científico e a essa crença que anima os discentes a buscar a aprendizagem, devem ser 
cuidadosamente instigados, alimentados, cultivados, valorizados, e principalmente 
concretizados pela escola. 

Para isso, os desejos de uma escola expressados pelas crianças sinalizam para uma 
escola que tenha uma infraestrutura adequada, que contemple os recursos necessários às 
suas aprendizagens, tais como biblioteca, sala de informática, campo de futebol, lugar para 
brincar e mais de um professor na sala, como afirmou uma aluna: “Outra professora na sala, 
duas, quando uma estiver ensinando no quadro a outra está ajudando a gente com as 
tarefas” (PAULA, 2010). Necessidade esta que demonstra o número elevado de crianças por 
professor em sala de aula que não consegue desenvolver uma atenção mais individualizada 
que atenda as especificidades apresentadas pelas crianças. 

Destacamos, a partir desse trabalho com as crianças, a percepção que as mesmas 
demonstraram, a respeito de como a escola encontra-se articulada á sociedade, ligada á sua 
vida fora da escola. É a escola se concretizando fora de seus espaços físicos, por mais que 
isso não se apresente de forma tão consciente nas falas sobre os desenhos, nem tampouco 
nas posturas pedagógicas ou políticas do sistema municipal de ensino. Mas está implícito 

                                                           
3 A partir de uma perspectiva psicológica vem ser o poder que a pessoa possui de se autodeterminar com 
consciência para realizar determinadas ações, atividades, bem como de aprendizagens, portanto só é vontade 
se houver ação, caso contrário fica apenas no desejo, (BARCELLOS, 1982, p. 45). 



subjetivamente, pelas experiências culturais infantis de que a escola está inserida na 
sociedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura1: Desenho sobre A escola em que eu gostaria de estudar 

Fonte: Produzido o processo de investigação desta pesquisa (ANDRÉIA, 2010). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2: Desenho sobre A escola em que eu gostaria de estudar 
Fonte: Produzido durante o processo de investigação desta pesquisa ( ANITA, 2010). 

Essa percepção aponta então uma possibilidade de construir-se uma educação 
escolar de fronteira mais crítica e democrática sendo mais condizente com as necessidades 
socioculturais e os desejos desses agentes escolares, na perspectiva de uma educação 
multicultural pós-moderna de resistência e crítica, defendida por McLaren (2000). 

 
 

 



Educação escolar multi/intercultural crítica para a cidadania infantil na fronteira: tecendo 
uma possibilidade  
 

Essa oportunidade de transformação é claramente explicada por McLaren (2000) ao 
tratar da necessidade de realização de uma educação e práticas pedagógicas autocríticas, 
pressupondo então discursos livres de preconceitos e de estereótipos para se construir um 
projeto social de igualdade que respeite as diferenças, compreendendo o tratamento da 
diferença a partir de políticas de significação, em suas palavras “[...] de práticas de 
significação que são tanto reflexivas quanto constitutivas de relações políticas e econômicas 
prevalecentes [...]” (MCLAREN, 2000, p. 78). 

É a partir da pedagogia autocrítica que McLaren (2000) afirma haver possibilidade de 
ensinar para a “cidadania híbrida”4 com o desenvolvimento de práxis pedagógicas 
preocupadas com o repensar de políticas educacionais, conceituando, a partir de Giroux, 
como “pedagogia de fronteira” que 

 
[...] encoraja as educadoras a afirmarem e legitimarem significados locais e 
constelações de significados que crescem fora de comunidades discursivas 
particulares, mas que, ao mesmo tempo, interrogam os interesses, 
ideologias e práticas sociais aos quais estes conhecimentos atendem 
quando são analisados sob uma perspectiva mais global de economia de 
poder e privilégio (GIROUX apud MACLAREN, 2000, p. 94-95). 

 
A pedagogia de fronteira significa para McLaren (2000,) um projeto de redefinição de 

identidades fronteiriças, de criação de identidades, ou seja, 
 

[...] é um meio de desconstrução e de tomada de controle das narrativas do 
eu, ao mesmo tempo que se reconhece a multiplicidade de línguas e 
códigos dentro de uma única língua – por exemplo: o poli-lingüismo em 
uma única língua – bem como os sentidos metafóricos em outras línguas. 
Com efeito, é um diálogo consigo mesmo e com o Outro, um diálogo que 
contesta e rompe com a estrutura narrativa monotípica e unidimensional 
de textos sociais dominantes, baseados em incentivos de mercado, na 
lógica de consumo e nas suas relações com os leitores e leitoras. 
Identidades de fronteira são identidades nas quais leitores e narradores são 
ambos um e o Outro, no sentido que ‘o cruzador de fronteiras é ambos o eu 
e o Outro’ [...] (MCLAREN, 2000, p. 196). 

Um projeto que forme cidadanias para lutar contra as situações de opressões e da 
negação do direito da diferença e da liberdade e, 

 
[...] da transformação do eu do social como co-implicados na dialética da 
liberdade. Isto é, significa lutar contra nossa falha em ver nosso próprio 
reflexo nos olhos dos outros. Identidade de fronteira requer o que Ramon 
Saldivar (1990:175) chama de ‘dialética da diferença’, que se refere à 
formação de subjetividades de resistência, ou seja, subjetividades que são 
capazes de resistir ‘às tendência absolutizantes de um mundo burguês, 

                                                           
4 Por cidadania híbrida o autor entende que há no cidadãoã uma diversidade de sujeitos sociais, os quais 
devem ser pessoas guerreiras e orientadas para a luta contra o poder hegemônico para viver no mundo global 
com respeito às suas diferenças. Cidadão que possa se identificar com os seus grupos de códigos de referência 
no caso das identidades de fronteira de ambos os lados de forma dinâmica e em constante transformação. 



patriarcal, classista e racista que se funda na noção de identidade fixa e 
positiva e em papéis especificados de gênero, baseados nestas fixações 
positivas’ (MACLAREN, 2000, p. 194-195). 
 

O autor chama a atenção para que as práxis pedagógicas dos/as educadores/as se 
informem e assumam a questão da diferença de maneira que não repitam o essencialismo 
monocultural de grandes centros culturais da sociedade humana, afirmando que, 

 
Como educadoras (es) multiculturais, informadas(os) por pedagogias críticas 
e feministas, precisamos manter as alunas e os alunos conectados ao poder 
do inaceitável e confortáveis com o inimaginável ao produzir formas críticas 
de análises políticas e de pedagogia. Em compasso com isto, precisamos 
ajudar ativamente os estudantes a desafiarem cenários de hierarquia 
discursiva, em vez de deslocalizá-los e de des-historicizá-los, e a contestarem 
as maneiras pelas quais os seus desejos e prazeres estão sendo policiados. É 
importante que, como educadoras (es) críticas(os), nós simplesmente não 
manipulemos as alunas e alunos a aceitarem nossas posições intelectuais e 
nem tenhamos a intenção de, ao mesmo tempo, falar por eles. Nem deve a 
nossa teorização crítica simplesmente estar a serviço da cultura da 
dominação aos estendermos os insights dos nossos estudantes para o 
sistema atual sem ao mesmo tempo desafiarmos os princípios do sistema. 
Não podemos nos dar ao luxo de apenas desengajar os estudantes 
temporariamente da doxa – a linguagem do senso comum. Se queremos 
motivar as alunas e alunos para uma práxis transformadora, os estudantes 
devem não apenas ser encorajados a escolher um projeto libertador, mas 
deve investir afetivamente nesse projeto (MCLAREN, 2000, p. 154-155). 

 
Para isso, todos os agentes escolares, ou educadores/as e trabalhadores/as culturais, 

de acordo com as palavras do autor precisam “[...] criar uma política de construção de 
alianças, de sonharem juntos, de solidariedade que avance para além de posturas 
condescendentes ” (MCLAREN, 2000, p. 95) que na verdade servem apenas para manter  e 
reproduzir formas de racismos no âmbito de  instituições escolares.  

As práticas pedagógicas devem se preocupar sim com as especificidades na educação 
escolar abordando temáticas sobre “raça, classe, gênero, orientação sexual etc.” (McLaren, 
2000, p. 70), mas como medidas políticas de respeito e de direito à diferença com significado 
construído universalmente.  

Neste sentido nas escolas de fronteira estudadas devem-se incluir na política 
educacional as temáticas negligenciadas, como as questões de: drogas, as diferentes 
nacionalidades, a diversidade cultural, os direitos humanos na sociedade global, 
prostituição, as constantes mortes, a naturalização das conseqüências do narcotráfico, a 
banalização da violência física que vai se naturalizando, a perda de referências identitárias, a 
perda de valores culturais escolares, a perda de valores profissionais para uma vida digna, as 
diferentes problemáticas de casos de alunos/as como vítimas da pobreza, da miséria, do 
completo abandono, da desestrutura familiar, a exclusão social pela realidade escolar 
quando não se conseguem incluir os/as discentes no processo ensino-aprendizagem e assim 
garantir os seus direitos humanos sociais. 

Para Candau (2000) a perspectiva de uma educação escolar multi/intercultural exige 
a possibilidade de uma pedagogia firmada e comprometida com a luta pela universalização 
da educação escolar com mais qualidade, nesta sociedade em que constantemente se 



esbarra com projetos de educação neoliberal e hegemônico, num crescente processo de 
exclusão.  

Da mesma forma que McLaren (2000), Candau (2000) afirma que essa perspectiva de 
uma pedagogia multi/intercultural não pode ser dissociada das questões sociais e políticas 
existentes em cada contexto, considerando a “[...] educação intercultural como princípio 
orientador, teórico e praticamente, dos sistemas educacionais na sua globalidade” 
(CANDAU, 2000, p. 51), portanto, não pode haver a ruptura entre a sociedade e a educação 
escolar. 

Não havendo essa ruptura entre sociedade e escola, há a possibilidade da construção 
e da vivência de uma pedagogia multi/intercultural, a qual vem cindir com antigas 
concepções de educação escolar, emergindo a implementação de bandeiras de luta contra a 
naturalização das desigualdades e do fracasso escolar, presentes nas escolas de fronteira. 

Essa possibilidade assenta-se então em novas concepções de políticas afirmativas de 
educação e de luta em favor dos desfavorecidos, exige o comprometimento em afirmar de 
que lado os educadores/as estão, porque,  

 
Educar nessa sociedade é tarefa de partido, não educa realmente aquele 
que ignora o momento em que vive, aquele que pensa estar alheio ao 
conflito que o cerca. É tarefa de partido porque não é possível ao educador 
permanecer neutro: ou educa a favor dos privilegiados da classe dominante 
ou contra eles, ou a favor das classes dominadas ou contra elas. Aqueles 
que se diz neutro estará apenas servindo aos interesses do mais forte, isto 
é, a classe dominante. No centro, portanto, da questão pedagógica, situa-se 
a questão do poder [...]. O educador mede-se, portanto, pelo grau de 
consciência que tiver, pois, educador, no sentido que desejo empregar 
significa para mim o intelectual capaz de transmitir uma ideologia que 
organize e cimente os homens entre si, um grupo, uma pequena 
comunidade, uma categoria social, etc. (GADOTTI apud SANTOS, 2001). 

 
É lutar para construir conhecimento em qualquer espaço escolar, seja em zona 

urbana, em periferia, na grande capital, no interior ou na fronteira é assumir compromisso 
com todos aqueles que resistem a todas as formas de opressão, injustiças e discriminações a 
que são submetidos, mas para isso é preciso reinventar a escola.  Como afirma Candau 
(2000), é preciso superar os desafios do monoculturalismo. 

Para a autora é a partir dessa concepção que se pode ter um projeto ou um modo 
de trabalhar as relações culturais em determinadas sociedades ou grupos sociais, através de 
políticas públicas também multiculturais, uma vez que “[...] Uma sociedade multicultural 
constrói-se a partir de determinados parâmetros,” (CANDAU, 2008, p. 50), os quais para 
Candau (2008), caracterizam-se por serem interativos. Segundo esta autora, o 
multiculturalismo interativo ou interculturalidade promove deliberadamente a interrelação 
entre as diferentes culturas que se fazem presentes em determinado espaço sociocultural - a 
escola como um destes espaços - para sua afirmação e mobilizações em construção 
permanente.  

Nesta perspectiva, há confrontos, embates de idéias, visões diferenciadas que 
“favorecem processos de afirmação de identidades culturais específicas”, identidades 
culturais da fronteira, onde a cultura está em movimento, dinâmico, nunca estático e 
definitivo, em que as culturas não podem ser consideradas puras, nem fechadas, mas como 
mosaicos, podendo se encaixar para formar sempre uma nova unidade.  Elas existem 



diferentemente e se inter-relacionam no jogo das diferenças. A consciência dos mecanismos 
de poder que mediam as relações culturais trabalhadas pela autora deve ser concebidas a 
partir da construção das relações históricas, nas questões de poder que permitam a 
transformação. 

Esta perspectiva intercultural trabalhada por Candau (2008) é a possibilidade de 
educação escolar multi/intercultural que visualizamos como proposta para a realidade 
escolar de fronteiras estudada, e que configura a oportunidade de uma pedagogia crítica, 
conforme concebe McLaren (2000), de resistência, de luta para a mudança da concepção de 
educação escolar na fronteira.  

É a partir desta proposta de educação intercultural apresentada por Candau (2008) e 
a perspectiva de escola cidadã de Gadotti (2006) que se delineia uma proposta de pedagogia 

multiintercultural e crítica para a cidadania na fronteira. 
Dessa forma, a pedagogia multi/intercultural crítica para a cidadania na fronteira 

vem oportunizar o reconhecimento de identidades culturais na fronteira nas dimensões  
pessoais – cidadão fronteiriço - e institucional  - escola fronteiriça. 

Essa proposta nos leva a pensar sobre a relação entre escola, currículo e cultura a 
partir de uma articulação inevitável e conflituosa, merecedora de construção de diálogo, 
portanto, dialógica, em que as relações possam ser estabelecidas a partir da diversidade 
cultural, dos diferentes interesses, diferentes grupos étnicos e culturais que coexistem no 
espaço social de dimensões cada vez mais globais.  

Essa articulação deve permitir as possibilidades de relações com as diferentes áreas 
do conhecimento: sociologia, antropologia, psicologia e outras (interdisciplinaridade), de 
modo integrado como aponta Santomé (1998) em que essas áreas potencializem os sujeitos 
envolvidos, alunos/as, professores/as, em suas multidimensões, para lutar, para conquistar, 
construir novas estratégias para a vida em sociedade multicultural e produzir cultura e 
conhecimentos, pois só assim a escola estará afirmando a sua identidade cultural escolar 
fronteiriça. 

A escola crítica e cidadã para a fronteira será a oportunidade em que as crianças 
aprenderão a ser cidadão e cidadã, poderão aprender a agir com respeito, solidariedade 
responsabilidade e justiça. Aprenderão também a dialogar nas mais diferentes situações 
comprometidas com o bem estar social na vida de todos os comunitários e de todo o seu 
país e seus países irmãos vizinhos. 

Como foi possível perceber ao longo dessa pesquisa e dos estudos que a nortearam, 
não seria assim tão simples inserir no cotidiano escolar de fronteira esta perspectiva de uma 
pedagogia multi/intercultural. Este é um processo que exige muito empenho dos 
profissionais da educação, bem como de todos os demais protagonistas. Exige, como aponta 
Paulo Freire (1996), conhecimentos necessários quanto à prática profissional educativa, 
exigências críticas,  comprometimento com o que se faz, exige ética e exige que o 
professor/a seja um pesquisador/a. Ética e comprometimento na política educacional são os 
primeiros fatores para a construção de uma cidadania livre da opressão. Deve ser uma ação 
intencional e planejada, consciente e assumidora dos riscos que esta postura exige. É 
denunciar, é anunciar e lutar para construir esse novo é sair do comodismo, da inércia. 

É preciso também uma concepção de princípios de ressignificação de políticas 
públicas educacionais na sociedade atual, principalmente, nesta realidade de fronteira, onde 
não podemos mais deixar de conceber a educação escolar de forma inclusiva, diante de 
tantos problemas de aprendizagens e de exclusão dos direitos de cidadania.  



A educação inclusiva no mundo globalizado deve ser compreendida como um direito 
inquestionável nesta realidade e isso se dá através de uma ação bilateral entre sujeito e 
sociedade para o exercício e plenitude de uma cidadania independente, autônoma e 
emancipada. 

E para finalizar defendemos o projeto da pedagogia intercultural e crítica para a 
cidadania na fronteira, como uma oportunidade de criações de espaços para reflexões, 
discussões, intercâmbios culturais escolares nesta tríplice fronteira, como forma de atender 
a reivindicação dos vários sujeitos envolvidos no processo educativo nos espaços de 
construção de conhecimentos coletivos. 
 
 
Considerações finais 
 

Em suma, apresentamos aqui o resultado do trabalho de campo realizado com alguns 
agentes fronteiriços, principalmente com as crianças das escolas da rede municipal de 
Tabatinga-AM/BR na fronteira com a Colômbia e o Peru acerca da categoria de análise 
“percepção e possibilidades de uma educação escolar multi/intercultural crítica para as 
crianças na fronteira”. 

A realização da pesquisa mostrou que as escolas na fronteira ainda vivem em função 
de ideologias monoculturais de educação que não atendem e não respeitam a diversidade 
cultural da região, tampouco as necessidades de aprendizagens das crianças na 
contemporaneidade, devido as relações de poder desigual sobretudo por conta política 
partidária no município, fazendo com que o trabalho educacional escolar seja condicionado 
aos interesses políticos partidários capitalistas e não de qualidade e emancipação de 
cidadanias. 

Esta pesquisa possibilitou as crianças a exercerem o direito de suas cidadanias, 
porque deu voz às crianças para falar sobre seus sentimentos e percepções de suas escolas a 
partir de seus contextos sociais de diversidade cultural nesta fronteira, a respeitar o público 
infantil em seu processo de ensino e aprendizagem e ainda de considerar a criança como 
produtora de cultura e de que as oportunidades dos exercícios da critica no processo 
educativo devem ser proporcionados para que se possam adquirir posturas criticas na 
promoção dessa classe social como sujeitos sociohistóricos na sociedade. 

A proposta de uma educação multi/intercultural crítica para as crianças na fronteira 
surge em detrimento às situações problemáticas detectadas no decorrer da pesquisa em que 
um número significativo de crianças é vítima da negação dos seus direitos a ter uma 
cidadania digna na sociedade, como por exemplo, a ter infância, a ter uma boa saúde física e 
mental, a uma boa estrutura e segurança familiar, condições estas consideradas básicas para 
uma jornada escolar com mais êxito do que fracasso.  

Sugestão esta que poderá permitir a realização de um trabalho educacional escolar 
que seja dinâmico, prazeroso e condizente com a realidade sociocultural de diversidade das 
crianças, as quais clamam por uma educação de mais qualidade, que as ensine de verdade o 
que precisam aprender para aplicar em prol de melhores condições de vida. 
 
 
Referências 
AHLERT, Alvori. Reflexões éticas e filosóficas sobre a educação escolar. In: Revista 
Iberoamericana de Educación. n. 42/6, mai. 2007.  



ANDRÉIA, Joana. Depoimento realizado pela pesquisa de campo. Tabatinga-AM, maio de 
2010. 
ANITA, Maria. Depoimento realizado pela pesquisa de campo. Tabatinga-AM, maio de 2010. 
CANDAU, Vera Maria. Interculturalidade e educação escolar. In: ______ (0rg.). Reinventar a 
escola. Petrópolis – RJ: Vozes, 2000. 
______. Direitos humanos, educação e Interculturalidade: as tensões entre igualdade e 
diferença. In: Revista Brasileira de Educação, v. 13, n.37,  jan./abr., 2008. 
______. Multiculturalismo e educação: desafios para a prática pedagógica. In: MOREIRA, 
Antonio Flávio; CANDAU , Vera Maria (orgs.). Multiculturalismo: diferenças culturais e 
práticas pedagógicas. Petrópolis -  RJ: Vozes, 2008. 
CASTANHO, Maria Eugênia Montes. O professor e os problemas educacionais atuais: teorias 
e perspectivas. In: ALMEIDA, Malu (org.). Políticas educacionais e práticas pedagógicas: para 
além da mercadorização do conhecimento. Campinas, SP: Alínea, 2005. 
GADOTTI, Moacir. A escola cidadã. 11. ed. ver. e ampl. Coleção questões da nossa época.  
São Paulo: Cortez, 2006. 
______. Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido. Novo Hamburgo: Feevale, 
2003. 
______. Histórias das idéias pedagógicas. 8. ed. 5. impressão. São Paulo: Editora Ática, 2002. 
KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil: a arte dos disfarces. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Dois Pontos, 1987. 
______.Autoria e autorização: questões éticas na pesquisa com crianças. In: Caderno de 
Pesquisa. N.116. São Paulo, julho de 2002.  
MCLAREN, Peter. Multiculturalismo Crítico. Tradução Bebel Orofino Schafer. 3. ed. São 
Paulo: Cortez, 2000. 
MINAYO, Maria Cecília de Souza.  O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 
2. ed. São Paulo – Rio de Janeiro: HUCITEC-ABRASCO,1993. 
PAULA, Ana. Depoimento realizado pela pesquisa de campo. Tabatinga-AM, maio de 2010. 
PEREIRA, Antônia. Depoimento realizado pela pesquisa de campo. Tabatinga-AM, maio de 
2010. 
PIETRO, Mário. Depoimento realizado pela pesquisa de campo. Tabatinga-AM, maio de 
2010. 
RAMOS, Luís Gonzaga. Depoimento realizado pela pesquisa de campo. Tabatinga-AM, maio 
de 2010. 
SANCHES, del Pilar. Depoimento realizado pela pesquisa de campo. Tabatinga-AM, maio de 
2010. 
SANS, Paulo de Tarso Cheida. Pedagogia do Desenho Infantil. Campinas – SP: Átomo, 2001. 
SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Tradução 
Claúdia Schiling. Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda, 1998. 
SANTOS, Aparecida de Fátima Tiradentes dos. Desigualdade social e dualidade escolar: 
conhecimento e poder em Paulo Freire e Gramsci. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 


