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RESUMO

A pesquisa parte do pressuposto de que, no mundo contemporâneo, a interculturalidade é cada vez mais imprescindível e requer habilidades e destrezas que ainda não

possuímos. Propõe discutir o tema a partir de estudo teórico e de concepções e práticas interculturais realizadas na escola indígena da aldeia Muã Mimatxi, em Itapecerica-MG,

refletindo sobre a temática a partir de experiências concretas e em uma perspectiva comparativa. Busca-se compreender a interculturalidade na sua interrelação com a cultura, o

território e outras dimensões da vida social. Além disso, a pesquisa pretende identificar percursos espaço-temporais, presentes nos saberes-memórias e nas práticas dos

docentes indígenas da escola pesquisada. Na pesquisa realizada com os/as professores/as indígenas dessa aldeia, destacaram-se concepções próprias de interculturalidade que

articulam dois sentidos: uma oportunidade para explicitar o conhecimento indígena ou próprio e uma possibilidade de integrar conhecimentos de outros grupos, colocando-os a

serviço dos seus projetos coletivos (CRUZ e ARÉVALO, 2011). O conceito de interculturalidade apropriado e ressignificado por esses/as professores/as nos remete a ideia de

diálogo produtivo e igualitário entre culturas diferentes, sem que cada uma delas perca sua “própria personalidade”, sentido que passou a prevalecer nos meios indígenas (MATO,

2007, p. 64). As análises apontaram para uma preocupação dos indígenas com a construção de pessoas “fortes na cultura”, o que é possível por meio da escola e das relações

culturais entre indígenas e indígenas, que se estabelecem por meio dela (SANTANA, 2015). Isso nos revela que o fortalecimento da cultura própria não é incompatível com a

apropriação de novos conhecimentos e culturas, sendo possível uma educação intercultural que equilibra uma “educação para dentro” da própria cultura e uma “educação para

fora”, em busca de ferramentas necessárias para viver no mundo contemporâneo.
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