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INTRODUÇÃO: 

Ao analisar esse modelo de aprendizagem do Ensino Médio público brasileiro entendemos que 

muitas vezes o processo de ensino-aprendizagem visa avaliações ou quantidade de aprovações em 

vestibulares. Dessa forma, o regime de visibilidade (HOLLMANN; LOIS, 2015) de certas temáticas nas 

provas, determinando abordagens e criando memórias imagéticas em relação ao tema pode ajudar a 

fortalecer discursos nos estudantes, este regime delimita o que é a verdade e cria discursos num modelo 

de educação que segue em constante disputa. Essa delimitação temática também pode ser 

compreendida no sentido da mesmidade e da alteridade (SKLIAR, 2003), no qual se propõe que a 

sociedade disciplinar e educativa, historicamente, se organizou em zonas flexíveis e zonas de exclusão, 

com sujeitos designados a ocupar seu lugar de mesmidade - de centro -, e de alteridade - o lugar do 

outro; nessas zonas pré-determinadas o outro tem de se esforçar para ocupar os espaços cedidos pela 

mesmidade.  

Pensando esse sentido educacional na Geografia, nota-se que determinadas temáticas, como a 

questão indígena, ocupam o lugar da alteridade, estando a Geografia ainda em busca de aproximações, 

como salienta Sandoval Amparo (2013), geógrafo e pesquisador da questão indígena, “não sabemos 

ainda qual o lugar devido à questão em nossa disciplina” (p. 34). Essa (in) visibilidade da questão na 

Geografia pode ser observada nas abordagens referentes à temática nos vestibulares analisados (ENEM 

e UNICAMP) e nos fazem refletir, por que é importante que esse assunto seja tratado espacialmente 

pela Geografia Escolar?  

Dessa forma, pensando em responder tal questão, a pesquisa parte do conceito de regime de 

visibilidade e realiza um levantamento de como a temática indígena foi abordada nas provas do ENEM 

e no vestibular da UNICAMP entre os anos de 2011 e 2020, colocando em análise o discurso que as 

formas de linguagem empregadas apresentam.  Busca-se refletir de que forma a Geografia Escolar do 

Ensino Médio e seu currículo recebem os reflexos desse regime, discutindo como os vestibulares e 

avaliações nacionais podem induzi-los. Os resultados são apresentados em tabelas e gráficos e são 

discutidos dialogando com autores e geógrafos indígenas brasileiros.  
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METODOLOGIA: 

Realizou-se nos primeiros seis meses: a revisão 

bibliográfica, o levantamento de dados das questões em 

vestibulares, a leitura acerca da temática indígena no 

ensino de Geografia e a participação em um evento. A 

revisão bibliográfica e leitura sobre a temática buscaram 

compreender conceitos como espacialidade, mesmidade, 

visibilidade e diversidade (SKLIAR, 2003); regime de 

visibilidade (HOLLMAN; LOIS, 2015); a questão indígena 

(KRENAK, 2018), (AMPARO, 2013), João Luiz da Silva 

Vieira Xukuru do Ororubá, (VIEIRA, 2020) e Assis Fulni-ô, geógrafo indígena em seminário online; 

centralidade do espaço (CAVALCANTI, 2011); a Geografia nas avaliações nacionais (CECIM, 2021) e 

(ROCHA, 2013); currículo (STEFENON; CASTELLAR, 2020) e cidadania (SANTOS, 2013).  

Participou-se no dia 18 de setembro 2021 na “Tarde de Cultura na Opy, YY Aqua D’jere”, oficina 

realizada por Lu Ahamy, indígena da etnia Guarani M’bya, artesã, educadora, chefe de cozinha e 

coordenadora do coletivo Etnocidade (figura 1). A oficina durou cerca de três horas com produção de 

um brinquedo indígena, além de discussões acerca da questão indígena na educação regular. A oficina 

foi essencial para realizar uma aproximação da temática indígena através de discussões e 

principalmente, por meio da visão de uma educadora indígena com sua experiência e conhecimento. 

Nos últimos seis meses realizou-se a sistematização, discussão dos dados coletados e elaboração de 

texto final.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O ENEM e o vestibular UNICAMP possuem uma metodologia de avaliação que trabalha as 

disciplinas por área do conhecimento e não individualmente, o que permite que temáticas sejam 

abordadas com viés interdisciplinar. Dessa forma, para se investigar a questão indígena na Geografia 

nas avaliações foi necessário que se compreendesse a centralidade do espaço geográfico na resolução 

da questão (CAVALCANTI, 2011). Assim, utilizando-se das questões disponíveis nas vinte provas 

coletadas que foram associadas à disciplina observamos que a temática indígena na Geografia, a 

princípio de forma quantitativa, aparece de forma muito restrita. Logo, há uma lacuna no que diz respeito 

a esse tema nas questões da disciplina em ambas as provas e entender esse vazio – e seus sentidos – 

é tema de análise. Os resultados numéricos estão esquematizados nas Tabelas 1 e 2.  

Ao todo, durante os dez anos de prova analisados, foram encontradas sete questões geográficas 

que abordassem a temática indígena, ou no corpo da questão e/ou entre as alternativas de resposta, ou 

seja, que requisitassem do estudante algum conhecimento que relacionasse a Geografia do assunto. 

Dessas sete questões, podemos encontrar algumas delimitações de eixos temáticos que as questões 

Figura 1 Pesquisadora em oficina na Opy 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

estão inseridas, são eles: histórico, com duas questões, socioespacial, com três, e de meio ambiente, 

com duas questões.  

Tabela 1: Relação quantitativa ENEM (2011-2020) 

ENEM 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total de questões 
geográficas 

20 18 17 19 17 17 18 18 20 19 

Qntd. De questões que 
abordam a temática 

indígena  
0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

Fonte: INEP, 2021. Organização da autora. 

Tabela 2: Relação quantitativa UNICAMP (2011-2020) 

UNICAMP 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total de questões 
geográficas 

8 9 9 9 11 11 10 10 10 10 

Qntd. De questões que 
abordam a temática 

indígena  
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Fonte: COMVEST, 2021. Organização da autora. 

As questões no eixo histórico apresentam a temática indígena com palavras que remetem ao 

passado e estão atreladas ao período colonial brasileiro, mencionando à exploração, invasão e 

massacre da população indígena no período. As do eixo socioespacial, permitem a associação da 

temática indígena à conhecimentos de território brasileiro atual, disputa por terras e avanço de fronteiras 

agrícolas. Por fim, o eixo temático de meio ambiente, reforça associações entre a população indígena e 

seus conhecimentos sobre vegetação, clima, uso da terra e seu modo de vida no meio natural. 

Quando abrimos a contagem dentro da área do 

conhecimento das ciências humanas, em ambas as 

provas, esse número aumenta significantemente, quando 

as questões referentes à historicidade são encontradas 

com maior frequência, fazendo com que o número do eixo 

temático histórico salte de duas questões para treze, 

como registrado no gráfico 1. Esse padrão observado 

indica um regime de visibilidade essencialmente histórico 

sobre a temática indígena nos vestibulares, o que pode 

fortalecer nos estudantes alguns discursos contra a 

identidade indígena. O regime de visibilidade ganha força 

na repetição silenciosa e na memória, o exercício repetitivo de visualizar as mesmas temáticas atreladas 

às mesmas palavras cria no leitor um banco de memória referente ao assunto, que o acompanhará 

sempre na sua formação como cidadão e na sua visão de totalidade. Cria-se um contexto, formando 

1

3

5

7

9

11

13

Histórico Socioespacial Meio ambiente

Figura 1 Fonte: (INEP e COMVEST, 2021). 
Organização da autora. 

Gráfico 1: Número de questões por eixo temático  
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uma noção de realidade e de verdade totalmente condicionadas, ou seja, passamos a acreditar naquilo 

que estamos habilitados a ver (HOLLMAN; LOIS, 2013).  

Quando observamos o currículo da Geografia no Ensino Médio na BNCC no eixo “Ciências 

humanas e sociais aplicadas no Ensino Médio: competências específicas e habilidades” verifica-se que 

este apresenta a temática indígena somente nas habilidades que citam a “diversidade étnico-cultural” e 

a “população local” (EM13CHS204 e EM13CHS302). As habilidades do eixo só citam de fato a palavra 

“indígena” uma única vez na habilidade EM13CHS601 da competência seis, quando sugere que o estudo 

relacione “as demandas políticas, sociais e culturais com os processos históricos das Américas e ao 

contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual” (BNCC, 

2017, p. 565). Apesar desta habilidade sugerir relação com questões de ordem atual, a temática indígena 

poderia ser mencionada em diversas outras, como as que contemplam o estudo do território atual, 

formação de fronteiras, produção de territorialidades, ocupação do espaço, consumo sustentável dentre 

outros, e não somente associada ao seu processo histórico de exploração e a situação precária atual. 

Essa restrição temática pode ser um indicador de indução curricular pelas avaliações nacionais e 

vestibulares, tendo em vista o regime de visibilidade encontrado nestes.  

O vazio temático é reflexo da sociedade atual, segundo Aílton Krenak (2020), indígena e ativista 

social pela preservação ambiental “nosso tempo é especialista em criar ausências” (p. 22), no qual a 

invisibilidade dos povos indígenas cria um mundo onde essa população não faz parte da ideia de 

humanidade formada pela mesmidade. Para Assis Fulni-ô (2021), Geógrafo indígena é a Geografia que 

desmistifica o mundo e é dessa forma que entendemos a Geografia Escolar, conhecimento que ajuda a 

desmistificar discursos socialmente aceitos e como visto, reforçados em avaliações e no currículo 

escolar do Ensino Médio. A cidadania construída permite romper com as divisões criadas pela 

mesmidade que só geram violências, como Yakuy Tupinambá, educadora e militante do movimento 

indígena Tupinambá escreve: 

As classificações, divisões, demarcações que formam grupos, equipes, coletivos, 
gangues, facções, quadrilhas, raios ou qualquer outra forma de separar algo só tem 
servido para promover a desordem e impedir avançar os estágios que precisamos. 
(YAKUI, 2015) 

Assim, enxergamos a importância da Geografia Escolar como ferramenta essencial para que se 

atenue essas ausências, trazendo para a sala de aula discursos que vão de encontro ao que é 

historicamente cultivado, com base na formação cidadã dos estudantes e sem priorizar o ensino pautado 

em rendimento e sim, na construção do conhecimento que forme um cidadão do mundo, crítico e apto a 

compreender a sociedade na sua diversidade, reconhecendo-se como parte do outro e construindo com 

o outro a sua experiência, cidadania que se ensina e se aprende (SANTOS, 2013).  

CONCLUSÕES: 

Um regime de visibilidade de perspectiva histórica dos povos indígenas, permite criar no 

imaginário estudantil um cenário onde os povos indígenas só existiram no passado, impedindo uma 

aproximação entre a causa nas questões atuais. O estado de não reconhecimento uns dos outros, a 

divisão e o afastamento criado pela mesmidade urge que se crie um lugar que nos tire desse estado, e 
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para nós, esse lugar é a Geografia. É na Geografia, escolar e acadêmica, que essa temática deve estar 

espacialmente inserida de modo a refletir os tempos atuais em suas mais variadas temáticas, com ainda 

mais relevância em um contexto onde a agenda política indígena é marcada por questões espaciais e 

territoriais. Consideramos por fim, que é na formação cidadã para além do acesso ao ensino superior 

que a Geografia Escolar encontra força para romper com discursos que fortalecem visões estereotipadas 

dos povos indígenas, pensando a espacialidade do outro numa perspectiva de espaço multicultural, com 

diversas espacialidades e entendendo que pensar a espacialidade do outro não deve ser a mea culpa 

da mesmidade, como se pensar essas práticas fossem de alguma forma um favor ao outro e não 

responsabilidade social de todos.  
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