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Cidadania Intercultural e a construção de currículos diferenciados para escola 

indígena em Roraima 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo analisa a reconstrução das escolas indígenas em Roraima. Partimos da 

hipótese de que o exercício da cidadania intercultural indígena tem assumido papel de 

destaque nessa construção e de que compreendê-la é uma necessidade. Para isso, no 

primeiro capítulo discorro sobre o processo histórico de colonização dos povos indígenas 

roraimenses. A seguir, escrevo sobre as lutas e conquistas, especialmente na área 

educacional, desde meados de 1968 até os dias atuais. No segundo capítulo faço uma 

discussão em torno do conceito de cidadania intercultural indígena com vistas a dar 

fundamento teórico ao estudo. No terceiro capítulo, ocupo-me em fazer uma análise em 

torno do dia-a-dia da comunidade pesquisada (Anta II) e os três ambientes de formação do 

cidadão indígena, que são: a família, a comunidade e as reuniões e assembleias indígenas. 

No quarto e último capítulo, discuto a escola em si e o currículo enquanto construção social 

capaz de fazer da escola uma instituição promotora da cidadania intercultural indígena. A 

Escola Estadual Indígena Geraldo Julião, localizada na comunidade indígena Anta II, terra 

Indígena Anta, no Município de Alto Alegre, Estado de Roraima, foi a escola referência 

para as pesquisas de campo. O caminho metodológico foi qualitativo, com enfoque na 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, esta última apoiada em entrevistas e 

participação pessoal em reuniões e assembleias. 

 

Palavras chave: Currículo. Cidadania Intercultural. Escola Indígena. Wapichana. Roraima.  
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Intercultural Citizenship and the construction of distinctive curricula for indigenous 

school in Roraima 

 

 

ABSTRACT 

 

This study analyses the reconstruction of indian schools in Roraima. I have started 

with the hypothesis that the exercise of citizenship of the intercultural indigenous 

population has assumed a prominent part in the construction, and an understanding of this 

is necessary. For this, in the first chapter I have discussed the historical process of the 

colonisation of the indigenous people of Roraima. To follow up, I have written about the 

fights and successes, especially in the educational area, since the middle of 1968 to the 

present day. In the second chapter I have made a discussion about the concept of 

intercultural indigenous citizenship with a view to giving a fundamental theory to the 

study. In the third chapter, I have focused on an analysis about the day-to-day life of the 

community researched (Anta II) and the three environments of the formation of the 

indigenous citizen, which are: the family, the community and the indigenous meeetings and 

assemblies. In the fourth and final chapter, I have discussed the school and as to whether 

the formulation of the curriculum has the social capacity to make a school an institution 

able to promote intercultural indigenous citizens. The Indigenous State School, Geraldo 

Julião, located in the indigenous community Anta II, Anta Indigenous land, in the 

municipality of Alto Alegre, State of Roraima was the school reference for the field 

research. The methodology was qualitative with a focus on bibliographical and field 

research; this final support being by interview and personal participation in meetings and 

assemblies. 

 

Keywords: Curriculum, Intercultural Citizenship. Indian School. Wapichana. Roraima. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. Ser Wapichan 

 

Outros tantos nomes foram citados na literatura com referência a esse 
povo: Wapityan, Wapitschana, Matisana, Uapixana, Vapidiana, 

Attaraye, Dauri, Atorayu, Vapidiana Verdadeiro, Aturaiu, Amaripás, 

Maopitian e Wapichiyana. Os nomes variam de autor para autor, 
algumas vezes correspondem a meras variações gráficas, outras vezes 

atendendo a subdivisões dialetais. De minha parte, observo que os 

membros dessa etnia se autodenominam Wapichan, em que ch 

corresponde à palatal /tS/. Termos tais como: Wapishana, Wapixana, 
Uapixana, entre outros acima, são formas como não-índios os tratam. 

(SANTOS, M. G., 2006, p. 1-2) 

 

Lembro-me que quando era criança, durante anos após anos, meus pais e avós, 

ambos wapichana, nas noites de céu claro, sem nuvem, sentavam-se em banquinhos no 

quintal de nossa casa, na comunidade
1
 indígena onde vivíamos. Na ocasião, 

conversávamos principalmente sobre as histórias dos nossos antepassados, do nosso 

povo, sobre o futuro etc.; ficávamos conversando até altas horas da noite. Foi durante 

esses encontros que descobri três coisas importantes sobre o nosso povo. 

Para os wapichana três coisas são importantes e consideradas a essência do ser 

índio: o sangue, a respiração e a fala. O termo UDORONA refere-se a uma força ativa 

existente dentro de mim e que toma forma em meu sangue, minha respiração e minha 

fala. Udorona é o princípio dinâmico que nos confere movimento, autonomia e vontade. 

Sua realidade é apreendida na sombra forte que projetamos ao sol. 

Dos três, no momento em que o indivíduo é concebido, o sangue é considerado 

o mais importante, pelo fato, primeiramente, de ser transmitido de pai para filho e, 

segundo, por ser partilhado, por toda a vida, entre pai, mãe e irmãos. Ao ser fecundado 

e, consequentemente, após o seu nascimento, mesmo que um filho esteja longe, estará 

ligado à família por meio do sangue (nosso sangue). Portanto, essa é a força que liga o 

filho à sua família por toda a vida.  

                                                             
1 Neste texto, ao referir-me às localidades habitadas pelos povos indígenas, não utilizarei os termos 

maloca e nem aldeia. Em Roraima esses termos são utilizados frequentemente de forma pejorativa, de 

desvalorização, quase sempre carregados de preconceitos. Por este motivo, utilizarei o termo comunidade 

indígena. 
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A segunda e terceira forças (UDORONA) são algo mais pessoal. A respiração é 

algo que adquirimos com o nascimento, a partir da primeira inspiração, de forma que 

sem a primeira inspiração e a constante respiração o ser wapichana nada é. O ato, pois, 

de inspiração e respiração é mais ou menos aquilo que o não-índio denomina de alma. 

O terceiro aspecto é a fala. Podemos dizer que esse é composto de dois aspectos. 

O primeiro, é a fala como a expressão da alma e, o segundo, é considerado principio da 

razão. Neste sentido, em certas ocasiões é comum dizer que as crianças são madoronan, 

ou seja, a criança não tem ainda juízo perfeito. 

Desta forma, se faz necessário ao sujeito wapichana, no decorrer de sua vida, 

desenvolver a fala e o discernimento. Por isso, a criança wapichana precisa passar por 

um processo de ensinamento, de aprendizagem com os anciões da comunidade. Daí a 

formação de um indivíduo envolver três fases: a primeira dá-se no momento em que é 

concebido (quando os pais doam seu sangue); o segundo momento acontece com o seu 

nascimento (quando começa a inspirar e expirar); e a terceira fase vai do seu nascimento 

até a fase adulta, quando atinge sabedoria para falar bem. 

Para os pais wapichanas, das três etapas na vida de um filho, o mais complicado 

é ensinar a criança a falar, uma vez que a fala aqui tem dois aspectos: um, que significa 

emitir sons de forma clara, e outro que se refere à aquisição de uma série de regras e 

valores culturais que possibilitarão ao mesmo ter um bom convívio social. Isso significa 

que um filho ainda é madoronan (sem juízo) quando ainda faz coisas erradas ou não 

sabe se posicionar sobre determinado assunto.  

É importante destacar ainda que, na fase adulta, a fala é mais importante. No 

entanto, a fala é cumulativa e se dá no decorrer de toda a vida. Assim, na visão 

wapichana, na velhice somos mais alma do que corpo. Nessa fase da vida, saber o que 

vai falar ao se dirigir a alguém é sinônimo de sabedoria. Aona puaitan amazada
2
 é a 

resposta que escutam os mais jovens quando tentam opinar sobre assuntos considerados 

graves ou que, no mínimo, escapam à sua alçada. A frase resume o modo pelo qual os 

wapichanas concebem a aquisição do conhecimento. 

Amazada (o mundo) traz a noção que pode ser traduzida como espaço e tempo. 

Assim, podemos dizer que tem duplo sentido: de um lado, significa alguém que ainda 

não correu o mundo e não o conhece ainda; de outro, significa que alguém ainda não 

viveu tempo suficiente para conhecê-lo. Portanto, conhecer espaços mais amplos do que 

                                                             
2 Ou seja: “Você não conhece o mundo”. 
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a própria comunidade de origem e ouvir os ensinamentos dos mais velhos da 

comunidade constituem fatores respeitáveis de conhecimento. 

Desta forma, o acesso ao conhecimento, à sabedoria, está sempre associado ao 

tempo, à idade. Os mais velhos são os que acumulam o conhecimento: pela experiência, 

pela vivência e pela convivência. Por isso falam com inteiro juízo, valor e com 

autoridade. Por outro lado, isso não significa que os mais jovens não possuam seus 

repertórios e suas narrativas; ao contrário, sempre estão ouvindo os ensinamentos para 

aprender com os mais velhos, com os kwad pazo, os historiadores, bibliotecas das 

aldeias, reconhecendo-os, assim, como detentores dos conhecimentos. 

Em suma, o kwad pazo é um sábio e a sabedoria é um derivativo necessário da 

experiência de vida. Os kwad pazo são co-participantes de um passado cuja memória os 

mais jovens não partilham ainda e por isso precisam conhecer para poder valorizar. 

Infelizmente, muitos dos nossos, a exemplo de minha avó Maria Helena Bento, que me 

falara a respeito desses conhecimentos, “já se tem ido”: udorona umakon naa, ou seja, a 

alma se foi; ou se tem calado (umashadan): parou de respirar. 

Hoje, nessa fase da vida, como estudante wapichana e pesquisador das questões 

dos povos indígenas, em especial do meu povo, tenho observado que, ao dialogar com 

outros, tenho por base, além do conhecimento teórico que venho adquirindo no decorrer 

de minha vida acadêmica, valores culturais e ensinamentos do meu povo, que aprendi 

com os sábios da minha comunidade, principalmente minha parentela.  

Ao me referir ao termo diálogo, o faço no sentido freireano, que é concebido 

como o caminho pelo qual os homens se comunicam, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, transformá-lo através da ação-reflexão-ação (FREIRE, 2005, p. 91). 

Para Freire, o diálogo é um caminho onde humanos se encontram para 

comunicar-se. Para estes humanos está um determinado objeto de conhecimento sobre o 

qual irão dialogar. Porém, para que aconteça o diálogo verdadeiro é necessário, de 

ambas as partes, humildade, pensar crítico, compromisso, fé no outro, amor e, 

principalmente, esperança em ambos para que possam agir, refletir e novamente agir 

com base na reflexão anterior.   

Esse processo dialógico vem ocorrendo entre os povos indígenas do Estado de 

Roraima, desde os anos de 1969
3
 do século passado, ano em que se deu início a 

                                                             
3 1969 é o ano, segundo Vieira (2007), em que se tem registrado, através de oficio, as primeiras 

solicitações das lideranças indígenas presentes na assembleia dos tuxauas. Por isso utilizo esta data como 
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realização das assembleias indígenas. Esse espaço de diálogo intercultural tem 

possibilitado intensos e produtivos diálogos sobre a saúde, a demarcação de terras, a 

educação, entre outros temas fundamentais do contexto indígena.  

 

 

2. Apresentação do autor 

 

Nasci em 13 de outubro de 1977, às margens do rio Uraricoera, em uma 

fazenda chamada Murirú. Aos cinco anos de idade, meus pais, Geraldo Julião e Maria 

Jacira Bento Julião, ambos do povo Wapichana, retornaram para morar na comunidade 

indígena Anta II, terra indígena de onde haviam saído, assim que se casaram, para 

trabalhar na fazenda Murirú.  

Dos meus pais, somente minha mãe foi alfabetizada. Sou o terceiro filho dos sete 

que tiveram: três homens e quatro mulheres, tendo falecido um casal (um menino e uma 

menina). 

Devido à grande influência do catolicismo, os índios da Comunidade Indígena 

Anta II deixaram de utilizar o idioma Wapichana no seu quotidiano. Os mais velhos 

foram impedidos de praticar os rituais do nosso povo, considerados diabólicos pela 

Igreja. Isso não significa, porém, o esquecimento total de suas práticas culturais.  

Apesar da primeira língua falada em nossa comunidade ser a portuguesa e a 

religião praticada ser a católica, com algumas famílias evangélicas, nos últimos anos a 

escola e a comunidade têm realizado um processo de recuperação do uso da língua 

indígena e das práticas culturais wapichanas no dia a dia comunitário.  

Pelo fato de ser índio e ter estudado em escola indígena, ainda lembro-me de 

alguns episódios interessantes que ocorreram em minha vida enquanto estudante. Dentre 

todos, dois marcaram bastante: o primeiro foi quando conclui o primeiro ano como 

aluno oficialmente matriculado na escola de minha comunidade.  

O resultado dos exames de final de ano não agradou a meus pais porque eu ainda 

não sabia ler e nem escrever em língua portuguesa, muito pouco sabia adição, divisão, 

subtração ou multiplicação e, por isso, havia sido reprovado.  

                                                                                                                                                                                   
o início da mobilização dos povos indígenas de Roraima em busca de reconhecimento de direitos 

específicos.  
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No dia seguinte, após o término do ano letivo, meu pai, ao chegar da roça e me 

ouvireu dizer que não queria mais estudar, disse-me: “Filho, você vai estudar pra ser 

alguém na vida! Para não puxar cobra para os pés assim como eu”. Então, me perguntei: 

só serei alguém na vida se eu estudar? 

Somente depois de algum tempo percebi que a frase “ser alguém na vida”, no 

discurso do colonizador, o qual nossos pais passaram a adotar, significava deixar de 

falar o idioma Wapichana e todas as práticas culturais de nosso povo e adotar a cultura 

do colonizador. Além disso, a escola chegou para nos preparar para ser integrados à 

sociedade nacional. Então, se continuássemos da forma como nossos pais, dificilmente 

“seriamos alguém na vida”. 

Desta forma, “ser alguém na vida” significava aprender a falar a língua 

portuguesa, ser católico, obediente e, após concluir o ensino médio, migrar para a 

cidade e conseguir um emprego assalariado, mesmo que esse emprego fosse como 

doméstica ou caseiro em sítios e fazendas nos arredores da capital. 

Outro episódio ocorreu quando um colega chegou à escola falando na língua 

indígena Wapichana. Na ocasião, muitos riram dele, contaram à professora e a mesma, 

por sua vez, o “aconselhou” a não utilizar mais aquela “GÍRIA FEIA” em conversa com 

os coleguinhas. Fiquei apenas observando, pois o conselho dado por ela se estendia a 

todos os alunos indígenas ali presentes. 

Lembro-me que estudavam conosco alunos não-indígenas, filhos de posseiros 

dos arredores e por diversas vezes os professores deixavam transparecer que tudo o que 

dizia respeito à cultura indígena local era considerado “FEIO” e, por isso, não devíamos 

praticá-la quando estivéssemos na escola, pois bonita era a forma como os alunos não-

indígenas falavam, usavam ou se comportavam. 

Cresci na comunidade Anta
4
, estudei na única escola que até então existia 

(Machado de Assis) e, como toda criança da comunidade, gostava de pescar, campear 

gado com meu pai e meu irmão, jogar futebol e tomar banho no igarapé que se localiza 

por detrás de onde morávamos. Aliás, foi a essa comunidade (Anta II) que retornei 

depois de algum tempo fora, trabalhando como professor em outras escolas e 

                                                             
4 Até meados da década de 1990, pelo fato de existir somente uma comunidade, existia também somente 

uma escola (Machado de Assis). Porém, houve uma divisão de famílias, dando origem a duas 

comunidades (Anta I e Anta II). Com esta divisão foi implantada outra escola (Geraldo Julião), para 

atender aos moradores da comunidade Anta II.   
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comunidades indígenas do Estado, para realizar as minhas pesquisas de campo para esta 

Dissertação. 

Iniciei a minha vida estudantil, aos sete anos de idade, na Escola Estadual 

Machado de Assis, onde concluí a quarta série do ensino fundamental. As séries 

seguintes (5ª a 8ª) estudei na Escola Estadual Rui Barbosa, na vila Coronel Mota, 

popularmente conhecida como vila do Taiano, distante quinze quilômetros da minha 

comunidade e de onde vinha e voltava todos os dias, ano após ano, de bicicleta, nos 

períodos de estiagem e de chuva.  

Isso aconteceu porque na escola da comunidade só era possível cursar até a 4ª 

série do ensino fundamental e os alunos que concluíam essa etapa, se quisessem 

prosseguir seus estudos, precisavam se deslocar até a Escola Rui Barbosa. Porém, não 

eram muitos os que se arriscavam a tal empreitada.  

Depois de algumas desistências, consegui concluir a 8ª série e, como ainda não 

havia o ensino médio nessa escola, tive que me mudar para Boa Vista, capital do Estado 

de Roraima, onde estudei todo o ensino médio na Escola Estadual Jesus Nazareno de 

Souza Cruz, até o ano de 1997. Por ser sozinho, por ser indígena e por estar vivendo em 

uma sociedade em que poucos indígenas arriscavam-se a conviver, sofri muitos 

preconceitos.  

No ano de 2000, ingressei como aluno no projeto magistério indígena
5
, cujo 

principal objetivo era habilitar índios, em nível de magistério, para atuarem como 

professores nas comunidades indígenas do Estado de Roraima. No mesmo ano assinei o 

meu primeiro contrato temporário, com validade de dois anos, com a Secretaria de 

Estado da Educação de Roraima. Em 2002, ingressei oficialmente como professor, 

através de concurso público específico para professores indígenas desse Estado. Desde 

então venho trabalhando como docente em escolas indígenas. Esse período me permitiu 

conhecer melhor a educação escolar indígena e os seus agentes construtores e 

realizadores.  

Em 2003, após concluir o curso de magistério, participei do primeiro vestibular 

diferenciado, ocorrido no Núcleo Insikiran de Formação Superior Indígena da 

                                                             
5 A Escola de Formação de Professores de Roraima (Magistério) foi criada pelo Decreto nº 11, de 24 de 

março de 1977, com a finalidade de formar professores para o ensino primário. Essa escola, a partir de 

1994, em parceria com Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério – CEFAM e o Núcleo de 

Educação Indígena SECD/RR, implantou o Magistério Parcelado Indígena, habilitando 418 (quatrocentos 

e dezoito) professores indígenas até o ano de 2002. 
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Universidade Federal de Roraima – UFRR, onde fui aprovado para cursar a 

Licenciatura Intercultural, um curso de formação superior específico para professores 

índios lotados em escolas indígenas do Estado. Com a conclusão do curso, em 2008, 

tornei-me o primeiro da minha família a obter formação acadêmica até o nível de 

graduação. 

Desde meados de 2005 venho estudando dois temas fundamentais, que são: 

Currículo e Cidadania Intercultural em escola indígena. O primeiro resulta do meu 

histórico de vida profissional e acadêmico, pois, como frisei anteriormente, trabalho há 

bastante tempo com a educação escolar indígena em Roraima. O segundo resulta de 

minha experiência e vivência como militante do movimento indígena organizado.  

Como professor, trabalhei nos primeiros cinco anos com as séries iniciais do 

ensino fundamental e ensino médio. Depois, um ano como gestor de escola indígena; 

num terceiro momento, como coordenador pedagógico, membro da equipe pedagógica 

da divisão de educação indígena – DIEI, da Secretaria de Estado da Educação do Estado 

de Roraima; e, como coordenador pedagógico da DIEI, atuei como professor formador 

no curso magistério indígena Tami`kan. 

No início do ano de 2000, como professor de 1ª a 4ª séries do ensino 

fundamental, trabalhei durante dois anos (2000-2002) com o povo Yanomami, que falam 

o dialeto Ninam, na comunidade Uraricoera, Escola Estadual Indígena Kayumbi, região 

Alto Uraricoera, Terra Indígena Yanomami. Esse foi o meu primeiro contato com a sala 

de aula na qualidade de professor e, como tal, desenvolvi a atividade docente 

unicamente baseada nos livros didáticos que a escola passou a receber do Ministério da 

Educação. 

Ainda sem formação pedagógica nenhuma, pautei meu trabalho docente baseado 

no modelo de alfabetização que havia recebido quando criança na escola de minha 

comunidade. O problema se agravou ainda mais quando, no primeiro dia de aula, 

descobri que de todas as crianças que estudavam nessa escola nenhuma falava a Língua 

Portuguesa. Sendo assim, um jovem Yanomami passou a me ensinar o seu idioma e me 

ajudar com as crianças em sala de aula até eu aprender a me comunicar com elas e 

poder trabalhar melhor. 

Em meados de 2003, época em que acabara de concluir o magistério parcelado 

indígena e ingressar no curso de Licenciatura Intercultural, passei a trabalhar na Escola 

Estadual Indígena Fabio de Magalhães, comunidade Mangueira, onde habitam 
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indígenas pertencentes aos povos Macuxi, Sapará e Wapichana. Nesse período, a minha 

atividade docente baseava-se na estratégia escola ativa, uma proposta metodológica e 

curricular voltada para a educação do campo, que fora implantada nas escolas indígenas 

multi-seriadas
6
, sem nenhum redirecionamento específico para a educação escolar 

indígena. 

Em meados de 2004 fui transferido para a Escola Estadual Indígena Machado de 

Assis, na comunidade indígena Anta I, Terra Indígena Anta, habitada por índios Macuxi 

e Wapichana e onde eu havia estudado. Nessa escola, tive a oportunidade de trabalhar 

com a Educação de Jovens e Adultos – EJA, segundo segmento. Apesar de se tratar 

também de uma escola indígena, a proposta curricular e os livros utilizados pela 

instituição para esta modalidade de ensino eram os mesmos das escolas da capital. 

No ano de 2005 trabalhei na Escola Estadual Indígena Geraldo Julião
7
, na 

mesma Terra Indígena, mas em outra comunidade (Anta II), que é a comunidade onde 

minha família mora. Ministrei aulas para alunos de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental 

e, apesar dos cinco anos de experiência como docente e também pelo fato de estar sendo 

formado em serviço, sempre senti muita dificuldade de entender e colocar em prática 

uma metodologia diferenciada que ora discutíamos nos cursos de formação. 

Foi somente no ano de 2006, como docente do ensino médio e, logo em seguida, 

como gestor da Escola Estadual Indígena Antonio Dias de Souza Cruz, na comunidade 

Pium, que tive a oportunidade de conhecer uma proposta metodológica e curricular 

realmente diferenciada, chamada Projeto Ensino Médio Diferenciado Indígena, que à 

época havia sido implantado em 16 escolas indígenas em todo o Estado de Roraima. 

Vale ressaltar que esse projeto foi uma iniciativa ousada da Divisão de Educação 

Indígena, que visava, primeiramente, ofertar o ensino médio nas escolas das 

comunidades e, segundo, era uma tentativa de proporcionar uma nova formação, com 

novas características, aos alunos indígenas, em nível de ensino médio, que até então 

frequentavam as escolas localizadas nas sedes das vilas ou dos municípios para 

poderem cursar o ensino médio. 

                                                             
6 Escola multi-seriada é um termo utilizado em Roraima para designar escolas indígenas com poucos 

alunos e em séries diferentes. Nessas escolas há somente um ou dois professores que trabalham com 
alunos, de séries diferentes, juntos e em uma única sala. 
7 Geraldo Julião, índio do povo Wapichana, nascido e criado na Terra Indígena Anta, falecido em 19 de 

dezembro de 1999, casou-se com Maria Jacira Bento com quem teve sete filhos dentre os quais eu. Ao 

criar a escola da comunidade Anta II, os moradores resolveram homenageá-lo, dando o seu nome à 

escola. 
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Dentre muitas diferenças existentes na proposta curricular desse projeto, estava a 

inserção de disciplinas como Antropologia, Projetos Especiais, Língua Indígena e Arte 

Indígena, que visavam a valorização cultural das comunidades envolvidas no projeto, 

bem como o dia a dia dos alunos indígenas. Além disso, no início do projeto os 

professores eram muito bem selecionados, com base em critérios definidos pela Divisão 

de Educação Indígena. 

Em 2007, além de conhecer melhor o projeto, pude participar ativamente do 

mesmo, de forma mais direta e com mais eficiência. Foi nesse mesmo ano que surgiu 

também a oportunidade de conhecer outro projeto, chamado Educação Cidadã 

Intercultural para Povos Indígenas na América Latina em Contexto de Pobreza. Trata-

se de um trabalho desenvolvido pela Rede Internacional de Estudos Interculturais 

(RIDEI), da qual a Universidade Federal de Roraima (UFRR) faz parte através do 

Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena.
8
 

O propósito principal desse projeto foi promover debates e reflexões sobre os 

significados atribuídos aos conceitos de Cidadania e Interculturalidade no contexto das 

comunidades indígenas de Roraima, assim como fazer desses temas um campo de 

estudos, do qual passei a fazer parte como acadêmico do curso de Licenciatura 

Intercultural e Bolsista RIDEI. Da série de debates surgiu o interesse de estudar mais a 

fundo os temas Educação e Cidadania Intercultural. 

No final de 2007 e início de 2008, a Secretaria de Estado da Educação de 

Roraima realizou processo seletivo somente entre os professores concursados da rede, 

com o objetivo de selecionar coordenadores para dar suporte pedagógico às escolas 

estaduais indígenas. Participei do processo seletivo e fiquei na lista de espera. Em 

agosto de 2008 fui chamado para assumir o cargo. Desde então, passei a trabalhar com 

dezesseis escolas indígenas, dentro da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, na região 

Surumu.  

Desta forma, estive como coordenador pedagógico de escolas indígenas até o 

final de julho de 2009, quando me afastei das atividades para cursar o Mestrado. 

Durante esse período que estive como coordenador trabalhei com professores e alunos 

                                                             
8 Além do Insikiran/UFRR, fazem parte da RIDEI a Pontifícia Universidade Católica do Peru (PUC-

PERU), o Centro de Pesquisas e Estudos Superiores de Antropologia Social (CIESAS-México), o 

Programa de Educação Intercultural Bilíngue dos Países Andinos (PROEIB ANDES), da Universidade 

Nacional Maior São Simon (Bolívia), a Universidade da Região Autônoma da Costa Atlântica 

(URACCAN/Nicarágua) e a Universidade Politécnica Salesiana (UPS-Equador). 
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do povo Macuxi. Essa experiência foi riquíssima para a minha vida profissional, uma 

vez que me possibilitou conhecer novas realidades e novas formas de trabalho em 

educação escolar indígena, uma vez que até então não havia trabalhado em outra região 

diferente de onde nasci. 

Durante o período de dez anos que estive presente em diferentes escolas e 

comunidades, sempre atuei como liderança no movimento indígena organizado. Além 

de professor, fui tuxaua
9
 de minha comunidade, tesoureiro da organização dos 

professores indígenas da região etc. Por isso, sempre estive presente nas reuniões 

comunitárias, assembleias regionais e estaduais e participei em várias oportunidades de 

eventos nacionais e, alguns, internacionais.  

Esse acúmulo de reflexões geradas a partir dos debates no cotidiano e a 

aquisição de uma bolsa de estudos do Programa Internacional de Bolsas de Pós-

Graduação da Fundação Ford trouxeram-me ao mestrado na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 

 

 

3. Problema e justificativa 

 

Durante as últimas décadas aprendemos a ver o movimento indígena organizado 

como manifestações de luta pelos seus direitos; mobilização coletiva de povos 

historicamente excluídos e oprimidos em busca de humanização. Trata-se da construção 

de novos projetos que visam à melhoria da vida das comunidades. Dentre esses projetos 

está o da construção de uma educação escolar indígena específica e diferenciada. Tal 

projeto, não obstante sua importância estratégica e seu valor intrínseco, enfrenta ainda 

muitas dificuldades para se concretizar.  

Sabemos que as escolas indígenas sempre foram um espaço de fronteira 

intercultural, lugar que produz conhecimento, que compartilha de ideias, lógicas e 

visões de mundo de povos distintos. O conceito de cidadania intercultural que 

apresentamos neste estudo provoca uma discussão ao propor que as escolas indígenas 

podem e devem ser ambientes onde se possa conhecer e praticar outra cidadania, a 

cidadania indígena. 

                                                             
9 Tuxaua é o líder da comunidade, escolhido e/ou eleito em reuniões comunitárias. Sua função é 

responder legalmente interna e externamente pela comunidade, além de conduzir reuniões e trabalhos 

comunitários. Seu mandato varia de acordo com o estatuto de cada comunidade.   
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Desta forma, o projeto da nova escola indígena que ora vem sendo construído, 

além de pensá-la como lócus de produção de conhecimento, deve pensar a escola 

indígena como uma instituição que produz pessoas, novos cidadãos com ideias, práticas, 

crenças específicas. Assim, esta pesquisa se propõe a investigar os processos sociais, 

políticos e culturais envolvidos na construção de currículos diferenciados, no contexto 

das escolas indígenas de Roraima.  

Este estudo se justifica pelo fato de trazer contribuições efetivas à construção de 

uma educação escolar indígena específica e diferenciada, na forma de: a) sistematização 

de informações importantes sobre a participação social como exercício de cidadania 

intercultural indígena; b) disponibilização de novos dados que nortearão a construção de 

currículos diferenciados em escolas indígenas e não-indígenas em todo o Estado de 

Roraima, podendo vir a contribuir também para o desenvolvimento curricular de escolas 

indígenas de outros estados; e c) demonstração do protagonismo indígena na condução 

e na construção de seus projetos de futuro, especialmente na área educacional. 

 

 

4. Objetivo Geral 

 

 Analisar e formular uma compreensão acerca dos processos sócio-político-

culturais implicados na construção de currículos diferenciados, no contexto das escolas 

indígenas de Roraima, para averiguar em que medida e como visam à formação para a 

Cidadania Intercultural Indígena.  

 

 

5. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar os principais marcos históricos da colonização indígena em 

Roraima; 

 Conceituar a Cidadania Intercultural Indígena e o Currículo Escolar Indígena 

Específico e Diferenciado; 

 Caracterizar os espaços, o tempo e a visão dos atores do processo de 

construção curricular em curso na área da pesquisa; e 
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 Identificar as dificuldades e os desafios presentes no decorrer do processo, 

bem como apontar critérios políticos e culturais que possam contribuir com 

sua solução. 

     

 

6. Procedimentos metodológicos 

 

Para analisar o problema de pesquisa e testar a veracidade da hipótese, o 

caminho metodológico mais adequado escolhido para este estudo foi a pesquisa 

qualitativa, de cunho bibliográfico e documental, com pesquisa de campo. Durante os 

dois anos de estudo alternei períodos de estudo bibliográfico e documental com 

períodos de observação e pesquisa na escola e na comunidade pesquisada. Sendo assim, 

organizei em cinco etapas o processo metodológico adotado. 

Inicialmente, realizei um reconhecimento e uma sondagem do contexto local, 

das pessoas que melhor poderiam contribuir com o estudo. O fato de ser oriundo da 

comunidade indígena Anta II facilitou o meu acesso e o meu contato com as fontes, este 

também foi um momento em que tentei contemplar o meu ser existencial e intelectual, 

momento de recordação pessoal que me permitiu voltar no tempo e refletir sobre 

momentos bons e ruins de minha trajetória pessoal e profissional. O resultado dessa 

parte da pesquisa compõe a introdução desta Dissertação. 

Numa segunda etapa, houve a necessidade de compreender o contexto indígena 

em âmbito estadual. Essa compreensão considerou que o povo Wapichana, assim como 

os demais que habitam o Estado, não vive isolado, ou seja, todos fazem parte de um 

processo social, histórico e político de lutas e conquistas reciprocamente compartilhado.  

Essa segunda etapa, de cunho bibliográfico, ocorreu, por sua vez, também em 

dois momentos: num primeiro momento, precisei conhecer a fundo o contexto indígena 

no Estado e, para isso, recorri a autores que desenvolveram ou desenvolvem pesquisas 

junto aos povos indígenas da região, dentre os quais se devem destacar os antropólogos 

Nadia Farage (1991), Paulo Santilli (2001), Carlos Alberto Marinho Cirino (2008), 

Maxim Repetto (2007; 2008) e o historiador Jaci Guilherme Vieira (2007), dentre 

outros. Suas pesquisas têm contribuído para um melhor entendimento do processo 

histórico de colonização, do movimento indígena organizado, do processo de 

dominação e imposição cultural etc.; um segundo momento ocorreu no curso do meu 
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Mestrado, por conta das disciplinas cursadas, pelas quais pude conhecer autores, como: 

Fontalvo (2006), Esteban (1997), Rodrigues (2000), Sacristán (2000) e Aplle (2006). 

Foi importante também o contato cotidiano com os professores formadores e com o meu 

orientador, que deram contribuições significativas. 

Todos os autores citados me deram especial sustentação para a escrita do 

primeiro e segundo capítulos, que compõem a parte histórica e a fundamentação teórica 

do estudo. 

A terceira etapa da pesquisa ocorreu durante todo o primeiro semestre de 2010, 

quando fui a campo: retornei à comunidade Anta II e permaneci convivendo nela por 

um bom espaço de tempo, fato que me permitiu observar, conversar com lideranças, 

pais, crianças e professores da escola
10

. Foi nesse período que passei a olhá-la numa 

perspectiva de pesquisador. Esta etapa serviu para eu fazer observações do dia a dia de 

cada família e me deu subsídios para escrever o terceiro capítulo.   

Além disso, pude rever alguns documentos finais, registrados por conta das 

assembleias estaduais; re-analisei alguns fragmentos textuais, escritos entre 2006 e 2007 

por professores e alunos de duas escolas indígenas (Antonio Dias de Sousa Cruz e 

Hermenegildo Sampaio) onde lecionei e onde, à época, realizamos oficinas, com debate 

e produção textual sobre o tema cidadania indígena e intercultural
11

. 

A quarta etapa se deu quando da coleta de dados para o capítulo quatro. Neste 

caso, me utilizei de um questionário orientador
12

 (Apêndice C), onde realizei entrevista 

aberta ou informal, apenas com anotações no diário de campo. Na ocasião, não fiz 

gravações porque não fui autorizado pelos colaboradores entrevistados. Por motivos 

éticos, as identidades dos entrevistados não serão reveladas. Assim, a referência aos 

sujeitos será feita por meio de pseudônimos, conforme se pode ver no Apêndice A desta 

Dissertação. 

                                                             
10 Apesar dos entrevistados terem conhecimento que se tratava de um estudo científico, as entrevistas 

foram realizadas através de conversas informais, direcionadas com perguntas e respostas. Na ocasião, as 

pessoas relembraram suas histórias de vida, de luta ou expunham sua opinião sobre o tema abordado.  
11 Esse trabalho foi desenvolvido por conta do projeto Educação Cidadã Intercultural para Povos 

Indígenas na América Latina em Contexto de Pobreza, desenvolvido em parceria com o Instituto 
Insikiran de Formação Superior Indígena – UFRR. Essa experiência foi sistematizada e publicada no livro 

Educação, cidadania e interculturalidade no contexto da escola indígena de Roraima (CARVALHO, 

FONSECA e REPETTO, 2007). 
12 Não apliquei o Questionário para ser respondido por escrito pelos colaboradores, pois este serviu como 

orientação para as entrevistas informais (conversas) com sete pessoas, entre lideranças, professores e pais. 
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Essa foi a parte mais difícil de todo o estudo, tendo em vista que precisei deixar 

de lado minhas certezas e convicções e analisar os resultados obtidos do ponto de vista 

profissional e científico. 

A última etapa se deu a partir da ocasião da qualificação, quando recebi 

sugestões e críticas construtivas dos examinadores que participaram da banca de 

qualificação. Na oportunidade, a fala de cada participante, suas críticas e sugestões a 

respeito do tema em estudo muito contribuíram para a conclusão do texto final.       

 Esta Dissertação está organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo 

discorro, de forma sintetizada, sobre o processo histórico de colonização dos povos 

indígenas de Roraima. Faço uma divisão em dois períodos: o primeiro, anterior ao ano 

de 1969
13

, e o segundo período, que se inicia nessa data (1969) e se estende até os 

nossos dias. Faço um paralelo entre o processo de colonização, as lutas e as conquistas 

dos povos indígenas, especialmente na área educacional. 

Por se tratar de um texto voltado para a área da educação, esta divisão é 

estritamente didática e tem o objetivo de melhor compreender a história da educação 

indígena no Estado. Sendo assim, a primeira fase marca o processo de colonização e 

implantação da escola para os índios e a segunda fase marca o início dos debates e 

reconstrução da nova educação escolar indígena pelos índios. Portanto, inicia-se aí a 

construção de novas propostas curriculares que pudessem atender às especificidades de 

cada povo e/ou comunidade.  

No segundo capítulo trago uma discussão em torno do conceito de Cidadania 

Intercultural. Esta cidadania é composta de duas dimensões: uma prática e uma legal. 

Ambas são necessárias para a reconstrução dos projetos de futuro dos povos indígenas 

brasileiros.   

No terceiro capítulo faço uma discussão em torno do dia a dia da comunidade 

pesquisada (Anta II). Aí, além de analisar os três ambientes de formação do cidadão 

indígena (a família, a comunidade e as reuniões comunitárias e assembleias regionais e 

estaduais), cito e discuto alguns fragmentos de textos referentes a dois documentos 

finais de assembleias indígenas, realizadas em anos diferentes.  

No quarto e último capítulo analiso o conceito de currículo, o currículo numa 

perspectiva de construção social e como a comunidade e a Escola Estadual Indígena 

                                                             
13 Resolvi adotar esta data com base no Oficio dos Tuxauas reunidos em Boa Vista em 04/12/1969 (apud 

VIEIRA, 2007, p. 168). 
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Geraldo Julião têm lidado com essas questões. Conceituo também, aí, o Currículo 

Escolar Indígena Específico e Diferenciado
14

 que, nesta Dissertação, é considerado 

como uma estratégia social indispensável para a realização dos direitos dos povos 

indígenas. 

 

                                                             
14 Currículo Escolar Indígena Específico e Diferenciado é aqui empregado como sendo uma atividade 

prática impregnada de valores, mediatizada por sujeitos que se apropriam de e se embasam  em 

referenciais éticos, estéticos, políticos, técnicos, sociais, coletivos e singulares, em determinado espaço 

temporal. Ele é específico porque tem sido construído por comunidades específicas e é diferenciado 

porque, apesar de estar inserido em um contexto amplo de debate, não é igual a nenhum outro. 
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CAPÍTULO I 

 

 

POVOS INDÍGENAS DE RORAIMA: HISTÓRIA DE LUTAS E CONQUISTAS 

 

Antigamente, os nossos antepassados não dominavam a escrita. Por este motivo, 

a cultura indígena e as histórias dos grandes feitos, das batalhas, das pescarias e caçadas 

eram transmitidas oralmente a cada um dos índios mais jovens. Desta forma era 

conservada viva a memória e os feitos de nosso povo. 

Isto significa que, com o extermínio de outros povos que habitavam a região do 

Rio Branco, muitas dessas histórias também se perderam. Atualmente, com o domínio 

da escrita, é possível registrar, através de texto como este, parte da nossa história, bem 

como a história de nossos antepassados, suas lutas e conquistas.  

Em uma aula ministrada no dia 8 de agosto de 2010, na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, o professor Mário Sérgio Cortella destacou algo muito 

interessante. Na ocasião, discutíamos o termo Utopia. Utopia é um termo utilizado elo 

autor humanista inglês Thomas More e serviu de título a uma de suas obras escritas em 

Latim, de 1516. 

Segundo Cortella, More se fascinou pelas narrações extraordinárias de Américo 

Vespúcio sobre a recém avistada ilha de Fernando de Noronha, em 1503. More decidiu 

então escrever sobre um lugar novo e puro onde existiria uma sociedade perfeita. 

Utopia tem como significado mais comum a ideia de civilização ideal, 

imaginária, fantástica. Pode referir-se a uma cidade ou a um mundo, sendo possível 

tanto no futuro quanto no presente. A palavra foi cunhada a partir dos radicais gregos 

não e lugar, portanto, o não-lugar ou lugar que não existe ainda. Porém, o que mais 
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nos chama a atenção nessa colocação é que esse lugar ainda não é, mas pode vir a ser. 

Nesta linha de interpretação, “se pode vir a ser não deve ser esperado e, sim, 

construído”. 

Nessa mesma aula, Cortella destacou que Paulo Freire, na obra Pedagogia da 

Esperança, trabalha com o termo inédito-viável como algo que ainda não é, mas pode 

vir a ser. Neste sentido, Freitas (2005) destaca que a categoria do inédito-viável, 

presente desde os primeiros escritos de Freire, tem sido pouco comentada e estudada. O 

certo é que ambas as colocações nos levam a crer em algo que ainda não é, mas pode vir 

a ser um dia, porém, para vir a ser o homem é quem deve construir. 

Freitas (Ibidem) destaca que a categoria inédito-viável está relacionada à 

compreensão da história como possibilidade, da qual decorre uma posição utópica que 

se opõe à visão fatalista da realidade. Relaciona-se ao entendimento de que a realidade 

não é, mas está sendo e, portanto, pode ser transformada. Tal perspectiva é própria da 

consciência crítica que compreende a historicidade construindo-se a partir do 

enfrentamento das situações limites que se apresentam na vida social e pessoal. Assim, 

 

O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e 

sempre devir, passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de 

ordem econômica, política, social, ideológica, etc., que nos estão 
condenando à desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma 

condição que se vem fazendo permanente na história que fazemos e 

que nos faz e re-faz. (FREIRE, 1992, p. 99) 

 

Mais difícil que sonhar é pensar no processo de concretização do sonho. O ser 

humano, porém, diferente dos outros animais, é racional, teimoso, inteligente e sempre 

consegue um jeito para driblar situações adversas e fazer de algumas utopias uma 

realidade. Para isso, precisa fazer do sonho da humanização um forte aliado que 

possibilite romper com as amarras que o prendem, o escravizam, seja ela de ordem 

econômica, política, social ou ideológica. 

 Segundo Zineide Pereira (2010, p. 109), à época do contato com as frentes de 

colonização existiam 28 (vinte e oito) povos indígenas na região do Rio Branco, atual 

Estado de Roraima, mas, com o contato, foram reduzidos a 9 (nove), que são: Macuxi, 

Wapichana, Taurepang, Ingaricó, Wai-Wai, Yanomâmi, Ye‟cuana, Waimiri-atroari e 

Patamona. Esses nove povos, reduzidos numericamente, fadados ao desaparecimento, 

ousaram sonhar sonhos utópicos que eram inéditos, porém, viáveis. 
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Ao estudar o processo histórico de colonização, achei por bem partir de uma 

visão ampla que envolvesse todos os povos, tendo em vista que os wapichanas sofreram 

tanto quanto os demais com as frentes de colonização, tendo resistido bravamente, a 

ponto de conseguirem permanecer vivos física e culturalmente até os dias de hoje. 

Entendemos que não é possível fazer uma análise histórica dos wapichanas de forma 

isolada. 

 

 

1. Povos indígenas de Roraima: um breve histórico  

 

Nesse primeiro momento faz-se necessário trazer uma visão geral do processo 

histórico de contato entre os povos indígenas de Roraima e os colonizadores, pois, 

apesar de terem tido contatos com a colonização em épocas distintas (índios do 

lavrado
15

 e da floresta), em determinado período da história, ambos se organizam e 

passam a caminhar lado a lado, discutindo temas de interesses comuns, dentre os quais 

destacamos a demarcação de seus territórios, saúde indígena e educação escolar.   

Apesar do processo de colonização indígena e da ocupação de suas terras serem 

um interessante objeto de estudo, neste momento não o abordarei com profundidade. 

Minha intenção, neste capítulo da dissertação, é fazer uma síntese do processo de 

colonização e ocupação territorial, com o objetivo de entender melhor o processo de 

implantação e desenvolvimento da educação escolar localizada dentro das comunidades 

indígenas no decorrer dos tempos. 

Além disso, é foco de minhas reflexões neste capítulo discorrer sobre o processo 

de lutas e conquistas na área educacional, em especial durante as últimas quatro 

décadas, a partir do ano de 1969. A partir de então, os povos indígenas que habitam o 

Estado de Roraima passaram a organizar-se em torno de grandes assembleias para 

discutir, dentre outros temas, a educação escolar indígena que se tinha e aquela que se 

almejava construir. 

Com base nos autores pesquisados, em 1621 foi instituída pela coroa portuguesa 

uma unidade administrativa denominada Maranhão e Grão-Pará, separada do Brasil e 

                                                             
15 Conforme Farage (1997, p. 15 apud SANTOS, M. G., 2006, p. 21), o termo savanas, que se baseia no 

tipo de vegetação, é preferido por autores ingleses; enquanto autores brasileiros dão preferência à 

designação campos mistos; mas, regionalmente, a denominação utilizada é lavrado, que denota a ampla 

extensão plana característica dessa área. 
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ligada diretamente a Lisboa. Englobava toda a Amazônia Portuguesa, inclusive a região 

do rio Negro, no atual Estado do Amazonas, e a região do rio Branco, no atual Estado 

de Roraima. Nesse período, a Igreja Católica, através das Missões Jesuíticas e, mais 

tarde, Carmelitas e Beneditinas, esteve acompanhando os portugueses em entradas a 

essa região. 

O povoamento da região por não-índios começou efetivamente a partir do início 

do processo de colonização da região do rio Branco, em meados de 1750. Apesar de 

possíveis entradas antes desse período, é somente a partir dessa data, segundo Farage 

(1991), que se tem uma preocupação política efetiva em se povoar a região, tendo em 

vista a delimitação territorial, uma vez que, até então, as fronteiras permaneciam 

 

[...] intencionalmente indefinidas, pois Portugal não possuía título 

legal para reclamá-las. Só a ocupação de fato, através do povoamento, 
poderia vir a desenhá-las. Lembremos ainda que o tratado de Madri, 

primeira tentativa, desde o longínquo Tordesilhas, de delimitação 

formal das fronteiras Luso-espanholas, guiava-se exatamente pelo 

princípio da posse de fato, estabelecendo que cada parte deteria os 
territórios que havia até então ocupado e povoado. (FARAGE, 1991, 

p. 41) 

 

A partir de então, duas agências de contato sempre estiveram à frente do 

processo de colonização e povoamento da região: uma, que representava a Igreja 

Católica, através de várias ordens religiosas no decorrer dos séculos; e outra, que 

representava o Estado brasileiro, através dos projetos de ocupação do território por 

colônias militares e assentamentos de colonos civis. 

A história nos mostra que os povos indígenas das regiões das serras e campos do 

médio e alto rio Branco, dentre os quais estão os Makuxi, Taurepang, Patamona e 

Wapichana, por se localizarem numa região de campo aberto, de fácil acesso por meio 

fluvial, sofreram um triplo processo colonizador a partir de meados do século XVIII. 

Seus territórios foram alvo de disputas, principalmente entre os domínios 

coloniais de Portugal, Espanha e Holanda. Os aldeamentos e o estabelecimento de 

colônias militares foram estratégias utilizadas pelos portugueses para assegurar a posse 

definitiva da região a partir de 1750. Essa região, com o passar dos anos, originou a 

tríplice fronteira atual de Brasil, República Cooperativista da Guiana e Venezuela
16

. 

                                                             
16 Ver mapa 2 no Anexo A desta Dissertação. 
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A região do Rio Branco, como era conhecida até então, é formada, de um lado, 

por belas savanas, cortada pelo rio Uraricoera, que desce as encostas da Serra de 

Pacaraima, no sentido sudeste, até encontrar o rio Tacutu; a junção dos dois rios 

(Uraricoera e Tacutu) dá origem ao rio Branco. O rio Branco deságua no rio Negro, no 

estado amazonense. De outro lado, é formado pela densa floresta amazônica, onde 

habitam povos da floresta, dentre os quais se destacam Wai-Wai, Yanomami e 

Ye‟kuana. 

Além do Tratado de Madri, em meados de 1750, dois outros motivos 

incentivaram os portugueses a ocupar essa região. O primeiro seria sua importância para 

o mercado interno colonial como zona de suprimento de escravos índios (FARAGE, 

1991, p. 55), uma vez que esse era até então um negócio lucrativo. “A população 

indígena do rio Negro sofrera irremediável abalo e, nos anos 30, estaria drasticamente 

reduzida. E estavam abertas aos portugueses as rotas de apresamento para o alto rio 

negro e rio Branco” (Ibidem, p. 67). 

 O segundo aspecto que motivou a ocupação dessa região pela Coroa Portuguesa 

era assegurar o território, uma vez que, como já foi frisado anteriormente, este também 

era pretendido pela Holanda e Espanha, como destaca Vieira (2007, p. 19): 

 

Esse avanço espanhol e holandês sobre o Rio Branco, com o objetivo 
também de capturar índios e de fazer negócios com outras nações 

indígenas, forçaram a metrópole a pensar em estratégias políticas que 

definissem a própria posse. Com o claro objetivo de demarcar suas 

fronteiras, passaram a fazer novos descimentos, deslocando várias 
etnias e fixando-os em cinco aldeamentos então no próprio Rio 

Branco. Esse investimento foi a forma de garantir ocupação do 

território. 

 

Este aspecto, como anotei anteriormente, foi definitivo para a ocupação colonial 

da região. Porém, durante o longo processo de colonização houve inúmeras tentativas, 

sem sucesso, de se efetivar o povoamento da área por colonos civis. Por esse motivo, 

inicialmente duas estratégias foram colocadas em prática pela Coroa Portuguesa. Uma 

foi o estabelecimento de colônias militares, a exemplo do forte São Joaquim, construído 

em 1775 à margem esquerda do rio Tacutu, na junção deste com o rio Uraricoera.  

Uma segunda estratégia utilizada pela Coroa Portuguesa foi capturar índios que 

habitavam a região para serem escravizados e também para servirem como muralhas 

humanas, nos chamados aldeamentos, de forma a assegurar os domínios coloniais de 
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Portugal. Para se ter uma ideia, de 1750 até meados de 1790 já estavam formados os 

aldeamentos de Nossa Senhora do Carmo, Santa Isabel, Santo Antônio e Santa Bárbara 

no rio Branco, São Felipe, no rio Tacutu, e Nossa Senhora da Conceição, no rio 

Uraricoera (VIEIRA, 2007, p. 23). 

Por se tratar de uma política de ocupação e delimitação do território português, a 

estratégia dos aldeamentos tinha um duplo objetivo: por um lado, visava tornar o índio 

súdito da Coroa Portuguesa, o que significava a adoção da religião e da língua oficial, 

bem como a forma de vida e cultura do colonizador; por outro lado, visava legitimar o 

domínio português da área até então pretendida. 

Depois de garantir a posse definitiva da região, era preciso ocupá-la com colonos 

civis, uma vez que a formação dos aldeamentos havia servido para aquele momento e 

para aqueles objetivos. Assim, a pecuária foi a atividade escolhida para ocupar a região, 

que é formada por uma faixa extensa de savana, conhecida popularmente como lavrado.  

Porém, num primeiro momento, essa atividade não foi desenvolvida por colonos 

civis e sim pela Coroa Portuguesa, ao criar as chamadas fazendas reais. Ao todo, foram 

criadas três fazendas reais na região do rio Branco: São Bento, entre os rios Uraricoera e 

Branco; São José, perto do forte São Joaquim; e São Marcos, na junção dos rios 

Uraricoera e Tacutu (Ibidem, p. 35). 

Com o advento da Proclamação da República, em 1889, as antigas fazendas 

reais passaram e ser chamadas de fazendas nacionais. As vastas áreas de lavrado 

possibilitaram um aumento considerável na quantidade de bovino nas três fazendas, de 

forma que não se tinha mais controle sobre tais rebanhos, o que chamou a atenção dos 

poucos colonos civis de então, que passaram a ocupar a região, capturar e marcar gado 

como seus.  

Esse fato ocorreu ao longo de todo o século XIX e XX e deu origem às 

chamadas fazendas particulares, cujos proprietários eram sempre grandes latifundiários 

provenientes de outras regiões, os únicos com condições financeiras de acesso à região, 

uma vez que o acesso era somente via fluvial. 

 Até o final do século XIX e início do século XX a pecuária era uma atividade 

complementar ao extrativismo da balata e caucho
17

 desenvolvido na região amazônica 

                                                             
17 Balata: também chamada de Maparajuba, é uma árvore da família das Labiadas, de onde se extrai uma 

goma inelástica com o mesmo nome, semelhante ao látex. A sua produção é comum no Estado do 

Amazonas. 
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nos latifúndios. A pecuária somente se torna permanente e alvo de maior atenção dos 

fazendeiros quando há um considerável aumento nos rebanhos e a partir do 

estabelecimento das relações entre fazendeiros e vaqueiros no sistema de quarta ou 

sorte, que consistia em um acordo de divisão em que o trabalhador fica com uma das 

quatro crias nascidas em um determinado período. Com a ascensão da pecuária 

extensiva, nas primeiras décadas do século XX, os territórios habitados pelos índios do 

lavrado roraimense são efetivamente povoados. 

 O século XX foi decisivo para o projeto de ocupação da região do rio Branco. 

No início desse século estabeleceram-se definitivamente as duas agências de contato, a 

Igreja Católica e o Estado. A primeira, então representada pela Missão Beneditina 

(1909), e a segunda, pelo SPI – Serviço de Proteção ao Índio (1915). 

 Apesar das divergências ocorridas no decorrer dos anos, principalmente devido 

aos subsídios financeiros fornecidos pelo Estado brasileiro, ambas as agências tinham 

objetivos comuns a serem atingidos entre os povos indígenas do lavrado. O Serviço de 

Proteção ao Índio tinha o objetivo de integrar o índio à chamada sociedade nacional e a 

Igreja Católica, de torná-lo cristão. Para isso, ambos elegeram a educação escolar como 

ferramenta sumamente importante. 

 Na década de 1930 surgem os garimpos, acompanhados de um fluxo migratório 

considerável. Com o passar dos anos, a busca pelo ouro e diamante acaba atingindo os 

povos indígenas da floresta, a exemplo dos Yanomami, que sofreram, a partir da década 

de 1970, contato violento com frentes de colonização, sobretudo em 1980, com a 

presença de garimpeiros em suas terras. Esse contato causou a diminuição e até o 

extermínio de muitos dos povos indígenas, devido às epidemias que os assolaram e aos 

conflitos armados estabelecidos. 

O contato com o colonizador trouxe consequências irreversíveis aos povos 

indígenas do lavrado e também da floresta. Além da redução considerável no número de 

indivíduos, a cultura foi outra área bastante afetada. Apesar disso, esses fatos 

possibilitaram uma aproximação entre os indígenas remanescentes da Região do Rio 

Branco para lutar pela sua sobrevivência física e cultural, o que será aprofundado nas 

páginas seguintes. 

                                                                                                                                                                                   
Caucho (Castilloa ulei): árvore amazônica, da qual se extrai um látex também utilizado para fabricar 

borracha, mas seu látex não apresenta as mesmas qualidades do produzido pelo gênero Hevea 

(seringueira) e precisa ser misturado ao desta. Tem propriedades diferentes do látex da Hevea 

brasiliensis: é mais denso e não coagula tão rapidamente. 
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2. O processo histórico de implantação da escola para índios 

 

 No ano de 1909 a Ordem de São Bento assumiu a ação missionária no rio 

Branco. Dentre os seus principais objetivos estava o de dar continuidade ao processo de 

catequização dos índios da região. Embora questionasse a ineficiência dos métodos 

utilizados por outras ordens nos aldeamentos, os beneditinos também defendiam, de 

uma forma geral, o distanciamento gradativo do indivíduo de sua cultura de origem 

como meio de obter sucesso na catequese. Sendo assim, passaram a investir na criação 

de missões que serviram como internatos para crianças indígenas. 

 Algum tempo após estabelecerem-se na região, surgiram conflitos com setores 

da elite política local, fato que levou a Ordem de São Bento a deixar a vila de Boa 

Vista, atual capital do Estado de Roraima para estabelecer a sede de uma missão de 

catequese às margens do alto Surumu (dentro da hoje chamada Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol), ocupada exclusivamente pelos índios internados e pelos missionários.  

No período entre 1910 e 1920 os missionários já estavam alfabetizando, 

ensinando carpintaria e jardinagem para crianças indígenas, 

 

[...] quando da instalação da missão da Ordem de S. Bento, que foi 

estabelecida em 1909, no auge de uma disputa política pela 
hegemonia da área e que, por isso, se viu, imediatamente, desde sua 

instalação, envolvida neste confronto. Por contrariar os interesses das 

oligarquias dominantes, os missionários sofreram hostilidades e 

passaram a se estabelecer em diferentes locais, vindo a deixar a região 
em 1915. (CIRINO, 2008, p. 19) 

 

Podemos observar que esse conflito com a elite dominante, composta 

principalmente por políticos e fazendeiros, contribuiu para que os missionários 

beneditinos deixassem a sede, localizada na vila de Boa Vista, e passassem a situar-se 

mais pertos das comunidades indígenas, o que facilitaria o trabalho de catequese. A 

partir de então, podemos perceber uma atuação mais efetiva tanto da Igreja quanto do 

Estado.    

Em 1915, o Serviço de Proteção ao Índio cria um posto na antiga fazenda 

nacional São Marcos, como forma de melhorar a imagem do Brasil frente às acusações 

de escravidão indígena, com conivência do Governo Federal, largamente utilizada pelos 
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inimigos portugueses, em favor de suas pretensões territoriais. Segundo os 

pesquisadores consultados, em meados de 1927, o Estado Maior do Exército alertava 

sobre a importância das fronteiras vivas formadas por indígenas no lado de Portugal e a 

preocupação da migração dessa população para a Guiana devido a maus tratos sofridos 

no Brasil. 

Mesmo situada mais perto dos índios e longe da elite política local, a Ordem de 

São Bento passou a sofrer um duplo conflito: um, por contrariar os interesses políticos 

da classe dominante local, que se considerava dona da vila de Boa Vista; outro, devido à 

disputa pelas subversões oficiais diretamente com o Serviço de Proteção ao Índio. O 

conflito com o SPI leva à disputa pelo espaço educacional entre os índios, pois a criação 

de escolas nas comunidades era uma forma de angariar verba pública para a manutenção 

das mesmas, além de ser um poderoso instrumento para atingir seus objetivos. 

Não podemos negar que, além da evangelização, os missionários católicos 

prestaram serviços sociais relevantes aos índios da região, dentre os quais podem ser 

destacados: saúde, registro da memória cultural desses povos e, principalmente, 

educação, ainda que estes serviços fossem uma forma de atraí-los para evangelizá-los e 

os integrar à sociedade envolvente. 

Se, por um lado, a Igreja criava missões e internatos para crianças indígenas; por 

outro, o Serviço de Proteção ao Índio passou a criar escolas públicas em terras 

indígenas. Como exemplo, podemos destacar a Escola Agrícola “Indígena” Theophilo 

Leal, fundada em 1919, na fazenda nacional São Marcos, em regime de internato, e a 

partir de 1924 outras escolas foram sendo criadas paulatinamente em comunidades 

Makuxi e Wapichana. 

A Igreja enviou, em meados de 1921, novos monges e a ação da missão 

Beneditina foi ampliada, com a criação de um internato na vila de Boa Vista para 

meninos e meninas indígenas trazidos das aldeias. Devido ao trabalho sistemático e em 

longo prazo, foi possível o avanço do trabalho catequético. Dom Alcuíno Meyer é um 

dos principais nomes da ordem: viveu mais de 20 anos como missionário na região, 

catequizava na língua Makuxi, da qual era falante; em suas viagens, chegou a coletar 

mais de 150 textos míticos entre os indígenas. 

Somente em 1943 a região do alto rio Branco, no extremo norte do Brasil, até 

então município do Estado do Amazonas, foi transformada em Território Federal de 

Roraima. Além deste fato, outros de mesma envergadura nos chamam a atenção nas 
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décadas seguintes. Em 1947, a Ordem de São Bento encerrou suas atividades 

missionárias na região. O Serviço de Proteção ao Índio, a partir do ano de 1930, devido 

a cortes financeiros, reduziu o número de funcionários e suas atividades, sendo extinto 

em 1969. 

Em 1948 a Missão dos Padres da Consolata assumiu os trabalhos no Território 

Federal de Roraima e deu novo fôlego ao trabalho missionário, fortalecendo as missões 

já existentes e implantando outras, de forma que, em meados de 1969, a Prelazia de 

Roraima mantinha funcionando sete missões em todo o território.  

Na sede dessas missões foram implantadas escolas para catequizar os índios e, 

apesar de funcionarem em prédios cedidos pela Igreja, eram mantidas com verbas 

públicas e eram administradas pelos missionários, como destaca Cirino (2008, p. 210): 

 

Na própria missão funcionava a escola do governo Pe. José Anchieta 

que atendia 240 crianças das imediações [...] Os missionários 

administravam também mais três escolas em malocas nesta região: 
Escola Pe. Tobias, na maloca do Cantagalo, Escola Santa Rosa, na 

maloca do Limão, Escola Pe. Alcuíno, na maloca do Curicaca; todas 

subsidiadas pelo governo local, atendendo um total de 105 crianças. 

 

 A partir da década de 1960 a Igreja iniciou um trabalho de formação de 

profissionais indígenas para trabalhar nas escolas localizadas em comunidades 

indígenas. Em 1972 foi formada a primeira turma de professores indígenas para 

trabalharem em nível de 1ª a 4
a
 séries e, em 1975, outra turma foi formada em nível de 

5ª a 8
a
 séries. 

 Até meados de 1970, as escolas que atendiam aos alunos indígenas estavam 

localizadas na sede das missões, nas fazendas nacionais, em fazendas particulares e 

algumas poucas dentro das comunidades indígenas. O currículo tinha como objetivo 

principal inserir o índio a sociedade nacional, substituindo paulatinamente sua língua, 

religião e seus costumes pela cultura do colonizador, como destaca o artigo 50 da Lei 

6.001, de 19 de dezembro de 1973: 

 

Art. 50. A educação do índio será orientada para a integração na 
comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos 

problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do 

aproveitamento das suas aptidões individuais.  
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Analisando esse primeiro período de contato, podemos observar que foram 

décadas e até séculos em que os povos indígenas viram-se acuados: de um lado estavam 

os portugueses, de outro os holandeses e de outro ainda os espanhóis, todos com o 

objetivo de colonizá-los.  

O processo de colonização delimitou as fronteiras, mas não separou 

definitivamente os índios. Um exemplo claro pode ser verificado entre os wapichanas 

que habitam a fronteira entre Brasil e República Cooperativa da Guiana, para quem a 

fronteira é apenas uma delimitação territorial mas não cultural, pois existem famílias 

wapichanas nos dois países que ora estão no lado brasileiro e ora estão no lado 

guianense.  

Por outro lado, a forte pressão exercida pelos países colonizadores sobre esses 

povos não foi suficiente para destruir a identidade cultural dos mesmos. Por isso, 

podemos dizer que somos cidadãos brasileiros, com uma identidade política brasileira, 

mas também somos Wapichana, com uma identidade cultural que nos identifica com 

outros wapichanas, seja no Brasil ou na Guiana.   

 

 

3. Ano de 1968: início de um período de lutas e conquistas 

 

 A partir do final do século XIX e início do século XX alguns grupos distintos 

habitavam o território de Roraima: o primeiro grupo era formado por fazendeiros que, 

além da terra, ideal para a pecuária, utilizava a força de trabalho indígena em suas 

fazendas para cuidar do gado.  

Os outros grupos eram formados pelo Serviço de Proteção ao Índio, garimpeiros 

e a Igreja Católica; o primeiro destes visava tornar aos indígenas abrasileirados e, o 

segundo, visava catequizá-los para torná-los cristãos. Os garimpeiros também 

disputavam o domínio sobre os povos indígenas com vistas à utilização da mão-de-obra 

nos garimpos de ouro e diamante da região. 

 A história nos mostra que o relacionamento entre ambos sempre foi muito 

conflituosa, de dominação física e imposição cultural. Porém, segundo Santilli (2001, p. 

40),  
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[...] durante as três ultimas décadas, 70, 80 e 90, a reformulação das 

agências indigenistas atuantes na área – o SPI é extinto em 1967, 

tendo sido criada a Funai como órgão responsável pela política 

indigenista oficial nos anos seguintes, assim como a atuação 
missionária católica, geridas até meados do século XX pela ordem 

beneditina, é transferida para a ordem da Consolata – e a expansão 

progressiva da ocupação pecuarista e da exploração garimpeira em 
território Macuxi começam a ser operadas mudanças significativas nas 

relações entre os índios e a população regional. 

 

Tais mudanças se devem, especialmente, porque os grupos dominantes, 

principalmente fazendeiros, garimpeiros e Igreja passaram a lutar entre si com vistas a 

exercerem maior influência sobre a mão-de-obra indígena e suas terras.  

De um lado, os índios tinham mão-de-obra e terra que interessava 

principalmente aos fazendeiros. Para convencer os índios, de forma que permitissem a 

ocupação de suas terras, os fazendeiros passaram a oferecer produtos industrializados 

(tecidos, ferramentas, utensílios domésticos, sal, café, linha de pesca etc.).  

Essa relação de compra e venda era injusta, pois os produtos industrializados 

eram repassados aos índios por um preço muito maior do que os serviços prestados 

pagos pelos fazendeiros. Desta forma, o indígena sempre ficava devendo a quem lhe 

fornecia os produtos. Sem falar que a cada ano que passava perdiam mais suas terras, 

que eram ocupadas pelo gado dos posseiros. 

Por isso, esse tipo de relacionamento nunca foi harmônico e os maiores 

prejudicados foram os povos indígenas, uma vez que viam seus territórios serem 

ocupados, a cada ano, por um número cada vez maior de gado, que invadiam suas roças 

e destruíam suas plantações. Além disso, eram impedidos de pescar ou caçar em locais 

que foram cercados com arame pelos fazendeiros. 

Com os garimpeiros, esse processo veio a ocorrer mais tarde, a partir da década 

de 1930, mas não foi menos violento, pois os garimpeiros entravam nas terras 

indígenas, introduzindo bebida alcoólica, doenças sexualmente transmissíveis e fazendo 

dos índios uma espécie de escravos do garimpo. 

A Igreja percebeu que estava perdendo terreno e, por isso, precisava minar esse 

tipo de relacionamento clientelista e voltar a ganhar espaço entre os índios, sempre 

visando exercer maior influência sobre os mesmos, “libertando-os” das amarras que os 

prendiam aos fazendeiros e garimpeiros.  
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Para isso, a estratégia utilizada pela Igreja foi minar os vínculos clientelistas 

entre índios, fazendeiros e garimpeiros. Assim, passou a realizar reuniões periódicas 

com as lideranças, primeiro para tratar questões ligadas ao trabalho de catequese, 

realizado nas comunidades; num segundo momento, para tratar de problemas 

decorrentes da ocupação das terras indígenas por fazendeiros e garimpeiros. Vieira 

(2007, p. 167) destaca: 

 

Um envolvimento mais comprometido dos missionários com as 

populações indígenas em Roraima data de 1968, por iniciativa do 

próprio Instituto da Consolata. Novos missionários chegaram à região 
por essa época, formando uma base missionária, passando a realizar 

encontros com os tuxauas das diversas comunidades, especialmente 

entre os índios Macuxi e Wapixana, consideradas as duas maiores 
etnias da região. O principal tema discutido não era mais a questão 

religiosa em suas comunidades [...]. Mas eram reuniões que discutiam 

e deliberavam sobre problemas graves, enfrentados em suas 
comunidades, como a invasão de terras e a exploração da mão-de-obra 

de seu povo. 

 

 Surgia aí um novo tipo de organização política dos povos indígenas em Roraima. 

Esse era o espaço que esses povos, oprimidos, precisavam para expor seus problemas e 

cobrar soluções das autoridades. Ao término do primeiro encontro com essa finalidade, 

foi elaborado um ofício, datado de 4 de dezembro de 1969, dirigido ao presidente da 

FUNAI e assinado pelos tuxauas Gabriel Raposo, Afonso José Chambrom (comunidade 

Maracanã) e Lauro Melquior (comunidade Maturuca), todos da Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol: 

 

[...] resolvemos dirigir à V. Excia. no sentido de solicitar que sejam 

organizados os nossos garimpos de diamante, com o fim de evitar a 
exploração do garimpeiro branco, que nos cobra a metade do que 

colhemos e ainda somos obrigados a pagar caro a alimentação. Com 

isto, nunca podemos organizar nossa vida econômica nem social [...] 

Outrossim necessitamos de arame farpado e grampos para proteger 
nossas roças do gado dos fazendeiros invasores de nossa terra. (Oficio 

dos Tuxauas reunidos em Boa Vista em 04/12/1969 apud VIEIRA, 

2007, p. 168) 

 

É importante destacar o apoio e a assessoria direta da Igreja Católica nos 

primeiros encontros, inclusive na redação dos documentos oficiais enviados às 

autoridades. Atualmente, esse tipo de reunião passou a ser realizada anualmente e hoje 

são denominadas de Assembleias; a organização e a condução das mesmas, que antes 
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era realizada pela Igreja Católica, hoje é feita pelas organizações indígenas criadas a 

partir de 1980. Além de envolver lideranças de todos os povos do Estado, tornou-se um 

espaço de discussão política em torno de temas de interesse comum, dentre os quais 

educação escolar indígena. 

No que se refere a esses encontros, dois aspectos chamam a atenção: o primeiro 

é o encontro em si e as pessoas presentes nesses eventos, que geralmente envolve índios 

pertencentes a vários povos, pois é nessas reuniões que as lideranças e os liderados 

indígenas discutem a demarcação de suas terras, a melhoria no atendimento à saúde e, 

principalmente, uma educação escolar diferenciada e de qualidade que valorize suas 

culturas, suas línguas indígenas e suas formas próprias de aprendizagem; e o segundo 

aspecto é o diálogo intercultural que se dá durante e depois da realização dessas 

reuniões.  

A mobilização indígena em torno de grandes assembleias no decorrer dos anos 

culminou com a criação de organizações indígenas próprias a partir de 1980, dentre as 

quais podem ser destacadas: o Conselho Indígena de Roraima (CIR), a Organização dos 

Professores Indígenas de Roraima (OPIR), a Associação dos Povos Indígenas de 

Roraima (APIRR), a Organização das Mulheres Indígenas de Roraima (OMIRR), dentre 

outras. 

É por meio dessas organizações que tuxauas e demais lideranças indígenas dão 

continuidade ao processo de discussão sobre o direito a uma educação escolar específica 

e diferenciada, em contraposição aos ideais positivistas de integração dos povos 

indígenas à sociedade nacional até então defendidas e praticadas pelo Estado e pela 

Igreja. 

   

 

4. Conquistas significativas para a Educação Escolar Indígena 

 

 Os avanços e conquistas da educação escolar indígena em Roraima têm muitas 

faces e são frutos do movimento indígena organizado, que recebeu contribuições de 

várias organizações, faculdades, secretarias e outros órgãos. Neste trabalho darei ênfase 

há alguns aspectos que, em minha modesta opinião, foram importantíssimos nesse 

processo. A criação de um espaço dentro da Secretaria Estadual da Educação, ocorrido 
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em meados de 1985, foi de suma importância para a organização da nova educação 

escolar que se construiu no decorrer dos tempos.   

 

O acúmulo de discussões ao longo dos anos resultou na proposta de 

criação de um Núcleo de Educação Indígena, em 1985, por ocasião do 

debate proposto pelo Governo Federal sobre educação (DIA D). 
Lideranças, representantes e organizações indígenas discutem a escola 

que temos e que escola queremos, formulando interessantes propostas 

para a educação indígena de Roraima. (DIA D, 1985, p. 110) 

 

Desde então, esse espaço, chamado hoje de Divisão de Educação Indígena 

(DIEI/SECD/RR), vem trabalhando em parceria com a organização dos Professores 

Indígenas de Roraima e demais organizações parceiras
18

. Tem se tornado um espaço 

estratégico para organização, planejamento e desenvolvimento de um novo modelo de 

educação escolar indígena. 

Vale ressaltar que tanto a organização dos professores quanto a divisão de 

educação indígena, desde a sua criação, passaram a ser administradas por professores 

índios escolhidos nas assembleias dos tuxauas ou na própria assembleia estadual dos 

professores indígenas.  

No caso do coordenador da Divisão de Educação Indígena, o tempo de mandato 

depende da forma como este vem conduzindo os trabalhos. É avaliado anualmente pelos 

tuxauas, professores e demais lideranças presentes nas assembleias. 

A divisão indígena, atualmente, tem como gestora a professora Ineide Izidório, 

do povo Makuxi, mas já esteve como coordenador o professor Euclides Pereira, também 

do povo Makuxi, o professor Sebastião Bento da Silva, do povo Wapichana, e, mais 

recentemente, a professora Natalina Messias, do povo Makuxi. Essa divisão contribuiu 

bastante no processo de construção da educação escolar indígena no Estado. Por isso, 

destacarei algumas de suas atividades mais importantes, implementadas no decorrer dos 

anos de existência. 

Tão logo foi criada, se esboçou um plano de ação preliminar, com ênfase na 

adequação de um currículo prescrito à realidade sócio-cultural dos povos indígenas 

locais. Para isso, em agosto de 1986, foi realizado o I Encontro de Educadores 

                                                             
18 São quatro organizações indígenas que vêm trabalhando em regime de parceria com a Divisão de 

Educação Indígena/SECD/RR: Organização dos Professores Indígenas de Roraima – OPIRR; Conselho 

Indígena de Roraima – CIR; Organização das Mulheres Indígenas de Roraima – OMIRR; e Associação 

dos Povos Indígenas de Roraima – APIRR.   
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Indígenas de Roraima, que contou com a participação de cem professores indígenas. 

Posteriormente, o núcleo passou a trabalhar com vinte e cinco professores 

comprometidos com a causa indígena, contando com a assessoria linguística das 

pesquisadoras Neuza Carson, Bruna Franchetto e Aldema Trindade na produção de 

cartilhas de alfabetização. 

Em março de 1987 foi realizado um curso para a elaboração de material 

didático, contando com a participação de vinte e três professores indígenas dos povos 

Makuxi, Wapichana e Taurepang. Dentre os principais pontos discutidos por esses 

professores estava a preocupação com o ensino bilíngue e a revitalização de suas 

línguas.  

Levantaram como proposta que a alfabetização deveria ser necessariamente em 

língua materna e, nos casos de comunidades não mais falantes, a língua indígena seria 

introduzida, como segunda língua, a partir da 3ª série do ensino fundamental. 

Nos anos seguintes, uma série de medidas foi adotada pelo Núcleo de Educação 

Indígena, dentre as quais estão a produção de materiais pedagógicos, principalmente 

livros específicos e diferenciados, para serem utilizados como suporte pedagógico 

dentro das escolas indígenas. Das produções publicadas, destaca-se o livro didático 

Ayeseru Epu’ki Apataya, contendo registros sobre aspectos da cultura do povo Makuxi. 

Outra medida adotada foi reunir certo número de professores para analisar 

criticamente as cartilhas e os livros utilizados nas escolas indígenas. Um dos livros 

analisados pelos professores foi a cartilha Pipoca, adotada por grande número de 

escolas em terras indígenas naquele período. A principal constatação do grupo foi que 

esta apresentava uma metodologia de ensino e conteúdos totalmente descontextualizada 

da realidade. 

Ainda em 1987, o Núcleo, juntamente com o Conselho das Comunidades 

Indígenas, funda a Escola do Maturuca (Escola Indígena Mirikio Makuxi). Nesse 

mesmo ano é produzido, em Língua Portuguesa, com o apoio da Diocese de Roraima, o 

livro Makusi Taramu, que são coletâneas de orações para afastar doenças; em 1988, 

Makuxi Panton, produção que relata histórias Makuxi. 

O grupo de professores e lideranças indígenas que até então vinha debatendo a 

educação escolar em âmbito local passa a se articular com indígenas de outros estados 

da Região Norte, de forma que, a partir de 1989, os professores indígenas do Acre, 

Amazonas e Roraima se organizam através da COPIAR (Coordenação dos professores 
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indígenas do Acre, Amazonas e Roraima), atualmente COPIAM (Coordenação dos 

Professores Indígenas da Amazônia). 

Nesses encontros, ocorridos anualmente, foi elaborada a Declaração de 

Princípios das Escolas Indígenas, que orientou a elaboração de importantes artigos 

sobre educação escolar indígena da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 

dezembro de 1996. Os professores indígenas de Roraima tiveram um papel de destaque 

na consolidação desse movimento, que muito vem contribuindo para a articulação com 

outros professores indígenas dos estados da Região Norte. 

É consenso que a Organização dos Professores Indígenas de Roraima, criada no 

ano de 1990, em um encontro realizado na missão de Surumu, localizada no atual 

Município de Pacaraima, onde se reuniram 84 professores dos povos Makuxi, 

Wapichana, Taurepang e Ingarikó, vem contribuindo para o fortalecimento da luta em 

defesa de uma educação escolar indígena diferenciada, específica e voltada aos projetos 

de futuro das comunidades. 

A partir do início dos anos de 1990, devido à criação de um número cada vez 

maior de escolas em terras indígenas e o crescente número de índios sem a formação 

necessária para exercer o magistério, o movimento indígena (professores, tuxauas, 

agentes indígenas de saúde etc.), representado pela organização dos professores, iniciou 

a reivindicação junto ao Núcleo de Educação Indígena da formação de professores em 

nível de magistério. 

As constantes solicitações levaram a Secretaria de Educação, através do Núcleo 

de Educação Indígena, a executar, entre 1994 e 2002, o Projeto Magistério Parcelado 

Indígena, que colaborou bastante com o processo de consolidação da educação escolar 

indígena, sobretudo para atender a demanda de formação dos professores indígenas. 

Foram formados mais de 400 professores, possibilitando gradativamente a ocupação dos 

espaços internos das escolas em terras indígenas. 

Outra conquista que merece destaque se refere ao fato de que, além dos cargos 

de docência, a administração das escolas passou a ser ocupada por profissionais 

oriundos das próprias comunidades. Desta forma, um sonho antigo das lideranças fora 

concretizado, pois antes de 1980 e 1990 grande parte dos professores que ministravam 

aulas para alunos índios, bem como os diretores das escolas, era de professores não-

indígenas. 
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Durante o longo processo de construção dessa nova educação escolar, o 

movimento indígena composto por tuxauas, professores, comunidades indígenas e 

colaboradores não-indígenas sempre esteve à frente dos debates e todas essas conquistas 

foram consequências da sua luta. Um dos aspectos importantes presente na execução do 

projeto de formação Magistério Parcelado Indígena, por exemplo, foi o 

acompanhamento das organizações indígenas, nos primeiros anos de execução, através 

dos tuxauas. 

Uma crítica apenas a esse respeito se deve ao fato de que até a terceira turma 

formada foi mantida a filosofia política pedagógica do projeto, que garantia o controle e 

a participação das organizações indígenas, mantendo-se uma criteriosa seleção de 

professores formadores e de ingresso de cursistas. No entanto, com o passar dos anos as 

organizações indígenas não mantiveram o controle social das atividades de formação e 

nem de ingresso. 

Um dos eixos metodológicos do projeto de formação em magistério estava 

centrado na investigação de aspectos culturais dos povos locais. As pesquisas 

funcionavam também como um meio de integrar as comunidades à formação. Contudo, 

não houve uma preocupação com a sistematização e a produção de livros didáticos a 

partir da riqueza do material coletado, que se perdeu com o tempo. 

A formação dos professores indígenas em nível de 3
o
 grau é uma das conquistas 

mais recentes, que se tornou realidade quando a Organização dos Professores Indígenas 

de Roraima, em conjunto com a Universidade Federal de Roraima, organizou dois 

Seminários sobre Ensino Superior Indígena, com a participação de professores, 

lideranças e representantes da Fundação Nacional do Índio, Ministério da Educação e 

Secretaria de Estado da Educação para discutir a formação diferenciada em nível de 3º 

grau para professores índios egressos do curso de formação Magistério Parcelado 

Indígena. 

 Em dezembro de 2001 o CUNI (Conselho Universitário), instância máxima da 

Universidade Federal de Roraima, aprovou por unanimidade a criação do Núcleo 

Insikiran de Formação Superior Indígenas, atualmente transformado em Instituto 

Insikiran de Formação Superior Indígena, e a implantação do Curso de Licenciatura 

Intercultural, que segue alguns princípios de formação desenvolvidos no Magistério 

Parcelado Indígena. Um exemplo é a tentativa de acompanhar o processo de formação 

dos professores indígenas mais de perto. Para isso, decidiu-se que o núcleo seria 
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composto de um conselho interinstitucional consultivo e deliberativo, formado por 

representantes da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, Universidade 

Federal de Roraima, Divisão de Educação Indígena, Fundação Nacional do Índio, 

Conselho Indígena de Roraima e Associação dos Povos Indígenas de Roraima. 

 Analisando o contexto dos povos indígenas de Roraima e, em especial, a 

educação escolar indígena, no decorrer das últimas décadas, perceberemos que muitas 

lutas foram travadas e algumas conquistas foram alcançadas. Para se ter uma ideia da 

dimensão que essas conquistas atingiram, basta observar o Censo Escolar de 2008, onde 

se vê que estão matriculados mais de 11.000 (onze mil) alunos pertencentes a nove 

povos diferentes, distribuídos entre as 227 (duzentas e vinte e sete) escolas indígenas, 

em todas as regiões indígenas, em todo o Estado de Roraima. (RORAIMA, 2008) 

 

 

5. Situação atual dos povos indígenas de Roraima 

 

Roraima é uma das 27 Unidades Federativas do Brasil. Está situada na Região 

Norte do país e possui atualmente 412.783 habitantes. Por estar situada no extremo 

norte do Brasil, faz fronteiras com dois países: Venezuela (N e NO) e República 

Cooperativista da Guiana (L). Ainda limita-se com o Estado do Amazonas (S e O) e 

com o Pará (SE) e ocupa uma área de 224,3 km². Sua capital, Boa Vista, é a única, 

dentre as demais capitais brasileiras, localizada totalmente no hemisfério Norte. 

A população indígena em Roraima, atualmente, soma entre 50.000 a 53.000 

pessoas. O número varia de acordo com a fonte. Nesta dissertação utilizaremos os dados 

dos Povos Indígenas do Brasil, encontrados no site do Instituto Socioambiental (ISA, 

2010): é um quadro atualizado e de fontes recentes e variadas.  

Em relação ao número de indivíduos, vale ressaltar ainda que Roraima é um 

Estado que faz fronteira com outros dois países, bem como com outros estados da 

região norte. Para os povos indígenas, essa é uma divisão estritamente territorial, de 

forma que é comum às famílias indígenas brasileiras migrarem para o lado venezuelano 

ou guianense e vice-versa, fato que torna impossível um censo exato da população 

indígena roraimense. 

Veja o quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Quadro numérico dos Povos Indígenas de Roraima 

Povo indígena: 
somente no Brasil  

Outros nomes ou 
grafias 

 

Família/ 
língua 

População Ano e Fonte 

Makuxi  Macuxi, 
Macushi, 
Pemon 

Karíb 
23.433 FUNASA, 2006 

Patamona 
 

Kapon 
Karíb 

87 FUNASA, 2006 

Taurepang Taulipang 
Pemon, 
Arekuna 

Karíb 
586 FUNASA, 2009 

 

Waimiri Atroari Kinã, Kinja 
Karíb 

1.120 PWA, 2005 
Programa Wairi 
Atroari 

Wai Wai: 
Amazonas, Roraima 
e Pará 

Waiwai 
Karíb 

2.914 ZEA, 2005 
 

Ingarikó 
 

Ingaricó 
Akawaio, 
Kapon 

Karíb 
1.170 COPING, 2007 

Coordenação dos 
Povos Ingarikó 

Yekuana 
 

Ye’kuana, 
Yekwana, 
Maiongong 

Karíb 
430 Moreira Lauriola 

2000 
 

Wapichana 
(Brasil e Guiana) 

Uapixana, 
Vapidiana, 
Wapisiana, 
Wapishana 

Aruák 

7.000 FUNASA, 2008 
 

Yanomami 
Roraima e 
Amazonas 
 

Ianomâmi, 
Ianoama, 
Yanomam 

Yanomami 
Xirianá 

17.000 Distrito Sanitário 
Yanomami, 2010 
 

Total -- -- 53.740 -- 

Fonte: ISA, 2010. 

 

O projeto político pedagógico da Licenciatura Intercultural (2008) registra que, 

na capital do Estado de Roraima, Boa Vista, vivem aproximadamente 12.000 índios 

pertencentes, principalmente, aos povos Makuxi e Wapichana. Fora os indígenas que 

moram na capital, os demais estão distribuídos entre as 32 Terras Indígenas 

oficialmente demarcadas e homologadas no decorrer das últimas décadas de luta.  

 Esse contexto, além de nos revelar a rica diversidade sociocultural, nos revela 

ainda uma diversidade linguística composta de nove línguas indígenas vivas, 

provenientes de dois grandes troncos linguísticos: o Aruak, de onde se fala o 

Wapichana, e o tronco ou família Karib, de onde provêm os idiomas Makuxi, Ye‟kuana, 

Wai-Wai e Waimiri Atroari. Além desses, ainda temos o Yanomami, que é formado por 



36 

 

vários grupos linguísticos, como o Sanumá, Ninam, Yanomá e Yanomami, dialetos com 

variações linguísticas bastante acentuadas (TEIXEIRA, 2004). 

 Além dos idiomas citados acima, há ainda a língua “oficial” portuguesa e, em 

alguns casos, devido à proximidade territorial com a República Cooperativista da 

Guiana e Venezuela, falam-se ainda o espanhol e o inglês. Desta forma, a situação 

sociolinguística de Roraima é bastante heterogênea.  

Os Yanomami são monolíngues e sua socialização se dá na língua materna 

Yanomami, sendo raros os casos de falantes bilíngues. Fato que não acontece em 

algumas comunidades Macuxi e Wapichana, onde os índios têm como primeira língua o 

Português, apesar de já estar sendo desenvolvidos trabalhos que visam reverter essa 

situação.   

Assim, também o povo Ye‟kuana, Ingarikó, Taurepang e Wai-Wai utilizam o 

seu idioma materno na comunicação cotidiana e na escola. Usam a língua portuguesa 

apenas em suas relações com a sociedade regional, quando assim se faz necessário. Os 

Wai-Wai, após um período de priorização do uso da língua portuguesa na escola, estão 

retomando o uso da língua materna em suas aulas. 

Essa discussão nos mostra um contexto de resistência, luta e renascimento dos 

índios roraimenses. Além disso, nos traz a certeza de que os indígenas tem se tornado os 

atores principais na construção dos seus projetos de futuro, de acordo com aquilo que 

entendem como o melhor para si e suas comunidades.  

Em Roraima, esse processo vem ocorrendo em três ambientes: um a nível local, 

através das reuniões comunitárias que ocorrem mensalmente e que envolvem todos os 

moradores da comunidade, quando são discutidos assuntos relacionados à saúde, 

educação, projetos auto-sustentáveis, dentre outros.  

Com a criação das organizações indígenas a partir dos anos de 1980, foram 

criadas também as regiões indígenas
19

. Cada região é composta por certo número de 

comunidade e, em muitas ocasiões, uma região é composta por comunidades localizadas 

em diferentes municípios do Estado. A região do Taiano, por exemplo, é composta por 

13 (treze) comunidades localizadas no município de Alto Alegre e Boa Vista.   

Cada região realiza, uma vez ao ano, assembleias regionais que ocorrem em uma 

comunidade escolhida antecipadamente, de acesso rápido e com estrutura suficiente 

                                                             
19 A Organização dos Professores Indígenas de Roraima (OPIRR) trabalha com onze regiões indígenas: 

Yanomami, Wai-Wai, São Marcos, Surumu, Serra da Lua, Serras, Raposa, Murupu, Amajari, Y‟ekuana e 

Taiano. 
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para realizar o evento que envolve as lideranças e membros de todas as comunidades 

que compõem a região. Um terceiro momento de debate ocorre nas assembleias 

estaduais, com representantes (lideranças e membros das comunidades) escolhidos nas 

assembleias regionais.  

Quem não tem costume com esse tipo de organização social e política admira-se 

do alto grau de articulação entre povos diferentes. É esta admiração que tem levado 

muitos estudiosos, assim como eu, a pesquisarem sobre o assunto. A grande conquista 

dos povos indígenas roraimense foi conseguir reverter uma realidade que os colocava 

como povos destinados a extinção, além disso, hoje podemos assegurar que os índios 

têm muito mais clareza e certeza daquilo que são e o que querem para seu futuro.  
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CAPÍTULO II 

 

 

SER CIDADÃO INDÍGENA 

 

Nas últimas décadas muitos temas têm sido motivo de debates intensos no 

contexto indígena. Ocorre em reuniões comunitárias, assembleias e também no meio 

acadêmico. Um tema muito discutido atualmente é a educação escolar, principalmente 

porque o modelo assimilado pelas comunidades indígenas até então era o de uma escola 

homogeneizadora, eurocêntrica e etnocentrista, que sempre se pautou pelo não 

reconhecimento das culturas diferenciadas.  

Esse modelo de escola, na atualidade, vem sendo modificado através de dois 

instrumentos poderosos: primeiro, pela pressão social oriunda dos encontros e debates 

ocorridos durante a realização das assembleias indígenas; e, segundo, por força de 

conquistas indígenas legitimadas por lei. Diante de tal contexto, pesquisadores 

destacam: 

 

No Brasil como um todo, e em Roraima em especial, as últimas 

décadas foram marcadas pelas lutas das organizações, das lideranças e 

dos povos indígenas para transformar as escolas que funcionam em 
suas comunidades em instrumentos de afirmação e de fortalecimento 

de suas identidades e culturas. (CARVALHO & FONSECA, 2007, p. 

19) 

 

Este é um tema muito interessante, o qual será abordado com mais profundidade 

no próximo capítulo. Aqui, tratarei de outro tema, muito atual, mas somente há pouco 

tempo vem sendo discutido no contexto dos povos indígenas, que é Cidadania. 
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O professor Mário Sérgio Cortella, em aula ministrada em 2 de agosto de 2010, 

nos explicou algo muito esclarecedor. Segundo ele, na Grécia Antiga (2.500 a.C.) 

usava-se o termo político para aquele indivíduo que se envolvia na vida da comunidade. 

Assim, o político era aquele que se sentia compelido a participar da vida da 

comunidade. Por outro lado, aquele indivíduo que se recusava a participar da política 

era chamado de idiota.  

Nesse período, a atividade política ou ser político era ser mais elevado, uma 

atividade nobre; por outro lado, ser idiota significava abster-se de ser político, da vida 

da comunidade e cuidar apenas dos seus próprios interesses. Em latim, este termo foi 

traduzido por cidadania. No decorrer dos séculos, intensos debates vêm ocorrendo em 

torno deste tema e, por este motivo, ganhou uma série de adjetivos. Por isso faz-se 

necessário definir de que cidadania estou falando. 

 

 

1. Qual cidadania?  

 

Cidadania é uma palavra que não apresenta um sentido único, sequer no mesmo 

tempo e espaço de uma civilização. Semanticamente, observa-se que tal palavra, na 

atualidade, apresenta vários significados, em função das ideologias e da permeabilidade 

que a norteia, daí o costume de adjetivá-la com o objetivo de fixar um sentido mais 

concreto. Fala-se, então, em cidadania responsável, plena, total, global, mínima, 

cosmopolita, ativa, passiva e tantos outros qualificativos. Por este motivo, alguns 

autores destacam: 

 

Já há quem não queira mais falar ou escrever sobre cidadania, 

tamanha a vulgarização deste termo nos últimos anos. O termo 

„cidadania‟ foi apropriado com sentido e significado muito diferente. 
Tornou-se uma palavra perigosamente consensual, um envelope vazio 

no qual podem tanto caber os sonhos de uma sociedade de iguais, uma 

sociedade de direitos e deveres, quanto uma sociedade dividida por 
interesses antagônicos [...]. Por isso, antes de mais nada, precisamos 

caracterizá-la, precisamos saber de que cidadania estamos falando. 

(GADOTTI, 2010, p. 67)     

 

Pensando nisso, para entender a Cidadania Intercultural Indígena, tema que 

discorrerei com o desenvolver deste texto, faz-se necessário trabalhar melhor alguns 
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conceitos, dentre os quais os conceitos de Estado e Nação. Repetto (2008) faz uma 

distinção simples e clara entre Estado e Nação. Em sua definição, Estado é relativo ao 

poder legal e político. Por outro lado, Nação representa as pessoas, o povo ou povos. Ao 

que parece, o conceito de Estado não apresenta problemas maiores, de forma que 

podemos assim entendê-lo: 

 

O conceito de Estado [...] define-se a partir dos elementos 

constitutivos clássicos de um Estado constitucional: território, 
população, soberania. [...]. Na acepção jurídico-constitucional, o 

Estado é definido como uma entidade jurídica soberana, no plano 

interno e internacional, com direitos e obrigações jurídicas. Este 
conceito, que traduz o conceito do liberalismo clássico, pressupõe a 

existência de uma entidade suprema acima das entidades privadas, 

impondo-se soberanamente a todas e coordenando-as de modo 

independente e imparcial. Esta conceituação jurídico-política que, na 
evolução do movimento liberal-democrático, foi recebendo 

conotações diferentes, opõe o público ao privado, o geral ao 

particular, significando, no conceito de Estado, a entidade que 
representa e realiza o interesse “geral” da sociedade. (CHIZZOTTI, 

1980, p. 105) 

 

 Ratificando, o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS, 2009) 

destaca que o termo Estado origina-se do Latim status, sendo us modo de estar, 

situação, condição; sua origem data do século XIII e designa o conjunto das instituições 

(governo, forças armadas, funcionalismo público etc.). É organizado política, social e 

juridicamente, ocupando um território definido, normalmente onde a lei
 
máxima é uma 

Constituição escrita, dirigido por um governo que possui soberania reconhecida tanto 

interna como externamente.
20

 

O conceito de Nação, porém, precisa ser compreendido a partir de dois aspectos. 

Um, do ponto de vista do pensamento liberal, de onde provem o termo Estado-nação; e 

outro, do ponto de vista comunitarista, de onde se origina o termo Estado plurinacional, 

como destaca o texto a seguir:  

 

La idea de plurinacionalidad es hoy consensual en bastantes Estados 

del mundo. Existen bastantes Estados que son plurinacionales. Canadá 
es plurinacional, Suiza es plurinacional, Bélgica es plurinacional. 

Entonces, históricamente, hay dos conceptos de nación. El primer 

concepto de nación es El concepto liberal que hace referencia a la 

                                                             
20 Segundo Andrew Heywood (2010): Lei: regras públicas de conduta social, garantidas pelo aparelho do 

Estado: a polícia, os tribunais e as prisões; Governo: mecanismo por meio do qual se tomam decisões 

coletivas em nome do Estado; em geral, inclui um legislativo, um executivo e um judiciário. 
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coincidencia entre nación y Estado; es decir, nación como El conjunto 

de individuos que pertenecen al espacio geopolítico del Estado, y por 

eso en los Estados modernos se llama Estado-nación: una nación, un 

Estado. Pero hay otro concepto, un concepto comunitario e no liberal 
de nación, que no conlleva consigo necesariamente al Estado. Por 

ejemplo, sabemos cómo los alemanes fueron, en Europa central y 

oriental, durante mucho tiempo, una nación sin Estado, porque su 
identidad era una identidad cultural y no una identidad política. Aquí 

podemos ver que esta segunda tradición de nación, la tradición 

comunitaria, es la tradición que los pueblos indígenas han 
desarrollado. Este concepto de nación  conlleva un concepto de 

autodeterminación, pero no de independencia. Nunca los pueblos 

indígenas han reivindicado, ni en el mismo Canadá, la independencia. 

Han reivindicado formas más fuertes o más débiles de 
autodeterminación. (SANTOS, B. S., 2009, p. 163-164) 

 

Neste sentido, o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS, 2009) 

destaca que o termo nação é oriundo do Latim natio, de natus (nascido); é a reunião de 

pessoas, comunidade de indivíduos, grupo indígena (do Brasil ou de outra área 

geográfica), geralmente do mesmo grupo étnico, falando o mesmo idioma e tendo os 

mesmos costumes, formando, assim, um povo, cujos elementos componentes trazem 

consigo as mesmas características étnicas e se mantêm unidos pelos hábitos, tradições, 

religião e língua.   

Desta forma, na visão liberal a nação é o conjunto de indivíduos que pertencem 

a um espaço geopolítico do Estado e seus cidadãos adquirem uma identidade política: 

daí o conceito de um Estado, uma nação e uma cidadania. Do ponto de vista 

comunitarista, há um Estado, composto de várias nações ou povos com cidadanias 

diferenciadas e a identidade tem como base a cultura (identidade cultural).  

Segundo Bauman (2005, p. 27), a criação da identidade política (identidade 

nacional) deu-se com o surgimento dos Estados modernos liberais e teve como 

pressuposto básico a ideia de reciprocidade:  

 

[...] O Estado buscava a obediência de seus indivíduos representando-

se como a concretização do futuro da nação e a garantia de sua 

continuidade. Por outro lado, uma nação sem Estado estaria destinada 
a ser insegura sobre o seu passado, incerta sobre o seu presente e 

duvidosa de seu futuro, e assim fadada a uma existência precária [...]. 

 

Porém, para que fosse criada uma “unidade nacional”, o Estado utilizou-se do 

poder legal para ditar o que seria bom ou ruim, o que deveria e o que não deveria fazer 

parte da identidade nacional, que língua deveria ser oficial e, portanto, digna de ser 
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ensinada e aprendida nas instituições de ensino, que símbolos e valores deveriam ser 

compartilhados pela nação. Segundo Bauman: 

  

Não fosse o poder do Estado de definir, classificar, segregar, separar e 

selecionar, o agregado de tradições, dialetos, leis consuetudinárias e 

modos de vida locais, dificilmente seria remodelado em algo como os 
requisitos de unidade e coesão da comunidade nacional. (2005, p. 27) 

 

Oficialmente, o Brasil é um Estado-nação, mas, na prática, é um Estado 

plurinacional, onde somente povos ou nações indígenas somam aproximadamente 180, 

falando mais 220 línguas distintas.  Durante muito tempo esses povos foram forçados a 

integrar-se à comunhão nacional, porém, hoje, estão requerendo o direito de continuar 

vivendo como índios e como brasileiros, por meio da cidadania intercultural.  

Para entender melhor o conceito de cidadania intercultural indígena faz-se 

necessário que o amigo leitor passe a concebê-la do ponto de vista indígena ou 

comunitarista, tendo em vista que neste estudo utilizo o termo Povos Indígenas no 

mesmo sentido de Nações Indígenas, com culturas diferentes. Aliás, cultura é um outro 

conceito que deve ser melhor definido neste estudo, pois sabemos que 

 

No uso corrente, o termo cultura tem muitos significados. O trabalho 

com a terra, o ato de cultivar, pode ser chamado de cultura. Cultura 
serve também para designar instrução, desenvolvimento intelectual. 

Em antropologia, convencionou-se que os padrões de comportamento, 

as instituições, os valores materiais e espirituais de um povo são a sua 
cultura. Assim, toda sociedade possui uma cultura, elaborada e 

modificada no decorrer da sua história. (JUNQUEIRA, 2008, p. 14-

15) 

 

É o conceito antropológico de cultura que utilizo ao me referir à cultura 

indígena. Além do conceito de cultura, a interculturalidade é, por sua vez, outro 

conceito chave deste estudo. Segundo o Diccionario de Relaciones Interculturales, 

Diversidad y Globalización (BARAÑANO et al., 2007), interculturalidade “hace 

alusión a los encuentros que se producen entre sujetos de distintas culturas. Desde este 

punto de vista, la humanidad es e ha sido siempre intercultural [...]”. 

Vera Candau (2000, p. 3) assim define interculturalidade ou interculturalismo: 

 

O interculturalismo supõe a deliberada interrelação entre diferentes 
culturas. O prefixo inter indica uma relação entre vários elementos 
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diferentes: marca uma reciprocidade (interação, intercâmbio, ruptura 

do isolamento) e, ao mesmo tempo uma separação ou disjuntiva 

(interdição, interposição, diferença). Este prefixo [...] se refere a um 

processo dinâmico marcado pela reciprocidade de perspectivas. 

 

Em um país multicultural como o Brasil, cultura e interculturalidade são 

conceitos chaves que permeiam as relações dialógicas realizadas entre os povos 

diferentes. Em Roraima, especificamente, o diálogo
21

 intercultural é muito mais visível 

entre os nove povos indígenas que habitam o Estado.  

Ao discutir o tema cidadania, neste estudo, procurarei desenvolver um 

raciocínio que melhor possa definir a cidadania do índio e não a cidadania para o 

índio
22

. Guarinello (2005, p. 46) nos ajuda com a seguinte reflexão:  

 

Há, certamente, na história, comunidades sem cidadania, mas só há 

cidadania efetiva no seio de uma comunidade concreta, que pode ser 

definida de diferentes maneiras, mas que é sempre um espaço 

privilegiado para a ação coletiva e para a construção de projetos para o 
futuro. 

 

Neste sentido, a ação coletiva é um dos aspectos fortes (não o único) para a 

definição do conceito de cidadania indígena. A cidadania com base na ação coletiva era 

uma linha de raciocínio defendida por Paulo Freire, um dos maiores educadores 

brasileiros. 

 

A cidadania em Freire é compreendida como apropriação da realidade 

para nela atuar, participando conscientemente em favor da 

emancipação. Para Freire, cidadão pode ser e deve ser o lavrador, a 

faxineira, o assalariado, as mulheres do campo, da faxina, as que 
vivem do salário, as funcionárias públicas [...]. É necessário que seja 

consciente de sua situação e de seus direitos e deveres como pessoa 

humana. O humanismo progressista está associado à vivencia da 
cidadania em uma realidade e com a qual o sujeito se encontra. 

(HERBERT, 2008, p. 67) 

 

                                                             
21 O diálogo é aqui abordado na perspectiva freireana, onde este é definido como o caminho pelo qual os 

homens se comunicam, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, transformá-lo através da ação-

reflexão-ação. 
22 Cidadania do índio é aquela pensada e executada internamente à comunidade ou ao povo indígena. 

Assim, trago para a discussão ao menos dois questionamentos: o que é cidadania na visão do índio? O 
que é ser cidadão para um índio Macuxi ou Wapichana? 

Cidadania para o índio é aquela pensada e executada a partir de um contexto externo. Geralmente, é 

aquela imposta pelo pensamento liberal colonialista, na qual o índio, para tornar-se cidadão brasileiro, por 

exemplo, teria que deixar de ser cidadão indígena. E ser cidadão indígena significa ter uma identidade 

cultural.     
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Desta forma, o conceito de cidadania indígena que utilizo neste estudo é a 

compreendida “como apropriação da realidade para nela atuar”. É intercultural porque 

tem características de coletividade, pois se manifesta por meio das relações sociais, que 

são vivenciadas por povos indígenas com culturas diferenciadas que se comunicam 

através do diálogo intercultural. 

 

 

2. Cidadania intercultural: um breve histórico 

 

 O tema cidadania, apesar de bem antigo, é, ainda hoje, um tema chave nos 

debates contemporâneos. Isto se deve ao fato de ser um conceito em constante evolução. 

Boa parte dessa evolução se deve às trocas ou relações econômicas, sociais, culturais e 

políticas ocorridas desde a antiguidade clássica da Grécia e Roma até os nossos dias.  

Rodrigues (2000) indica ao menos quatro aspectos que têm forçado a discussão 

em torno do tema, bem como a proposição de novas formas de conceber cidadania, que 

são: a globalização, a multiculturalidade e a pluralidade da sociedade atual, a 

concepção de um Estado-nação uniforme e homogêneo e a necessidade de um 

desenvolvimento sustentável. Tais aspectos vêm possibilitando debates em torno de 

novas formas de conceber a cidadania. 

Segundo a autora, o debate sobre globalização vai muito além da globalização 

econômica. Abrange também as dimensões e generalização das ideias e valores globais, 

como os direitos humanos, o desenvolvimento social, a igualdade de gênero, o respeito 

à diversidade étnica e cultural e a proteção do meio ambiente. Pensar a globalização 

neste sentido significa que todos precisamos entender que vivemos em um território, em 

um coletivo, e ter ciência disto também significa ter comportamentos éticos, 

responsáveis em diferentes níveis de convivência. 

Por outro lado, o fenômeno da multiculturalidade e diversidade tão presente em 

nossa sociedade mundial, até há pouco tempo ignorado, negado, tem promovido 

intensos debates em busca de reconhecimento de direitos coletivos e culturais. Assim, 

reconhecer esses fenômenos significa entender que a cidadania não pode mais ter por 

base a ideia de uma cultura homogênea, uma única cidadania, conceito defendido pelo 

pensamento liberal. Esta discussão leva ao terceiro ponto, que é o conceito liberal de um 

Estado-nacional uniforme e homogêneo.  
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Como vimos anteriormente, alguns autores, atualmente, defendem que os 

Estados contemporâneos modernos precisam reformular-se de forma que suas 

constituições reconheçam-se plurais e/ou plurinacionais
23

, tendo em vista a diversidade 

de povos ou nações que os compõe.  

Um Estado Plural é aquele que se reconhece composto por povos e culturas 

diversas, que valoriza o diálogo intercultural baseado no respeito à diferença entre 

todos. Além disso, assegura aos diversos grupos sociais (as minorias) instrumentos 

políticos pelos quais poderão pensar em um desenvolvimento (econômico, social, 

jurídico, político e cultural) que possa contemplar a todos, direcionados a todos, 

independente de cor, língua, religião ou costume. 

 

Entonces está aquí la idea de que la plurinacionalidad obliga, 

obviamente, a refundar el Estado moderno, porque el Estado moderno, 
como vamos ver, es un Estado que tiene una sola nación, y en este 

momento hay que combinar diferentes conceptos de nación dentro de 

un mismo Estado. (SANTOS, B. S., 2009, p. 164)  

 

A necessidade de um desenvolvimento sustentável é outro aspecto importante 

nos debates sobre cidadania, uma vez que vivemos em uma economia capitalista e, por 

isso, o meio ambiente (recursos naturais) tem sido considerado como uma simples fonte 

de riqueza, sem pensar nas consequências advindas de sua exploração. Assim, se faz 

necessário pensar em um uso sustentável dos mesmos, além de passarmos a ter uma 

relação mais racional com a natureza, que possa nos garantir qualidade de vida agora e 

no futuro. 

                                                             
23 Bolívia é um exemplo recente de um Estado que se reconheceu culturalmente plural: 

 

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado 

en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en 

las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las 

guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de 

nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. 

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, 

dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 

redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto 

a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; 

en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para 

todos. 
Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto 

histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia uma Bolivia 

democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con El desarrollo 

integral y con la libre determinación de los pueblos. (BOLÍVIA, 2008, Preâmbulo) 
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Sinteticamente, pode-se afirmar que muitos problemas sociais vêm contribuindo 

para o processo de discussão em torno do tema cidadania, dentre os quais destaco: a 

inclusão em vez da exclusão, a diversidade frente à homogeneidade, a paridade frente à 

exclusividade, os direitos frente aos privilégios, a participação frente à inatividade e a 

superação entre cidadãos “de primeira” e cidadãos “de segunda”. Neste sentido, 

Bertolomeu (2005, p. 2) destaca alguns autores que têm proposto novos conceitos de 

cidadania: 

 

Las inquietudes políticas en torno a la situación social, marginación y 

posibilidades de inclusión de las personas inmigrantes en la sociedad 

han generado, en los últimos años, un debate sobre los conceptos de 
ciudadanía, multiculturalidad y sociedad democrática. Ciertamente, y 

vinculados a estos términos, son muchos los conceptos que se 

proponen: „Ciudadanía Diferenciada‟; (Yong, 1990), Kymlicka 

(1995); „Ciudadania Intercultural‟ (Bartolomé, 2002; Cabrera, 2002; 
Cortina, 1998; Aguado, 2002); „Ciudadania Cosmopolita‟ (Cortina, 

1996); „Ciudadania Global‟ (Banks, 1997); „Ciudadania Responsable‟ 

(Consejo de Europa, 1998) [...]. 

 

Alguns autores, dentre os quais Rodrigues (2000), Bertolomeu (2005), Fontalvo 

(2006) e Silva, G. F. & Rodrigues (2010) vêm estudando o tema Cidadania 

Intercultural em seus artigos e teses há mais tempo; ao serem consultados, nos ajudam a 

compreender melhor o conceito. Neste estudo, utilizo o conceito de cidadania 

intercultural aplicado à realidade dos povos indígenas de Roraima, com algumas 

adaptações.   

 Na Europa, especificamente em Barcelona, o Grupo de Investigación en 

Educación Intercultural (GREDI), vinculado ao departamento Métodos de Investigación 

y diagnóstico en Educación (MIDE), da Universidade de Barcelona, iniciou suas 

atividades em 1992 e tem como um de seus focos centrais investigar a questão da 

diversidade cultural e étnica naquele continente. Busca encontrar alternativas para os 

desafios enfrentados no campo da educação. Por isso, vem trabalhando com um modelo 

de formação para a cidadania intercultural a partir da escola. O grupo encontra-se, 

atualmente, organizado a partir de cinco linhas de pesquisa: Interculturalidad, Identidad 

cultural, Ciudadanía, Genero e Conflito. 

Na linha de pesquisa Ciudadanía, vem desenvolvendo pesquisas sobre o tema 

Ciudadanía intercultural. 
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Segundo Fontalvo (2006, p. 122-123), o estudo sobre Cidadania Intercultural 

tem origem e é disseminado a partir de dois contextos: a Europa, já destacada 

anteriormente, e a América Latina.  

Na Europa, surge como proposta educativa diante do processo de imigração do 

norte e do sul, que fez surgir várias reivindicações de populações e comunidades em 

meio a Estados declarados homogêneos, porém compostos de Nações multiculturais. 

Na América Latina, surge inicialmente como resposta ao modelo 

homogeneizante tanto da educação pública quanto dos próprios Estados Nacionais, que 

se declaram homogêneos. Neste contexto, o debate em torno do tema cidadania 

intercultural tem sido desenvolvido por diversas instituições e diversos autores.  

Uma dessas instituições é a Rede Internacional de Estudos Interculturais, com 

sede na Pontifícia Universidade Católica do Peru. Participam ainda da rede: o Centro de 

Pesquisas e Estudos Superiores de Antropologia Social do México; o Programa de 

Educação Intercultural Bilíngue dos Países Andinos, da Universidade Nacional Maior 

São Simon, Bolívia; a Universidade da Região Autônoma da Costa Atlântica, 

Nicarágua; a Universidade Politécnica Salesiana, Equador; e a Universidade Federal de 

Roraima, Brasil, através do Instituto Insikiran de Formação Superior Indígenas. 

Fidel Tubino (2009), um dos filósofos que mais tem debatido o tema na América 

Latina, destaca que a incapacidade dos Estados latino-americanos de lidar com os 

conflitos de identidade têm chegado a níveis intoleráveis, assim como sua crescente 

desigualdade social e a incapacidade dos seus modelos neoliberais em resolver tais 

problemas.  

Além disso, a falta de compreensão e de valorização da diversidade, visíveis 

nesses Estados, tem gerado historicamente todo o tipo de violência social e cultural, 

fatos que têm forçado a discussão em torno de novas formas de conceber a cidadania.   

 

 

3. Estado, cidadania intercultural e os povos indígenas brasileiros 

 

Durante muito tempo, ser cidadão brasileiro pressupunha ao índio abandonar sua 

cultura, sua comunidade, sua língua e suas formas de viver. Conforme o indivíduo 

indígena ia “se integrando” à sociedade brasileira, teoricamente, passava a ser um índio 

aculturado, abrasileirado. Nesta condição, deveria ser tratado como qualquer outro 



48 

 

brasileiro não-indígena, perderia o direito às suas terras, a uma educação escolar 

diferenciada etc. Essa era uma proposta, de cunho integracionista, defendida pelo 

Estado brasileiro.  

Apesar disso, os índios deste país continuaram resistindo, lutando pelo direito de 

permanecerem sendo diferentes culturalmente. Esse direito foi assegurado na 

Constituição Federal de 1988, mais especificamente no Capítulo VIII, que trata dos 

índios. No artigo 231 diz: “São reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições [...]”. 

Diante deste fato, cabe fazer uma breve reflexão para não cairmos em extremos. 

Antes, as políticas de Estado em relação aos povos indígenas brasileiros eram de 

integração total destes à comunhão nacional. Provou-se no decorrer da história que isto 

não era bom para o futuro de povos indígenas. Atualmente, há um reconhecimento legal 

que assegura aos mesmos o direito de ser e permanecer diferente, porém, isso não deve 

ser encarado, a meu ver, como uma forma de isolamento total do mundo, como alguns 

assim defendem.  

Por este motivo, neste estudo defendemos a tese de que o índio não precisa 

deixar de ser o que é (índio) para ser brasileiro; ao contrário, é possível conviver como 

cidadão brasileiro e cidadão indígena, como destaca Roberto de La Cruz: 

 

[...] yo me siento ciudadano boliviano porque he nacido en esta tierra 

sagrada, he sufrido en esta tierra, en mi vivencia de extrema pobreza 
y, de igual manera, he crecido y estudiado y por eso me siento 

ciudadano boliviano. Yo soy también aymara porque mis padres 

habían sido aimaras, mis abuelos de la misma manera... mis primeras 

hablas han sido en aymara, según mi abuelita, y los usos y costumbres 
los practico genuinamente como son las costumbres ancestrales de los 

aimaras. (ROBERTO DE LA CRUZ apud TUBINO, 2009, p. 4) 

 

 Roberto de la Cruz, Aymara de origem e também boliviano, em agosto de 2002, 

nos apresenta de maneira muito clara, para um índio, a tensão entre o fato de pertencer a 

um povo indígena com uma língua, costumes e tradições próprias e um Estado que traz 

consigo um conceito liberal de Estado-nação, que prega a existência de um só povo e 

uma só cidadania.  

Analisando melhor este discurso, duas coisas devem ficar bem compreendidas 

para cada um de nós: primeiro, é o fato de que Roberto nasceu, cresceu e vive em sua 

sociedade de origem indígena, com costumes e práticas culturais específicas daquele 
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povo; por outro lado, Roberto e seu povo não podem negar que o Estado é uma 

realidade. Este Estado, claro, é composto por muitos povos ou nações com culturas 

distintas e, portanto, não vivem isolados; ao contrário, convivem, relacionam-se 

constantemente.  

Nesta perspectiva, não são os povos ou nações que devem se ajustar ao Estado, 

mas é o Estado que precisa adequar-se à realidade plural, de forma que os povos possam 

conviver, dialogar de forma horizontal e com respeito. Apesar de este estudo ser 

desenvolvido a partir da realidade indígena, todo brasileiro precisa pensar sua cidadania 

numa perspectiva intercultural.     

No caso dos povos indígenas, propomos o modelo de cidadania intercultural 

porque este pode contemplar o ser índio completo que, por um lado, é cidadão brasileiro 

e, portanto, vive em uma comunidade nacional (um Estado) onde convive com seus 

compatriotas de origens distintas e, por outro, também é cidadão indígena e, portanto, 

pertence a seu povo e/ou nação indígena.  

A proposta de formação para cidadania intercultural com a qual o Grupo de 

Investigación en Educación Intercultural vem trabalhando é muito semelhante à 

proposta que temos discutido entre os povos indígenas do Estado de Roraima. Este 

modelo de cidadania intercultural possui duas dimensões: uma legal, chamada status, e 

outra, numa perspectiva mais prática, denominada de processo, sendo que ambas são 

indissociáveis. 

Observe-se o diagrama a seguir: 
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Diagrama 1 – Formação para a Cidadania Intercultural 

 
Fonte: Bartolomé e Cabrera (2007 apud SILVA, G. F. & RODRIGUES, 2010, p. 151) 

 

O diagrama nos mostra que a dimensão legal (cidadania como status) envolve 

um contexto amplo e orienta a relação do cidadão para com as instituições do Estado, os 

grupos políticos, organizações etc. Esta dimensão é regida pelas leis que indicam os 

direitos e deveres políticos, civis e sociais tanto do cidadão quanto das instituições.  

Por outro lado, a dimensão mais prática (cidadania como processo) se dá no dia 

a dia do cidadão e orienta seu relacionamento com seu povo ou comunidade de origem 

ou ainda com outros indivíduos de diferentes origens, com os quais se comunica através 

do diálogo intercultural.     

 

A compreensão da cidadania como status implica uma condição legal, 
um estatuto jurídico que permite acesso a um conjunto de direitos 

políticos, civis e sociais, também como o pertencimento a uma 

determinada comunidade nacional [...] a cidadania como processo 

envolve a participação. (SILVA, G. F. & RODRIGUES, 2010, p. 151) 

 

Tem como objetivo construir uma sociedade mais justa, fazendo com que todas 

as pessoas, de todos os grupos étnicos, conheçam-se, compreendam-se, respeitem-se, 

dialoguem e compartilhem suas diferenças culturais. Porém, para que isso ocorra é 

necessário o empenho, de um lado, do Estado, caracterizado por um contexto de 

diversidade étnica e cultural, e, por outro, dos próprios povos ou nações que lhe 

integram.  



51 

 

No contexto indígena, a cidadania intercultural desenvolve-se da seguinte 

forma: na qualidade de cidadão brasileiro, o relacionamento entre o índio e o Estado ou 

vice-versa é regido por um conjunto de leis, contendo direitos e deveres no campo 

social, político e civil, registrados em uma Constituição escrita que garante ao índio 

atendimento de saúde, por exemplo, que suas terras sejam demarcadas e protegidas, 

obrigatoriedade de votar e direito de ser votado, se assim ele desejar, etc. É a dimensão 

como status.  

Por outro lado, como cidadão indígena (Wapichana, Macuxi, Taurepang, Wai-

Wai etc.), também goza da dimensão prática da cidadania intercultural. Esta parte de 

sua cidadania dá-se em seu dia a dia, no convívio com seu povo, obedecendo às leis a 

que está submetido em sua comunidade, falando sua língua indígena e praticando os 

rituais de sua cultura.   

Com base neste raciocínio, formulei dois diagramas (2 e 3). No diagrama 2 

pode-se observar que as dimensões como status e como processo formam o todo da 

cidadania intercultural indígena. O diagrama 3 nos revela quatro ambientes de 

formação cidadã indígena, que são a família, a comunidade, as reuniões indígenas e, por 

fim, a escola. 

 

Digramas 2 e 3 – Formação para a cidadania intercultural indígena 

 
Digrama 2: Cidadania Intercultural 
Indígena 

 
Diagrama 3: Ambientes de formação 
cidadã indígena 

Fonte: Autor 
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O diagrama 3 nos revela que a formação cidadã do índio não fica somente a 

cargo da escola, mas é função da família, da comunidade, através das relações sociais e 

das reuniões indígenas. A respeito destes ambientes de formação cidadã iremos 

aprofundar nos próximos capítulos.  

Não iremos aprofundar as reflexões sobre a parte legal da cidadania intercultural 

indígena, tendo em vista que muitos autores já o fazem. Meu foco será a dimensão 

como processo. Com base no diagrama 1, de Bartolomé e Cabrera (apud SILVA, G. F. 

& RODRIGUES, 2007, p. 151), podemos analisar as principais características da 

dimensão como processo da cidadania intercultural, adaptando-as à realidade dos povos 

indígenas em estudo: 

 o projeto subjetivo: identificar-se através de vínculos e laços com 

uma comunidade de referência, partindo dos ambientes familiares e locais, 

passando pelo sentimento de pertencimento a um povo, grupo ou comunidade. É 

a palavra chave deste aspecto. Muito mais que isso, o indivíduo deve identificar-

se com o projeto de vida do grupo; 

 o conhecimento mútuo: sabemos que para pensar e elaborar 

qualquer projeto de vida que interesse a todos se faz necessário aproximar-se, 

conhecer e se identificar com o outro. O conhecimento mútuo permite uma 

aproximação com aqueles com quem precisamos manter contato, trabalhar ou 

discutir um determinado tema; 

 a aceitação: aceitar alguém e/ou grupo pressupõe desenvolver 

atitudes abertas e respeitosas para com o outro, de forma que ambos possam 

dialogar de forma horizontal; 

 a valorização: a valorização das pessoas, de suas culturas e de 

suas capacidades se dá a partir do contato com o outro (indivíduo ou grupo), do 

relacionamento e do diálogo intercultural crítico e reflexivo; 

 a coesão social: não existe coesão social sem a valorização das 

pessoas, sem a aceitação do outro e pelo outro ou o conhecimento mútuo, pois é 

assim que ambos podem contribuir com o processo em construção. É isto que 

fortalecerá o grupo e possibilitará a coesão do mesmo; 

 a competência cidadã: inclui dois elementos básicos. Primeiro, a 

compreensão dos referenciais fundamentais da cidadania, traduzidos nos direitos 
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humanos, a estrutura e o funcionamento de nossa democracia; e, segundo, a 

capacidade de desenvolver o juízo crítico diante dos problemas que afetam o 

espaço social; e, por fim, 

 a participação e o respeito: um dos elementos fundamentais da 

cidadania intercultural é a participação, que deve ser ativa, comprometida com 

respeito e responsabilidade. 

 

Luciano (2006) defende que a questão fundamental para se pensar a cidadania 

indígena é superar a noção limitada e etnocêntrica de cidadania proposta para o índio 

pelo Estado, entendida simplesmente como o exercício de direitos e deveres comuns a 

indivíduos que partilham os mesmos símbolos e valores nacionais.  

Se analisarmos um pouco melhor esta situação, perceberemos que os indígenas, 

como cidadãos brasileiros, partilham leis, símbolos e valores que são compartilhados 

com os demais brasileiros. Mas temos que considerar que os povos indígenas também 

possuem símbolos, valores, histórias e sistemas sociais, políticos, econômicos e 

jurídicos próprios, que são diferentes daqueles compartilhados pelo resto da sociedade 

não-indígena.  

Quando estão em suas comunidades, os índios seguem muitas normas 

particulares que não são as do Estado brasileiro e, em alguns casos, podem até ser 

contrárias. Se essas normas são boas ou ruins, se o Estado deve intervir ou não é outra 

discussão que merece a devida reflexão. 

A reflexão que venho traçando desde o início se dá no sentido de poder mostrar 

que os povos indígenas são diferentes culturalmente e que desejam permanecer assim. 

Por outro lado, não se pode negar o fato de que são parte de um Estado. 

Se bem analisarmos, o Estado brasileiro é formado por um mosaico de povos e 

nações distintas (índios, negros, imigrantes de diversos países). Esses povos precisam se 

conhecer melhor, dialogar com respeito, de forma que possam conviver sem 

discriminação e preconceito, regidos por um conjunto de leis gerais, em alguns 

aspectos, e específicas, em outros. Voltando ao exemplo de Roberto, o que ele está nos 

alertando é que o fato de possuir uma identidade étnica Aymara não anula o direito de 

possuir uma identidade política boliviana e vice-versa.     
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4. Identidade étnica e etnicidade: bases para o exercício da cidadania intercultural 

indígena 

 

Assim como o tema cidadania, identidade é um tema amplo, complexo e que 

pode envolver diversos significados e ser estudado de várias dimensões. Desta forma, 

faz-se necessário definir melhor de que identidade e em que dimensão estaremos 

abordando o tema de tão grande relevância neste ponto da pesquisa.  

Segundo o Dicionário Houaiss (2009), identidade vem do Latim identitas: “o 

mesmo”, “segundo uma progênie”. Refere-se ao conjunto de características e 

circunstâncias que distinguem uma pessoa e graças às quais é possível individualizá-la. 

Dito isto, a identidade da qual me ocupo neste momento é aquela que parte da 

percepção local, regional e comunitária de um povo (identidade cultural e/ou identidade 

étnica). 

 Stuart Hall (2006) discute o tema identidade a partir de aspectos relacionados 

particularmente a identidade política, referenciadas aos Estados nacionais. Para ele, as 

culturas nacionais produzem sentidos com os quais podemos nos identificar. Esses 

sentidos estão contidos em histórias, memórias e imagens que servem de referências, de 

nexos para a constituição de uma identidade nacional. 

 Entretanto, segundo o autor, vivemos atualmente uma “crise de identidade” que 

é decorrente do amplo processo de mudanças ocorridas nas sociedades modernas por 

conta da globalização. 

 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria 
social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, 

que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o individuo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada 
„crise de identidade‟ é vista como parte de um processo mais amplo de 

mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referencia que davam 
aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (Ibidem, p. 7) 

 

Apesar de ser um debate muito interessante, não é interesse deste trabalho 

aprofundá-lo. Por outro lado, isso não significa que os povos indígenas não estejam 

inseridos, até certo ponto, no processo de globalização da atualidade. Também não 

estou negando o fato de ser parte de um Estado e, portanto, ser portador de uma 
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identidade política brasileira, mas o meu foco neste ponto do trabalho é definir um 

conceito de identidade cultural, que é base para o exercício da cidadania intercultural.  

Desta forma, utilizarei aqui o conceito de identidade étnica, partindo do 

princípio de que “etnia se refiere a un grupo humano que comparte una cultura y cuyos 

miembros están unidos por una consciência de identidad común estabelecida 

históricamente” (GRIÉGER, 1966, p. 46 apud ESTEBAN, 1997, p. 9). 

É comum na literatura relacionada ao estudo dos grupos étnicos e aos processos 

de socialização de seus indivíduos a utilização do termo etnicidade e identidade étnica. 

Apesar de, em certas ocasiões, serem utilizados como sinônimos, existem diferenças 

que definem melhor os significados de ambos. Na origem do termo, etnicidade vem do 

grego ethnos, que significa gente ou nação. 

Para King (1980 apud ESTEBAN, 1997, p. 13), a etnicidade refere-se a “Un 

sentido de pueblo y comunalidad derivado de modelos y pautas de parentesco, un 

pasado histórico compartido, experiencias comunes, afiliaciones religiosas, 

comunidades idiomáticas o linguísticas, valores compartidos, actitudes, percepciones, 

modos de expresión e identidad.” 

 A etnicidade é um conceito dinâmico e complexo que faz referência à forma 

como membros de um grupo se perceba a si mesmo e como, a sua vez, eles são 

percebidos pelos demais. Porém, a etnicidade não faz somente referência a uma imagem 

ou sentimento de um grupo, mas se expressa através de valores, atitudes, estilo de vida, 

costumes e rituais dos indivíduos que se identificam com um grupo étnico determinado. 

No entanto, não podemos deduzir que todas as pessoas que pertencem a um 

grupo étnico determinado expressam e reproduzem identicamente os modelos e formas 

de comportamentos do grupo étnico ao qual pertencem, muito menos manifestam o 

mesmo sentimento de identificação.  

Pensar desta forma nos faria cair naquilo que Esteban (1997, p. 14) chama de 

“falácia de la identidad monolítica”, que consiste em conceber que não existem 

identidades diferenciadas devido a fatores como idade, gênero, classe social, idioma e 

contexto histórico entre os membros dos grupos étnicos. 

 A heterogeneidade dos membros que constituem um grupo étnico nos conduz à 

distinção entre o conceito de etnicidade e identidade étnica. Para Rotheram & Phinney 

(apud ESTEBAN, 1997, p. 14), 

 



56 

 

Ampliamente hablando, la identidad étnica se refiere al proprio 

sentido de pertencia a un grupo étnico y al ámbito del próprio 

pensamiento, percepciones, sentimientos y conductas que se derivan 

como consecuencia de ser miembro de un grupo étnico. La identidad 
étnica se distingue de la etnicidad en que la etnicidad se refiere a 

patrones grupales y la identidad étnica se refiere a la aquisición 

individual de los patrones grupales. (Grifos do autor)  

 

Na prática, etnicidade e identidade étnica se distinguem da seguinte forma: a 

etnicidade do povo Wapichana, do qual faço parte, se refere aos padrões, crenças, 

tradições, língua etc. que são vividos pelo meu povo. A identidade étnica, por sua vez, 

refere-se à forma como eu (individualmente), índio Wapichana, me aproprio de tais 

padrões e como eu dou vida a eles.  

Assim, podemos afirmar que, tanto a identidade étnica quanto a etnicidade, no 

fundo, é a base para o exercício da cidadania intercultural indígena, porque são elas que 

regem meus relacionamentos com outros humanos, seja do meu povo ou não. 

As manifestações culturais dos povos indígenas são parte importante na 

afirmação das identidades étnicas de cada indivíduo índio. Tais manifestações celebram 

a vida, a morte, e apresentam hábitos artístico, culturais e espirituais. Desta forma, a 

diversidade das culturas, das diferentes visões de mundo e dos diversos modos de viver 

o cotidiano é um riquíssimo patrimônio da cultura brasileira e é parte da chamada 

cultura nacional, não podendo ser negada e nem silenciada, portanto. 

A etnicidade desses povos é responsável por estabelecer as bases de como o 

índio, a partir de sua identidade étnica, interage com o mundo, com a natureza, com 

outras sociedades, inclusive com outras sociedades indígenas. Esses são alicerces para 

toda a vida e começam a ser construídos já nos primeiros anos da criança a partir do 

convívio com familiares, com os mais velhos, nas escolas, nas comunidades indígenas 

onde vivem, por meio daquilo que Esteban (1997, p. 15) chama de “socialización 

étnica”. 

A socialização étnica é o processo de interação social através do qual o 

indivíduo aprende e interioriza os elementos socioculturais de seu meio cultural, os 

integra à estrutura de sua personalidade, sob a influência de experiências e de agentes 

sociais significativos. A socialização do indivíduo é o processo através do qual se 

desenvolve a identidade pessoal, de cada um. No tema aqui abordado, diria que esta é a 

dimensão como processo da cidadania intercultural indígena. 
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Entre os povos indígenas, os agentes de socialização
24

 são os pais, avós, pessoas 

mais velhas, pajés, dentre outros que atuam em ambientes como a família e a 

comunidade. A família e a comunidade, de forma geral, transmitem aos seus membros 

uma estrutura completa de conhecimentos, códigos, representações, regras formais e 

informais, modelos de comportamentos, de valores, interesses, aspirações, crenças e 

mitos que nortearão o seu relacionamento com o mundo interno e externo à 

comunidade.  

Sinteticamente, podemos afirmar que a etnicidade de um povo é responsável 

pela formação da identidade cultural de cada indivíduo, que tem como agentes de 

socialização os mestres de sua comunidade (pais, avós, tios, amigos etc.), que atuam em 

ambientes de formação cidadã. 

No próximo capítulo, aprofundaremos as reflexões sobre os quatro ambientes de 

formação cidadã, que são: a família, a comunidade, as reuniões e assembleias e a 

escola.  

                                                             
24 Neste estudo, selecionamos quatro ambientes de formação cidadã, que são: a família, a comunidade, as 

reuniões indígenas e a escola, onde estes agentes de socialização atuam diretamente.  
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CAPÍTULO III 

 

 

POVOS INDÍGENAS DE RORAIMA: UM EXEMPLO PRÁTICO DA 

CIDADANIA INTERCULTURAL INDÍGENA 

 

Os povos indígenas possuem peculiaridades culturais únicas que os distinguem 

uns dos outros. Em Roraima, por exemplo, há povos que habitam as florestas 

(Yanomami, Ye‟cuana e Wai-Wai), outros que habitam as serras (Macuxi, Taurepang e 

Ingarikó) e os que habitam os lavrados ou savanas (Macuxi e Wapichana).  

Apesar disso, pode-se considerar que as diferenças existentes entre eles são 

menores que aquelas existentes entre estes e a sociedade roraimense não-indígena. 

Dentre as principais características das sociedades indígenas estão: a vida comunitária, a 

língua indígena, a propriedade comum, dentre outras. 

Isso traz diferenças na forma de organização da vida quotidiana entre ambos. A 

sociedade não-indígena, por exemplo, se organiza a partir da separação e/ou 

fragmentação da vida social. Assim, economia, política, educação, religião, geralmente 

organizam-se separadas umas das outras. Em sua maioria, assumem um ramo específico 

da ciência, de forma que cada área possui intelectuais que se responsabilizam por 

estudar e discuti-los conforme as regras de sua ciência.  

Entre os povos indígenas, a organização social ocorre de forma diferente. As 

várias esferas da vida social estão, até certo ponto, interligadas de tal forma que não 

podem ser analisadas isoladamente. Observe que uma das coisas mais interessantes, 

neste aspecto, diz respeito à terra e aos recursos naturais das comunidades.  
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Tanto a terra quantos os recursos naturais são comunitários e não propriedade 

privada de A ou B, de forma que não podem servir de mercadoria, como ocorre na 

sociedade não-indígena. Esta forma de conviver em comunidade possibilita ao ser 

humano ações coletivas que visam superar problemas sociais, apoiando-se na força da 

comunidade e não apenas no esforço individual. 

Em certas ocasiões, uma atividade econômica está intimamente ligada a uma 

atividade mítica. A derrubada da mata para plantar, que poderia ser considerada uma 

simples questão econômica ou de sustentabilidade, exige uma série de cuidados de 

ordem sobrenatural para que a colheita seja proveitosa, evite pragas etc.  

Algo semelhante acontece no momento da caçada, pois acreditamos que toda 

caça tem um dono ou responsável que mora na floresta e, por isso, antes de entrar na 

mata, o caçador (índio) tem a obrigação de levar algum presente para esse responsável; 

desta forma, além de ter permissão para retirar seu alimento da mata, ainda terá 

facilidade de encontrar aquilo que ele procura (a caça). 

Além disso, nas comunidades indígenas de Roraima ainda é comum a questão da 

cooperação entre famílias ou entre família e instituições da comunidade. Por exemplo, 

em épocas de plantação as famílias trabalham em regime de mutirão (ajuri/disjunta), 

uma ajudando à outra.  

Em outras ocasiões, o tuxaua, líder da comunidade, reúne as famílias para 

realizar trabalhos comunitários, como vacinar o gado da comunidade, construir ou 

reformar o malocão de reuniões e festas, limpar o pátio da escola, entre outros.   

Diante da exposição, fica claro que as sociedades indígenas abarcam um 

conjunto grande e diverso de culturas e modos de vida. Sua diferenciação se dá por 

causa de um conjunto de símbolos compartilhados pelos integrantes de determinado 

grupo social. Esse conjunto simbólico é chamado de cultura. 

Para melhor compreender as diferenças culturais, bem como o diálogo 

intercultural existentes no contexto indígena, apresentarei agora, com base nas reflexões 

de Antonella Tassinari (2004), comentários importantes sobre quatro características 

culturais importantes entre os povos indígenas.  

A primeira característica diz que a cultura indígena e não-indígena, enquanto 

código simbólico, permeia todos os momentos da vida e influenciam desde as atitudes 

mais espontâneas, passando pelos trabalhos rotineiros, até as mais elaboradas teorias 

sobre o universo, a vida e o mundo.  
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A segunda diz que cada cultura é compartilhada, formulada e transformada pelo 

grupo social que a produz. Isso significa que a cultura não vive solta por aí, vagando, 

muito menos é restrita a uma única cabeça ou pessoa e muito menos que exista uma 

única pessoa sem cultura, mas cada indivíduo índio age e vive a partir de um 

determinado código simbólico (sua cultura). E o fato de ser diferente não significa que 

seja menos válido. 

O terceiro aspecto diz que toda cultura é dinâmica. Isso significa que vai se 

transformando no decorrer dos tempos. Esse fato contradiz o que algumas pessoas 

pensam sobre as culturas indígenas como aquelas que devem “parar no tempo” ou que 

perdem traços originais a partir do contato com outras culturas. Neste texto, vimos 

trabalhando com a ideia de que, como código de significados compartilhados 

socialmente, toda cultura passa por mudanças, inclusive a indígena. 

O quarto e último aspecto da cultura diz que esta é uma capacidade comum a 

toda a humanidade e, portanto, a cada povo indígena. Essa característica é, quando 

percebida, uma condição básica para o diálogo intercultural, tão necessário para o 

exercício da cidadania intercultural, pois, mesmo que eu viva e entenda o mundo a 

partir de um conjunto de significados próprios (cultura de meu povo), posso 

compreender, respeitar e dialogar com modos diferentes de viver e dar sentido ao 

mundo (cultura de outros povos).  

A falta de compreensão desses aspectos da cultura vem gerando todo tipo de pré-

conceito e discriminação. Desta forma, precisamos compreender que todo povo tem 

cultura, que orienta suas relações sociais com os demais, e que o fato de ser diferente 

não significa que seja menos válido. Por outro lado, toda cultura é dinâmica e, portanto, 

passa constantemente por mudanças a partir do diálogo intercultural.  

Nas sociedades não-indígenas a formação cidadã fica quase que exclusivamente 

sob a responsabilidade da escola. Entre os povos indígenas, ao que tudo indica, a 

formação do cidadão índio acontece principalmente no seio familiar; na comunidade, 

através do relacionamento quotidiano, bem como das reuniões comunitárias e 

assembleias.  

Entre os anos de 2006 e 2007, o Núcleo Insikiran – UFRR, em parceria com a 

RIDEI, realizou oficinas de estudo e debates em duas escolas de duas comunidades 
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indígenas de Roraima
25

. Na ocasião, a(s) pergunta(s) que nortearam os debates foram: o 

que é cidadania indígena? e o que é ser cidadão indígena? Logo abaixo estão respostas 

de alguns dos participantes: 

 

É ter respeito, ser humilde, é poder colocar suas propostas, e as 

mesmas serem aceitas. É viver da maneira mais justa, procurando 

assim valorizar a sua cultura e em momento algum desvalorizar as 
culturas de outros povos. (CAVALCANTE, 2007, p. 84, grifos meus) 

 

O cidadão indígena participa das reuniões mensais dos trabalhos de 

comunicação e debate sobre projetos que beneficiam sua comunidade. 
(PEREIRA, G. T., 2007, p. 85, grifos meus) 

 

A escola, por ser responsável pela formação cidadã, deve ter sempre 
objetivos e atividades a ser desenvolvidas com a comunidade e alunos, 

fazendo com que a cidadania cresça com as suas culturas indígenas. 

(CAMPOS, 2007, p. 85, grifos meus) 

  
Sabemos que é importante conviver com nossa cultura, vivenciar a 

agricultura e respeitar as etnias. Temos que saber aproveitar as coisas 

que a natureza nos oferece [...]. (SILVA, J. M., 2007, p. 82, grifos 
meus) 

  

Sendo assim, a cidadania deve ser discutida na família, na escola e 

no dia a dia. Porque todos os indígenas devem ter conhecimento e 

praticar a cidadania, devemos valorizar as nossas culturas e sempre 

lembrar que qualquer lugar onde estivermos, temos o direito de 

exercer a cidadania e repassar para os outros [...]. (SILVA, G. C., 
2007, p. 83, grifos meus) 

  

Podemos extrair destes depoimentos palavras como responsabilidade, respeito, 

valorização cultural, dentre outras. Isso nos mostra que a formação cidadã do índio se 

dá no dia a dia e envolve ambientes diferentes, regras e valores específicos daquele 

povo ou comunidade. Entendemos então que os pais, as lideranças e a própria dinâmica 

cultural da comunidade têm uma importante função nesse processo. 

 

 

                                                             
25

 Além de gestor de uma dessas escolas (Antonio Dias de Souza Cruz), participei desses debates como 

bolsista RIDEI e acadêmico da Licenciatura Intercultural do Núcleo Insikiran de Formação Superior 

Indígena/UFRR. A síntese dessas oficinas, bem como os textos produzidos por alunos, professores e 

membros das comunidades foram publicados no livro Educação, cidadania e interculturalidade no 

contexto das escolas indígenas de Roraima, publicado em meados de 2007. (CARVALHO, 

FONSECA e REPETTO, 2007) 
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1. Família, comunidade, reuniões comunitárias e assembleias indígenas: a 

dimensão prática da cidadania intercultural indígena 

 

 Seria muito difícil, se não impossível, analisar todas as comunidades indígenas 

do Estado de Roraima, individualmente. Por este motivo, esta análise se deu na 

comunidade indígena Anta II, Terra Indígena Anta, onde habitam índios pertencentes 

aos povos Makuxi e Wapichana, na região conhecida por Taiano, no Município de Alto 

Alegre, Roraima. 

Não se tem uma data exata do surgimento dessa comunidade, mas as pesquisas 

de campo nos revelaram que foi formada a partir de duas famílias: uma, a mais antiga, 

era formada pela família do senhor Marcelino e dona Joana e seus nove filhos (cinco 

homens e quatro mulheres); a outra, bem mais recente, era formada pela família do 

senhor João Evangelista, Cearense, casado com uma indígena de uma comunidade 

próxima. 

Senhor Dukuz
26

, um dos descendentes direto do senhor Marcelino, destaca que 

antes da chegada dos colonizadores (fazendeiros, colonos, missionários etc.) sua família 

ocupava toda a região, mas não havia espaço geográfico delimitado, demarcado. Com a 

chegada, principalmente dos fazendeiros, estes passaram a cercar grandes áreas para 

criar gado.  

 Segundo o entrevistado, na década de 1950, quando o senhor João Evangelista 

chegou à região, além de cercar boa parte do terreno onde hoje se localiza a 

comunidade, registrou-a como sua propriedade nos órgãos competentes da época. 

Acerca disto, dona Maba
27

, entrevistada para esta pesquisa, diz: 

 

Nós morava na Serra do Tabaio quando tio Belizo chegou lá chamando o 

papai pra vim pra cá que o Banjo (João Evangelista) queria tomar a terra 

do vovô, essa área aqui. 

 

Desde então, deu-se início a uma intensa disputa pela área onde está localizada a 

Terra Indígena Anta, atualmente. A este respeito, seu Dukuz destaca: 

                                                             
26 Ver Apêndice A. 
27 Ver Apêndice A. 
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Eu e o finado Zacarias andamos muito a pé daqui pra o São Marcos
28

, para 

recuperar nossa terra. 

 

Depois de algumas audiências, a família de seu Marcelino ganhou a causa e a 

família de seu João Evangelista foi obrigada a deixar o local.  

Mesmo tendo perdido a questão, João Evangelista se retratou com os indígenas 

locais, pediu para permanecer morando junto com eles e prometeu não tomar a terra dos 

filhos e netos de seu Marcelino. Em 27 de dezembro de 1991, através do Decreto 

Homologatório n. 376, nascia oficialmente, com 3.173 hectares, a Terra Indígena Anta. 

Em meados de 1995, um segundo cisma aconteceu entre os descendentes de seu 

Marcelino e o senhor João Evangelista. O segundo cisma dividiu a comunidade Anta 

em dois grupos. 

A Comunidade Indígena Anta I agrupa filhos, netos e bisnetos do senhor João 

Evangelista e a Comunidade Indígena Anta II agrupa os descendentes diretos da família 

do senhor Marcelino e de dona Joana. Foi com o segundo grupo que desenvolvi as 

pesquisas de campo para esta Dissertação. Para alguns moradores mais antigos, a 

exemplo de dona Wiz, de 95 anos: 

 

Não existe Anta I e Anta II, porque esta terra é nossa. Nós ganhamos a 

questão! 

 

Na realidade, a divisão é somente de grupo de pessoas e não territorial. 

Atualmente, segundo o senhor Kiba, tuxaua da comunidade, Anta II é formada 

por 23 (vinte e três) famílias, somando 117 (cento e dezessete) pessoas. Comporta 

índios pertencentes aos povos Makuxi e Wapichana
29

, com alguns não-indígenas que, 

ao casarem com indígenas da comunidade, passaram a habitar o local. Por ser uma 

comunidade ligada a outras, esse número sempre aumenta ou diminui, devido à 

migração e à imigração de famílias inteiras. 

                                                             
28 Fazenda São Marcos, antiga fazenda nacional, do Governo Federal, onde desde 1915 funcionava a sede 

do Serviço de Proteção ao Índio. 
29 Segundo Farage (1997 apud SANTOS, M. G., 2006, p. 4-5), “[...] a maior parte das aldeias dos 

Wapixana em terras brasileiras situa-se na região Serra da Lua, entre o rio Branco e o rio Tacutu. As 

aldeias situadas no baixo rio Uraricoera são, em maioria, de população mista envolvendo Wapixana e 

Macuxi.” (Grifos meus) 
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A exemplo das outras comunidades indígenas da região, Anta II está ligada ao 

Conselho Indígena de Roraima – CIR. Está inserida no contexto do movimento indígena 

organizado amplo e seus habitantes são participantes ativos da vida em comunidade, 

bem como grande parte de seus membros, lideranças ou não, está inserida no processo 

de debates e discussões que ocorrem interna e externamente à comunidade.  

É muito comum nas sociedades não-indígenas, especialmente aquelas que 

habitam as grandes cidades, que a criança, a partir dos três ou quatro anos de idade, seja 

matriculada na creche, onde fica durante o dia, enquanto seus pais trabalham. Na 

comunidade indígena Anta II a criança permanece ao lado de seus pais até completar 

seis ou sete anos de idade, quando inicia sua vida escolar. Mesmo ao chegar à escola, 

quem a recebe é um professor membro da comunidade, conhecido seu e de sua família. 

Segundo Fausto Mandulão (2006, p. 217), 

 

[...] quando uma criança índia nasce é uma extensão da mãe que a 
amamenta e a protege. A criança é socializada pela família e nas 

relações cotidianas da aldeia. Ela aprende fazendo, experimentando, 

imitando os adultos. As crianças acompanham os seus pais e os seus 
brinquedos são miniaturas dos instrumentos que posteriormente irão 

utilizar em sua vida adulta. 

 

Como destacou Fausto, professor indígena, no período em que a criança índia 

ainda está na fase inicial de sua vida, seu principal professor são seus familiares (mãe, 

irmão, pai, avós, tios etc.). Na comunidade indígena pesquisada observei que a criança 

quase não se distancia de seus pais. Se for mulher, vive com a mãe; se for homem, a 

partir de certa idade (7 anos, mais ou menos), passa a conviver a maior parte do tempo 

com pessoas do sexo masculino. Durante esse tempo acompanham os pais nas tarefas 

domésticas (roçado, pescaria, momento de diversão, tarefas diárias em casa, reuniões 

comunitárias e, até, Assembleias); geralmente, quando os pais estão juntos, na rede ou 

sentados no barracão
30

, em casa, as crianças estão presentes, brincando entre si, sempre 

atentos ao que os mais velhos conversam ou fazem. Isso é uma forma de aprendizagem. 

É no espaço aberto que os familiares e amigos, reunidos, deitados ou sentados 

em bancos, discutem sobre os assuntos tratados nas reuniões comunitárias ou problemas 

relacionados à vida cotidiana da comunidade (pescaria, caçada, trabalhos comunitários 

                                                             
30 Barracão é uma casa grande; geralmente, fica na frente da casa de morada. É o ambiente onde 

recebemos os convidados e também onde a família se reúne em redes ou bancos (cadeiras) para 

conversar.  
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etc.). Esse é o espaço e o tempo de o índio relaxar, conversando, bebendo pajuaru
31

, 

fumando ou simplesmente conversando. 

Ao chegar à adolescência, a partir dos 12 anos, as crianças já fazem parte das 

rodas de conversas que ocorrem em casa ou entre os amigos(as), na comunidade e na 

escola. Suas funções como cidadãos(ãs) começam a ser exercidas de forma mais 

definida, pois a participação nas reuniões comunitárias é muito mais constante, mesmo 

que seja ainda como ouvintes. Ficam sentados, ouvindo atentamente o que as pessoas 

com mais idade discutem. 

Atualmente, a maioria das escolas inseriu as reuniões comunitárias em seus 

calendários, inclusive a escola pesquisada. Sendo assim, o dia de reunião é um dia letivo 

como outros. Nesse dia, todos os alunos e ex-alunos, acima dos dez anos de idade, 

participam das reuniões como ouvintes e, ao final, escrevem um trabalho (uma ata, um 

relatório etc.).  

Ao chegarem à escola, debatem entre si o que foi discutido nos encontros. 

Conclui-se daí que esses encontros são um ambiente importantíssimo de formação 

política e exercício da cidadania; algo parecido acontece nos dias de festividades. 

Ao atingirem a idade de quatorze anos em diante, o(a) adolescente continua em 

processo de formação cidadã. Nesse período, os mesmos já participam das rodas de 

conversa em casa, expondo suas opiniões; nas reuniões comunitárias, desenvolvem 

atividades, como registro da reunião e, às vezes, são escolhidos para ajudar em serviço 

comunitário (limpar o centro da comunidade, da escola, ajudar alguém da comunidade 

em algum serviço, cuidar do gado comunitário etc.). Geralmente, se o pai ou a mãe da 

família não pode participar de um serviço comunitário
32

, manda o filho ou a filha em 

seu lugar. 

Ainda no período da adolescência, é muito comum a presença de adolescentes e 

jovens nas grandes assembleias regionais e/ou estaduais. A presença deles ainda 

continua sendo como observadores; geralmente, os pais lhes mandam para prestar 

algum serviço de apoio nos encontros (buscar lenha, carregar água, serviço na cozinha, 

                                                             
31 Pajuaru é uma bebida muito apreciada entre os wapichanas. É feita da mandioca; o grau de 
fermentação depende da quantidade de dias, quanto mais tempo, mais forte; quanto menos dia, menos 

teor alcoólico contém. 
32 Nas comunidades wapichanas, os tuxauas organizam trabalhos coletivos, geralmente para trabalhar 

com o gado da comunidade, consertar o malocão de reuniões, limpar a escola etc. Nesses trabalhos, todas 

as famílias da comunidade participam ou, ao menos, participam os seus representantes. 
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dentre outros); há casos em que participam ativamente dos trabalhos e debates 

desenvolvidos no decorrer da assembleia.  

Cabe lembrar que esse é um momento de socialização dos jovens e adolescentes 

em ambientes maiores, onde os debates fluem a nível regional ou estadual, envolvendo 

vários povos. E eles aprendem muito com isso. É um momento de interculturalização de 

conhecimento, de troca de experiência, de opiniões etc. 

 Quando chega à idade adulta, geralmente ao casar, inicia um processo de 

amadurecimento de liderança dentro da comunidade. Para isso, o mesmo começa a 

assumir funções como: professor, vice-tuxaua, vaqueiro, capataz da fazenda 

comunitária, catequista, pajé, até chegar ao cargo de tuxaua, embora nem todos 

alcancem esse cargo. As mulheres, além de cuidar do lar, ainda ocupam cargos no clube 

de mães, na igreja, no conselho da escola, na organização regional das mulheres 

indígenas, entre outros.   

Com tais funções, os indígenas passam a participar ativamente do movimento 

indígena organizado, como liderança, seja na comunidade ou fora dela. Esse processo é 

muito importante porque, dependendo de seu desempenho, ao surgir uma vaga de 

trabalho remunerado nos órgãos públicos dentro da comunidade, esse será indicado. 

Isso não significa que sua participação como liderança se dê somente em função disso, 

mas esse é um incentivo, principalmente para os jovens. 

 De forma geral, no contexto indígena, para uma pessoa chegar a ser professor ou 

agente de saúde, ou qualquer outra função remunerada, precisa da indicação e do apoio 

da comunidade; precisa ser aprovado. Por exemplo, o cargo de professor é um cargo de 

alta confiança das lideranças e precisa ser exercido por pessoas que tenham 

conhecimento e compromisso com as questões relacionadas ao seu povo e ao 

movimento indígena. 

Com raras exceções, essa é uma regra. Por isso, as secretarias de educação, tanto 

municipal quanto estadual, não contratam ninguém para exercer qualquer atividade 

dentro da comunidade se esta não tiver uma carta de indicação assinada, em reunião 

comunitária, pelo tuxaua e toda a comunidade presente. 

 Por isso, hoje muitos jovens iniciam cedo sua vida no movimento indígena para 

poder aprender sobre as principais questões relacionadas à saúde, à educação, ao meio 

ambiente etc., pois são esses conhecimentos que farão deles lideranças, reconhecidas 

pela comunidade, capazes de assumir grandes responsabilidades.  



67 

 

Desde muito cedo, o jovem índio tem contato com a dura realidade que o seu 

povo e os demais povos indígenas de Roraima têm que enfrentar para manterem-se 

vivos física e culturalmente. Muito mais que ter contato, os jovens são inseridos nesse 

mundo através dos debates a nível local, regional e estadual. 

Anteriormente, em meados dos anos de 1980 e 1990, muitos jovens migravam 

para a cidade em busca de emprego. Porém, ao chegar à capital, deparava-se com uma 

realidade muito diferente daquela encontrada em sua localidade de origem. Essa 

migração, em muitos casos, era incentivada pela própria família, que enviava seus filhos 

para a capital para estudar e empregar-se. 

A grande maioria dos jovens acabava se envolvendo com drogas e 

desempregada, morando na periferia da capital; depois de algum tempo, retornavam 

para a casa de seus pais. As mulheres, geralmente, voltavam grávidas ou com filho e, 

quando permanecia na capital, o único emprego que conseguiam era de empregada 

doméstica. Já os homens, quando permaneciam, trabalhavam na construção civil ou 

como caseiros em sítios ou fazendas. Eram poucos os que conseguiam se estabilizar na 

cidade. 

 A partir da década de 1990, as lideranças das comunidades indígenas iniciaram 

um processo de luta para que fosse implantado, em todas as regiões indígenas, o ensino 

médio nas escolas que possuíam uma demanda significativa de alunos em idade escolar, 

tanto para o ensino fundamental (5ª a 8ª séries) quanto para o ensino médio.  

Até o ano de 2009, dados da Divisão de Educação Indígena nos dão conta de que 

havia sido implantado o ensino médio em 33 escolas indígenas. Ao que tudo indica, 

esse é um processo em andamento. A grande dificuldade das escolas onde funciona o 

ensino médio era a falta de professores com habilitação específica para atuar nessa área, 

porém, com a criação da Licenciatura Intercultural, espera-se que esse problema seja 

solucionado.  

Essas são as fases que o cidadão wapichana passa durante os vários anos de 

formação cidadã, desde o seu nascimento até a sua morte. Quando adulto, passa a ter 

uma participação ativa no seio da comunidade, na sua região, no estado e, até, 

nacionalmente. Um dos ambientes que considero importantes onde observamos 

claramente as duas dimensões da cidadania intercultural indígena é o momento das 

reuniões comunitárias, regionais e estaduais.   
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Não seria possível listar, neste trabalho, todas as discussões que vêm ocorrendo 

nas assembleias no decorrer dos anos. Por isso, abaixo está um dos vários documentos 

finais que surgem dessas reuniões.  

Parte deste Documento servirá de base para que, após ler, tenhamos uma ideia 

do impacto positivo que uma reunião como esta pode causar na formação cidadã do 

indígena. Lembro que uma Assembleia Estadual é o ápice anual de um processo 

sucessivo de encontros que inicia nas comunidades, passa pela região até chegar à 

reunião estadual. 

 

A 37ª Assembleia dos Povos Indígenas de Roraima, com a 
participação dos povos Ingaricó, Macuxi, Taurepang, Sapará, 

Samuná, Patamona, Wai Wai, Wapichana, Waimiri Atroari, 

Yanomami, Yekuana, reunidos nos dias 06 a 08 de Março de 2008, na 
comunidade indígena Barro, região Surumu, Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol-RR, amparados pelos dispositivos constitucionais do 

artigo 176, 231 e 232 da Constituição Federal, na Convenção 169 da 

OIT e na Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas, 
após amplo debate e avaliação, assim declaramos e requeremos: 

1. A União dos Povos Indígenas do Estado de Roraima é nossa 

assembleia. Temas relevantes para o Movimento Indígena e para a 
consolidação dos nossos direitos humanos foram debatidos e a 

adoção de medidas pelo Estado brasileiro foi identificada como 

urgente. Nossos territórios são fundamentais para fortalecer e 
garantir a sustentabilidade, meio ambiente, educação e saúde desta e 

das futuras gerações indígenas. 

2. A realização da nossa assembleia na comunidade indígena do 

Barro, na TI Raposa Serra do Sol (RSS) é a afirmação de que esse é 
nosso território tradicional, e não há como reverter este fato e os 

direitos que vêm com ele. Durante a assembleia houve diversas 

ameaças: queimaram casas na comunidade do Mutum, ameaçaram 
participantes, lançaram pedras no telhado do ginásio, efetuaram 

disparos de arma de fogo e até lançaram bomba caseira em tentativas 

de desarticular nosso encontro. Porém, tais ataques somente vêm a 
fortalecer nossa organização e união. 

[...] 

9. Foram queimadas 12 casas na comunidade indígena Mutum, 

região das serras, sendo 08 destas nesta madrugada. Segundo as 
informações da comunidade, empregados do garimpeiro Pedro 

Gaúcho são suspeitos de envolvimento. Já foram denunciados 

inúmeros ataques que sofremos em razão da disputa sobre a terra e 
da permanência dos ocupantes não índios. Essas denúncias não foram 

resolvidas: inquéritos policiais não concluídos, arquivamentos por 

falta de devida investigação, prescrição de casos, e nenhuma punição 

de fato. Exigimos que sejam tomadas as devidas providências para 
que este não seja mais um caso de impunidade. Solicitamos ainda 

uma auditoria sobre os inquéritos que tratam da matéria indígena, 

apurando os motivos dos arquivamentos e a demora nas providencias, 
além de um relatório sobre o andamento dos casos. Solicitamos com 



69 

 

urgência medidas para prevenir outras violências e garantir a 

segurança das comunidades indígenas. 

[...] 

12. A Terra Indígena Yanomami, tem sido alvo de constante 
exploração ilegal. Garimpeiros, madeireiro, pescadores e outros, 

além de invadirem terras indígenas, têm interferido na organização 

social, usos e costumes Yanomami, levando a bebida alcoólica, 
doenças e provocando a divisão das comunidades. Não aceitamos 

mas postergar essa situação. 

[...] 
14. A assembleia não aceita a municipalização da saúde indígena. Os 

recursos destinados a saúde indígena devem ser administrados pela 

Funasa e Conveniadas, e a forma de controle discutidas pelos 

Distritos Sanitários. Assim, a Portaria nº 2656 de 18/10/07 da Funasa 
deve ser revogada. Nova regulamentação e demais políticas públicas 

indigenistas devem ser construída com os povos indígenas, respeitado 

o direito de consulta, assegurado na Convenção 169 da OIT. 
15. Na área da educação, defendemos a educação escolar indígena 

diferenciada, com a administração indígena. Queremos o 

reconhecimento do Centro Indígena de Formação e Cultura RSS 
(Raposa Serra do Sol) e Centro Indígena Wapichana como escolas 

indígenas federais, em respeito à organização social das comunidades 

indígenas. A educação escolar indígena está sofrendo com os 

descasos do Governo Federal e Estadual que deixou sem recursos do 
FNDE (2008 a 2011) para os cursos de formação de professores, 

reestruturação física e publicação de materiais didáticos. Além disso, 

o MEC não realizou a Conferencia Nacional de Educação Escolar 
Indígena onde seria feito uma avaliação da implementação das 

políticas para Educação Escolar Indígena; 

[...] 

17. Nossa assembleia está organizada e unida. Não toleramos mais 
tanto sofrimento e espera. Estamos cansados de documentos sem 

respostas, queremos ação! (37ª ASSEMBLEIA DOS POVOS 

INDÍGENAS DE RORAIMA, 2008, grifos meus)  
 

Observe-se que em tais reuniões são tratados temas como sustentabilidade, meio 

ambiente, educação, saúde, direitos etc. Isto significa que, desde muito cedo, o cidadão 

indígena tem contato com as problemáticas que lhes afetam diretamente no dia a dia, 

seja em conversa com seus pais, na escola com professores ou em reuniões 

comunitárias, assembleias regionais ou estaduais, com demais lideranças. 

Os conhecimentos sobre sustentabilidade, meio ambiente, educação, saúde, 

dentre outros, são extremamente necessários para o viver indígena. A responsabilidade 

de tratar essas problemáticas é também da família, representada pelos pais e parentes 

próximos; da comunidade, através das lideranças locais; e das lideranças regionais e 

estaduais, no momento das assembleias. O grande desafio hoje é fazer da escola um 

forte aliado nesse processo.   
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Cito agora um segundo documento, oriundo da 34ª Assembleia dos Povos 

Indígenas de Roraima, realizado entre 06 e 15 de fevereiro de 2005, na Comunidade 

Indígena de Maturuca, Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Este nos mostra como os 

índios vêem a escola e o que precisa mudar: 

 

Nós lideranças indígenas Ingaricó, Macuxi, Patamona, Taurepang, 
Sapará, Wapichana, Wai Wai e Yanomami, integrantes de 186 

comunidades indígenas das regiões: Amajari, Taiano, Serra da Lua, 

Baixo Cotingo, Raposa, Serras, Surumu, São Marcos, Wai Wai e 
Yanomami, do Estado de Roraima e as organizações indígenas 

APIRR, OMIR, OPIR e TWM e Programa São Marcos, reunidas na 

34ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas do Estado de Roraima, 

realizada na comunidade indígena de Maturuca, na TI Raposa Serra 
do Sol, entre os dias 12 a 15 de fevereiro de 2005, com a presença de 

1.030 participantes, com a solidariedade dos povos Kambeba, Terena, 

Arapaço, amigos, convidados de instituições públicas, não-
governamentais e de movimentos sociais, considerando a situação dos 

Povos Indígenas no Estado de Roraima, o debate realizado e as 

reivindicações, nos manifestamos: 
 

Nossa Assembleia.  

Makunaima está vivo entre os povos indígenas que resistiram à 

violência da colonização e sobreviveram ao genocídio ainda hoje 
praticado contra os índios no Brasil. Makunaima, figura emblemática 

da nacionalidade brasileira, criou as serras, rios, matas e campos 

habitados atualmente por milhares de seus descendentes, mas está 
ameaçado agora, junto com os Macuxi, Taurepang, Ingaricó e 

Patamona, no momento em que os direitos históricos e os territórios 

de ocupação tradicional indígena estão em risco. 

 

Nossa Educação Indígena Diferenciada 

Enfrentamos no estado de Roraima uma grave ameaça de retrocesso 

no processo da educação escolar indígena. Está em curso o 
esvaziamento do espaço da educação escolar indígena no âmbito 

estadual com a tentativa de extinguir o Conselho Estadual de 

Educação e a restrição da participação dos índios na condução da 
política da educação indígena. Sofremos restrições por parte da 

Secretaria de Educação quando procuramos aprofundar a 

característica específica e diferenciada da educação escolar indígena.  

Muitas escolas padecem da falta de recursos até para o material 
escolar básico como lápis e cadernos, apesar de o Fundef contar com 

mais de 14 milhões de reais por ano para a educação indígena, em 

Roraima.  
A escola, além de contribuir com a solução concreta dos desafios que 

enfrentamos na economia, saúde, meio ambiente, deve estar 

plenamente engajada na luta política pelos nossos direitos, sobretudo 
a terra. A escola, por isso, é uma ferramenta importante na 

construção do nosso projeto próprio e não pode favorecer a saída de 

nossos filhos para a cidade em busca de emprego. 
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Essa realidade coloca a necessidade de repensar a educação escolar 

indígena, para tirá-la dos condicionamentos da Secretaria de 

Educação do Estado que inviabilizam que ela esteja sob o nosso 

controle e ao serviço do nosso projeto de futuro.   

 

Exigimos: 

A promoção de um amplo debate para repensar a educação escolar 
indígena, com o apoio do MEC, tendo como horizonte a sua 

federalização; 

 Que seja assegurado o direito constitucional da educação escolar 
indígena ser conduzida e estar a serviço das nossas comunidades; 

A federalização do Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa 

Serra do Sol na região do Surumu. 

Os Projetos Políticos Pedagógicos da Educação Indígena 
Diferenciada devem partir da iniciativa dos povos, tendo como 

premissa a decisão das lideranças, comunidades e suas organizações; 

É necessária a garantia de bolsas de estudo aos alunos indígenas que 
estão em nível universitário, público e privado, como forma de 

possibilitar a continuidade de seus estudos; 

É necessário que seja garantido recursos para a formação continuada 
dos professores indígenas em nível de magistério e superior, oficinas 

de elaboração, edição e publicação de material didático específico e 

diferenciado; 

Nossas organizações indígenas CIR, APIRR, OPIR, OMIR e TWM 
solicitam o ingresso de dois representantes indígenas no Conselho do 

FUNDEF, pela significante escola indígena; 

Que o Núcleo de Educação Indígena possa ser transformado em 
Secretária Estadual de Educação Indígena pela demanda da Escola 

no Estado; 

Continuidade do Convênio entre a Secretaria Estadual de Educação e 

a Universidade Federal de Roraima – UFRR garantindo o Projeto 
Insikiran; 

Que o Ministério da Educação venha apoiar o magistério indígena; 

A Realização de concurso estadual diferenciado voltado à contração 
de pessoal na área administrativa para as Escolas Indígenas; 

Possibilitar e reconhecer oficialmente todas as escolas indígenas; 

Que as universidades tenham programas nos quais os professores 
possibilitem atenção especial aos estudantes indígenas; 

Que seja formada uma comissão das organizações indígenas, 

Secretaria de Educação do Estado e dos municípios, FUNAI e outros 

segmentos para debater e definir o processo da caminhada da 
educação nas escolas indígenas; 

Apoio às organizações indígenas para que haja seminários 

informativos sobre a legislação da educação indígena para as 
lideranças, a fim de que possam ter informação acerca de seus 

direitos; 

Garantia de transporte escolar pela SEDUC às comunidades 
indígenas que não tenham escola de ensino fundamental e médio; 

Concurso público específico e diferenciado para professores, agentes 

administrativos e pessoal apoio; 

Possibilitar a contratação de professores indígenas de língua materna 
para as escolas; 

Garantia da representação indígena no Conselho Estadual de 

Educação; 
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Garantia da contratação de professores indígenas do Processo 

Seletivo; 

 Em respeito à organização social das comunidades indígenas, e ao 

direito de ter uma educação diferenciada, sejam consideradas como 
referências para o funcionamento e organização das atividades das 

escolas, os centros regionais, na responsabilidade dos seus 

coordenadores, sendo providenciada a estrutura física necessária 
para o seu pleno funcionamento e o transporte para as ações de 

acompanhamento pedagógico, orientação administrativa distribuição 

de merenda escolar, intercâmbio educacional entre as escolas 
indígenas e a conseqüente destinação e liberação de recursos 

financeiros pela Seduc. 

[...] 

Encaminhamos esta carta às autoridades para demonstrar a nossa 
insatisfação com a atual situação de descaso em relação aos nossos 

direitos, apresentar as nossas reivindicações e propostas e para que 

saibam da nossa disposição em buscar a nossa dignidade de acordo 
com o tema dessa 34ª Assembleia Geral: “Makunaima: vivo até o 

último índio. (34ª ASSEMBLEIA DOS POVOS INDÍGENAS DE 

RORAIMA, 2005, grifos meus)   
 

Lembro-me que em meados de 1980, quando iniciei a minha vida estudantil, na 

escola de minha comunidade, as reuniões escolares aconteciam ao término do bimestre 

ou semestre e meus pais iam à escola somente para assinarem os boletins e ouvirem 

reclamações ou elogios de como estávamos nos comportando na escola. A reunião era 

dirigida somente aos pais (como ouvintes) e eram conduzidas pelos professores.  

Hoje mudou radicalmente esse conceito de escola e de reuniões para debater 

educação escolar. O Documento acima demonstra que esta é uma preocupação de todos, 

inclusive do adolescente e jovem em fase de formação cidadã. Isto significa que o 

cidadão indígena está inteirado dos avanços e dificuldades dessa área. Lá, nas reuniões, 

seja a nível local, regional ou estadual, o mesmo tem condições de discuti-la porque 

esse é um tema que ele conhece dos debates que vem acompanhando.   

As assembleias regionais e estaduais acontecem em quatro etapas: num primeiro 

momento, todas as lideranças (professores, tuxauas, alunos, mulheres, dentre outros), 

apresentam aquilo que tem sido desenvolvido em suas comunidades. É um trabalho 

interno, somente entre os representantes dos povos presentes. 

Depois, em outro período (outro dia), a assembleia recebe alguns convidados: 

representantes das ONGs, dos governos municipal, estadual e federal, universidades e 

outros. Nesse momento, as lideranças expõem tudo o que precisa ser dito e esperam as 
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respostas dos convidados. Nesse dia o debate é entre liderança e convidados, que, em 

sua grande maioria, é composta de convidados não-indígenas.
33

 

Um terceiro momento acontece quando são iniciados os trabalhos em grupo. É o 

momento em que cada região elabora suas propostas de melhorias, suas críticas, seu 

planejamento para o ano seguinte. Uma das principais características desse momento é 

que os participantes pensam e discutem sobre sua região específica em forma de grupos 

de trabalho. Nesse momento, todos participam, ainda que no grupo de sua região. 

Por fim, o quarto momento se dá quando a Secretaria do evento, geralmente 

formada por professores e alunos indígenas, sistematiza as propostas dos grupos de 

todas as regiões em um único documento, o Documento Final. Então, acontece a 

exposição e a aprovação do Documento Final; após a aprovação, é assinado por toda a 

assembleia e enviado aos órgãos competentes. Parte de um desses Documentos, da 34ª 

Assembleia, é a citada acima. 

No caso específico da educação escolar, o Documento Final tem dupla 

finalidade: a primeira é chegar às mãos das autoridades para que conheçam o que 

pensam os participantes ser o melhor para a sua educação escolar; a segunda finalidade 

é orientar o movimento indígena, as organizações (ONGs), as lideranças, os professores 

e demais indígenas sobre como conduzir o processo educacional em cada localidade, 

pois são esses que vêm norteando a construção de currículos diferenciados para as 

escolas indígenas em Roraima. 

Como disse anteriormente, a cidadania intercultural indígena possui duas 

dimensões: uma prática e outra legal. As duas caminham unidas e dialogam 

constantemente. A parte prática possibilita a ação e a parte legal, dentro dos seus 

limites, têm a função de validar a ação, como destaca o autor abaixo:   

 

Nos últimos vinte anos, os povos indígenas do Brasil, por conta de 

muita luta, mobilização e pressão política, foram conquistando 

gradativamente o status político de cidadania brasileira, o que 

significa, na prática, a possibilidade de usufruírem dos direitos 
garantidos aos cidadãos brasileiros, enquanto continuam adotando os 

seus modos próprios de viver, de pensar, de ser e de fazer. 

(LUCIANO, 2006, p. 87) 

 

                                                             
33 Nesse dia a assembleia costuma receber, como convidados, secretários de educação (municipais e 

estadual); representante do Ministério da Educação/MEC; representantes da FUNAI, das Universidades 

públicas e particulares, representantes dos governos municipais e do Estado, órgãos como FUNASA, 

secretarias de governo, dentre outras. 
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Um exemplo claro da interdependência das dimensões da cidadania intercultural 

indígena pode ser observado no campo da educação escolar. Neste caso, a dimensão 

legal (status) serve de base para a dimensão processual que, na prática, são os debates 

que ocorrem interna e externamente à comunidade em torno da reconstrução da escola 

indígena.  

Isto significa que, por um lado, realizamos reuniões e assembleias para discutir 

como queremos a nossa educação; por outro, essas discussões e a construção do 

currículo que decorre dos debates têm que estar de acordo com o conjunto de leis 

estabelecidas para este fim. Leis que somente foram asseguradas na Constituição de 

1988, devido à pressão exercida pelos povos indígenas. 

 

 

2. Direitos constitucionais a uma educação escolar indígena diferenciada: a 

dimensão legal (status) da cidadania intercultural indígena 

 

Depois de décadas de contato com o colonizador, os moradores da comunidade 

indígena Anta II ainda resistem bravamente ao processo de imposição cultural. Nas 

últimas décadas passaram a participar do processo amplo de organização política que é 

conhecido como movimento indígena organizado. Foi essa inserção, num contexto mais 

amplo, que possibilitou a união e o diálogo intercultural destes com os demais povos 

indígenas que também almejam reconstruir suas escolas. O movimento indígena, 

 

[...] segundo uma definição mais comum entre as lideranças indígenas, 
é o conjunto de estratégias e ações que as comunidades e as 

organizações indígenas desenvolvem em defesa de seus direitos e 

interesses coletivos. Movimento indígena não é o mesmo que 

organização indígena, embora esta última seja parte importante dele. 
[...] Existem pessoas, lideranças, comunidades, povos e organizações 

indígenas que desenvolvem ações conjuntas e articuladas em torno de 

uma agenda de trabalho e de luta mais ou menos comum em defesa de 
interesses coletivos também comuns. (LUCIANO, 2006, p. 58) 

 

Inicialmente, o movimento indígena contou com a imensa colaboração dos 

missionários católicos e, em seguida, tornou-se o principal meio pelo qual tem 

possibilitado membros e lideranças das muitas comunidades indígenas a discutirem 

entre si seus projetos de futuro, como destaca Vieira (2007, p. 173): 
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As primeiras reuniões, que evoluíram posteriormente para 
Assembléias, foram coordenadas pelos próprios missionários. 

Seguiam uma metodologia que procurou reservar o maior espaço 

possível, ás lideranças, pois a primeira atividade prática consistia 
exatamente na apresentação dos tuxauas, para que esses expusessem 

os problemas e as angustias das comunidades da forma que 

desejassem, em sua língua materna ou em Português. O coordenador, 

auxiliado por um secretario, também missionário, teve sempre o 
cuidado de anotar todas as falas, como também de dar oportunidade 

para que todos, sem exceção, pudessem fazer o uso da palavra, mesmo 

que uns falassem mais e outros menos. 

 

Na Comunidade Anta II as informações nos dão conta de que somente a partir da 

divisão em duas comunidades, em meados de 1990, foi que as lideranças começaram a 

participar das reuniões a nível regional e estadual. Com a criação da escola pela 

comunidade, em meados de 2005, e a autorização do Conselho Estadual de Educação, 

em 2008, foi que se iniciou um debate maior em torno da organização curricular da 

Escola Geraldo Julião. 

Desde então se tem discutido amplamente a questão escolar, na comunidade, nos 

encontros pedagógicos regionais, em Boa Vista, ou ainda nas assembleias; é 

interessante notar, porém, que tais debates, quer queiram ou não, têm por base o 

conjunto de leis que estabelecem limites e possibilidades para essa reconstrução. 

Assim, no âmbito dos direitos historicamente conquistados pelos povos 

indígenas na área civil, social e política (cidadania como status), têm relevância neste 

estudo os que garantem a educação escolar indígena diferenciada oferecida pelo 

Estado, conforme estabelece os enunciados jurídicos nas áreas federal e estadual: 

 

a) Na esfera nacional, o conjunto de diretrizes da educação escolar indígena está 

expresso: 

 na Constituição Federal de 1988 – nos artigos 210, § 2º; 215 e 231, caput –, 

que garantiu às populações indígenas o direito à ampla cidadania, promoveu 

a distinção da identidade diferenciada e incentivou sua manutenção, 

atribuindo ao Estado a obrigação de proteger as manifestações culturais das 

populações indígenas. Com isso, assegurou o direito à educação escolar 

indígena diferenciada, específica, intercultural e multilinguística; 
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 na Portaria Interministerial MJ e MEC nº 559/91, que dispõe sobre a 

educação escolar para as populações indígenas. Essa Portaria distingue 

mudanças significativas no entendimento da Educação Escolar reservada às 

comunidades indígenas, assumindo então o princípio do reconhecimento da 

diversidade sociocultural e linguística presente na sociedade nacional e 

garante o direito à sua manutenção. Determina ainda prioridade à formação 

permanente do professor indígena, de técnicos das instituições para a prática 

pedagógica, das condições para a regulamentação das escolas indígenas, 

inclusive no que tange ao calendário escolar diferenciado, à metodologia e à 

avaliação de materiais didáticos adequados à realidade sociocultural das 

diferentes sociedades indígenas; 

 a Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 

em seus artigos 26, 32, 78 e 79, que reconhece e amplia a construção do 

sentido da diversidade cultural no país, transpondo este sentimento para o 

interior e exterior da sala de aula e através das ações e das práticas reflexivas 

da pedagogia educacional. No plano da educação escolar indígena, é 

reservado o processo educativo diferenciado, observadas as relações de 

contrastes, distinção e diferenças próprias da alteridade, sobretudo com 

respeito à identidade cultural de cada sociedade; assegura às comunidades 

indígenas a utilização de suas línguas e processos próprios de aprendizagem; 

distingue a educação escolar indígena intercultural e bilíngue; preconiza a 

reafirmação das identidades étnicas e a recuperação da memória histórica, a 

valorização das línguas e do conhecimento tradicional, além da inclusão de 

novas formas de conhecimentos valorizados pela sociedade majoritária; 

 na Resolução CNE/CEB nº 003/99, que estabelece diretrizes nacionais para o 

funcionamento das escolas indígenas. É esta Resolução que estabelece as 

Diretrizes Nacionais para efeito de funcionamento das escolas indígenas. 

Trata-se do dispositivo legal para que a escola indígena exista com normas e 

ordenamento jurídico próprios. À escola indígena é garantida a autonomia 

pedagógica, curricular e de calendário, por conseguinte, delibera as esferas 

de competência e responsabilidade pela oferta da educação escolar aos povos 

indígenas. Esta Resolução tem por base os artigos 210, § 2º, e 231, caput, da 
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Constituição Federal/88; os artigos 78 e 79 da Lei nº 9.394/96; a Lei nº 

9.131/95; e o Parecer CEB nº 14/99; e 

 no Decreto Presidencial nº 5.051/04, que promulga a Convenção nº 169 

sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) de 1989, que estabelece a proteção das 

instituições, das pessoas, dos bens e do trabalho dos povos indígenas e 

reconhece o direito à alfabetização em línguas indígenas; e a Declaração dos 

Direitos dos Povos Indígenas, em seus artigos 14, 15, 17 e 21, aprovada pela 

ONU, em 2007, da qual o Brasil é signatário. 

 

b) Do conjunto de normas e diretrizes nacionais para a educação escolar indígena, 

ainda constam: 

 a Lei nº 10.172/01 – Plano Nacional de Educação; 

 a Resolução CNE/CEB nº 002/98 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental; 

 a Resolução CNE/CEB nº 003/98 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio; 

 a Resolução CNE/CEB nº002/99 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 

 a Resolução CNE nº 001/04 – institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana; 

 o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas/RCNEI, de 

2005, que estabelece as diretrizes curriculares, em todas as disciplinas, para 

as escolas indígenas do Brasil; 

 mais recentemente, temos ainda o decreto n. 6.861, de 27 de Março de 2009, 

que dispõe sobre educação escolar indígena e define sua organização em 

territórios etnoeducacionais; 

 há também o documento final da I Conferencia de Educação Escolar 

Indígena, realizado em Luziânia, Goiás, entre 16 e 20 de novembro de 2009, 

e teve como principais objetivos: 
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 consultar os representantes dos Povos Indígenas e das organizações 

governamentais e da sociedade civil sobre as realidades e as 

necessidades educacionais para o futuro das políticas de educação 

escolar indígena; 

 discutir propostas de aperfeiçoamento da oferta de educação escolar 

indígena, na perspectiva da implementação dos Territórios 

Etnoeducacionais; 

 propor diretrizes que possibilitem o avanço da educação escolar indígena 

em qualidade e efetividade; e, por fim, 

 pactuar entre os representantes dos Povos Indígenas, dos entes federados 

e das organizações a construção coletiva de compromissos para a prática 

da interculturalidade na educação escolar indígena. 

 

c) no âmbito de Estado de Roraima, e por força da orientação federal, os atos 

legais que tratam da educação escolar indígena diferenciada estão anunciados: 

 na Constituição Estadual/91, no seu art. 156, que assegura às comunidades 

indígenas o uso de suas línguas e da língua portuguesa nos processos de 

apropriação de conhecimentos, observados seus modos próprios de 

aprendizagem; 

 na Lei Complementar nº 41/01, que dispõe sobre o sistema de educação do 

Estado de Roraima e dá outras providências; 

 na Resolução CEE/RR nº41/03, que estabelece normas sobre a criação e o 

funcionamento da escola estadual indígena; e 

 no Parecer CEE nº 111/07, que aprovou as atuais matrizes curriculares das 

escolas indígenas e não-indígenas da rede oficial de ensino, revogando o 

disposto no Parecer CEE/RR nº 49/03, que tratava do Ensino Médio 

diferenciado nas escolas indígenas. 

 

Esse conjunto legal, reconhecido na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em 1996, e demais resoluções e pareceres, somente foram 

conquistados devido à mobilização dos povos indígenas e seus aliados. São estes 

direitos parte norteadora da reconstrução da escola através da construção de currículos 

diferenciados.  
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Este capítulo mostrou que a formação cidadã do índio se dá de forma integrada, 

durante todos os dias de sua vida, conta com a participação de pais, parentes próximos e 

lideranças; acontece em momentos e ambientes diferentes, onde o índio pode sentir o 

ambiente, vivenciar aquela determinada realidade, ou seja, a teoria se desenvolve 

paralelamente à prática. 

Neste aspecto, a cidadania não é apenas um slogan, algo abstrato, mas é algo 

vivido no dia a dia indígena, em casa com a família, na convivência comunitária ou nos 

momentos mais formais, como é o caso das reuniões ou assembleias. Nesses ambientes 

os problemas e debates não estão somente ao alcance dos “especialistas” indígenas, mas 

ao alcance de todos e todos buscam soluções.      
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CAPÍTULO IV 

 

 

CIDADANIA INTERCULTURAL INDÍGENA E A CONSTRUÇÃO DE 

CURRÍCULOS DIFERENCIADOS PARA A ESCOLA INDÍGENA 

 

Em muitos dos discursos proferidos em reuniões e assembleias das escolas e das 

comunidades indígenas em Roraima é comum a preocupação da grande maioria dos 

líderes e professores com a situação atual da escola indígena, por conta do longo 

processo histórico de homogeneização e abrasileiramento dos índios.  

Apesar disso, fica claro que a escola de hoje já não é vista como uma instituição 

que é da comunidade mas que pertence ao Estado; ao contrário, é vista como parte 

integrante da comunidade, daí a necessidade de mudar suas características, dando-lhe 

um novo formato, um novo currículo. 

A proposta mais difundida defende que a comunidade assuma o desafio de 

rediscutir sua escola de forma que a nova educação escolar indígena tenha como 

princípio: a) um estudo contextualizado na realidade; b) que atenda aos desafios e 

necessidades atuais das crianças, dos jovens e dos adultos indígenas; c) redefinir alguns 

conteúdos curriculares e a forma como são estudados; d) fortalecer a formação 

acadêmica específica e diferenciada dos profissionais que atuam nas escolas indígenas; 

e e) promover uma reflexão sobre as problemáticas atuais, os desafios da participação 

social, as consequências da não participação social, da exclusão, da discriminação e da 

marginalização que sofreram e ainda sofrem os povos indígenas (REPETTO, 2007).  

A primeira escola a ser implantada na Terra Indígena Anta foi a Escola Estadual 

Machado de Assis, em meados da década de 1960. O ensino oferecido por esta 
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instituição tinha como foco temas trazidos do ambiente externo e tinha como objetivo 

principal ensinar a ler e escrever a língua portuguesa, bem como preparar o índio para o 

mercado de trabalho na capital do Estado de Roraima.  

Com a divisão em dois grupos (Anta I e Anta II), criou-se a Escola Estadual 

Indígena Geraldo Julião, em meados de 2005, para atender à comunidade Anta II. De 

acordo com Censo Escolar da Educação Básica (RORAIMA, 2010), a referida escola 

atende a alunos de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental e possui 19 (dezenove) alunos 

regulamente matriculados, com três professores.  

Por ter menos de dez anos de funcionamento, ainda não tem decreto de criação e 

funciona com base na Autorização n. 08/2008, do Conselho Estadual de Educação do 

Estado de Roraima.  

A escolha da Escola Indígena Geraldo Julião como base para a pesquisa de 

campo deu-se pelo fato de ser uma escola nova, ainda em processo de organização 

curricular. Seus professores vêm sendo formados em serviço e, portanto, com muitas 

possibilidades de pôr em prática aquilo que de mais atual se tem discutido no âmbito da 

educação escolar indígena em Roraima.  

Além disso, são professores que participam ativamente de reuniões 

comunitárias, assembleias e cursos de formação (em nível de magistério e superior). Por 

outro lado, é esta a minha comunidade de origem
34

, fato que me permitiu um fácil 

acesso.  

 

 

1. O contexto da comunidade indígena Anta II 

 

A Terra Indígena Anta
35

 é cortada por dois igarapés (Macaquinho e Cachorro), 

no sentido sul-norte; há outro igarapé na parte leste, conhecido popularmente como 

Tabaio, que faz a fronteira entre a Terra Indígena Anta e a Terra Indígena Pium.  

                                                             
34 Apesar de ter sido criado nessa comunidade, saí para estudar na década de 1990, quando ainda era uma 

só comunidade. Após concluir o ensino fundamental, médio normal e magistério, tenho trabalhado, como 
professor, em outras comunidades da mesma região. Após a divisão, minha mãe e irmãos identificam-se 

como membros da comunidade Anta II. Sempre que posso, visito minha família e os bons amigos que 

tenho nas duas comunidades. Esse distanciamento ajudou-me com a análise dos dados, uma vez que me 

possibilitou uma análise mais crítica sobre a educação escolar naquela localidade.     
35 Ver Mapas, Anexos C e D a esta Dissertação. 
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Originalmente, a comunidade indígena Anta II era formada por indígenas 

pertencentes ao povo Wapichana. Com o contato, índios do povo Macuxi foram sendo 

aceitos por causa do casamento com pessoas da localidade. Esse mesmo processo 

aconteceu com algumas pessoas não-indígenas que atualmente moram na comunidade.  

Durante muito tempo os bens naturais (caça, pesca, produtos tirados da roça, 

madeira, palha de buriti etc.) foram suficientes para a sustentabilidade dos moradores 

locais. Porém, com o passar dos anos e com a demarcação territorial, houve um 

considerável aumento populacional e a diminuição dos bens naturais, o que forçou os 

moradores a buscarem outros meios de sobrevivência.  

Atualmente é comum encontrarmos na comunidade pessoas mais idosas 

aposentadas, outros mais jovens, com um maior grau de escolaridade, que são 

funcionários públicos das áreas da saúde e da educação; além disso, a grande maioria 

das famílias recebe pequenos incentivos financeiros tanto do governo federal, a 

exemplo do programa Bolsa Família, assim como do governo do Estado de Roraima, 

como o vale solidário, no valor mensal de R$ 80,00. 

Algumas estratégias de sobrevivência nesse período pós-demarcatório vêm 

sendo criadas pelos povos da região. Com o aumento populacional no centro da 

comunidade, muitas famílias foram forçadas a construir duas casas: uma no centro, que 

serve de morada permanente, de fácil acesso ao posto médico, a escola e à linha de 

ônibus, que os leva e trás às vilas e cidades da região. Outra casa fica mais distante e é 

chamada de retiro ou sítio. É neste local onde as famílias criam, em maior quantidade, 

animais como: porcos, galinha, pato, gado etc. 

Tanto as criações quanto os produtos retirados da roça são prioritariamente para 

o consumo familiar, sendo o excedente vendido e o dinheiro ajuda na compra de bens 

de consumo, necessários para a família, dentre os quais podemos destacar os produtos 

de higiene pessoal, não produzidos internamente (sabão, creme dental, sabonete, 

perfumes etc.), assim como produtos de cozinha (café, açúcar, sal, temperos, óleo de 

cozinha etc.). 

A comunidade indígena Anta II tem acesso terrestre fácil através de estradas. Por 

esse motivo, há duas empresas de ônibus que, pela manhã, passam na localidade e, à 

tarde, retornam conduzindo seus passageiros. Isso possibilita um contato permanente 

com Boa Vista. Por este motivo, muitas famílias indígenas da localidade migram para 

Boa Vista e outras retornarem para morar na comunidade. Além disso, por serem dois 
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grupos em uma mesma Terra Indígena, é comum famílias inteiras chegarem da 

comunidade Anta I para morar e vice-versa. 

O contato com o colonizador trouxe prejuízo para a cultura indígena local
36

, uma 

vez que os rituais, o remédio natural, as seções de pajelança, a música, entre outras, 

foram sendo substituídos paulatinamente pelos remédios de farmácia, os médicos não-

indígenas passaram a assumir o lugar do pajé, a dança e as músicas tradicionais foram 

sendo substituídas pelo forró e outros gêneros musicais; assim como a língua indígena 

fora sendo substituída pela língua portuguesa e a religião indígena pela religião católica 

ou protestante. 

 Porém, esse contato permitiu também, aos moradores locais, conhecer melhor 

quem os colonizou e, com base nisso, desenvolver estratégias de sobrevivência física e 

cultural. Uma dessas estratégias é a escola, antes utilizada em prol dos interesses do 

colonizador, agora está sendo recriada para poder ser utilizada em prol dos interesses 

dos moradores, como forma de fortalecimento da cultura e da melhoria de vida das 

pessoas. 

 Relatórios de trabalho de campo da professora Jacivânia Bento Julião, filha da 

comunidade e aluna do último semestre do curso de Licenciatura Intercultural da 

Universidade Federal de Roraima, nos revela que a educação escolar ofertada aos 

alunos desta comunidade vem mudando. Em sua visão, é necessário que a escola 

trabalhe com mais afinco temas relacionados à realidade do aluno. 

 

[...] Além disso, falei da biodiversidade da comunidade, como os 
peixes, as aves, as plantas, os frutos e toda riqueza que nos cerca, 

disse: que a natureza nos proporciona uma biodiversidade de espécie e 

que se não cuidarmos, um dia pode ficar escasso por que, tudo o que 
se retira da natureza se não repor acaba um dia. Nesta reunião pude 

pesquisar com alguns moradores sobre a pesca, como era a pesca a 

cerca de dez anos atrás? E a resposta foi de que não precisava andar 
muito para conseguir seu alimento e hoje precisam ir aos igarapés 

mais distantes da comunidade e muitas vezes ir até o rio. (JULIÃO, 

2010, p. 2) 

 

 Fica claro que essa também é a preocupação da comunidade como um todo. 

Apesar disso, a escola ainda passa por um processo de transformação, pois tudo o que se 

                                                             
36 Apesar de ter diminuído bastante algumas atividades culturais no período pós-contato, a exemplo da 

figura do pajé e seus tratamentos, este não sumiu, há muitas famílias que ainda se utilizam desta 

importante figura. Além disso, há um intenso trabalho de revitalização e fortalecimento da cultura 

indígena local.  
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discute em termos de uma educação diferenciada ainda está em fase de implantação e de 

experimentação. Esse é um processo que ocorre no decorrer do dia a dia da comunidade 

e da escola. 

Enquanto realizava as pesquisas de campo, percebi, em várias ocasiões, pais e 

mães de alunos que iam à escola para acompanhar o andamento da aula, conversar com 

os professores. É muito comum a presença de lideranças no ambiente escolar, dentre os 

quais o próprio tuxaua.  

Uma vez ou outra, o professor responsável pela escola precisa viajar até a capital 

para fazer as reivindicações necessárias para o bom andamento das aulas. Antes de 

viajar ou ir a qualquer outro local tratar assuntos relacionados à escola, o tuxaua é 

comunicado e o mesmo faz as recomendações necessárias a respeito de tal assunto. 

Na escola pesquisada existe uma prática de avaliação que a comunidade realiza 

sobre o trabalho do professor, o que se dá mensalmente e também ao final de cada ano. 

Na visão de alguns professores, o fator principal de avaliação da comunidade é a 

conduta individual de cada professor, e não do trabalho pedagógico em si, desenvolvido 

em sala de aula.  

Nas reuniões comunitárias, percebi que a maioria das reclamações contra 

professores era com relação à bebida alcoólica e à falta de professores na escola em dias 

letivos; pouco ou nenhuma reclamação no que diz respeito ao processo de ensino e 

aprendizagem, o que não significa que os pais não acompanhem a educação escolar de 

seus filhos. 

Outra prática muito comum é o encontro realizado no início do ano para 

planejamento e montagem do calendário escolar anual. Esse processo é muito 

interessante porque é um momento onde são contemplados os feriados locais, os 

festejos, a escolha das comissões que se encarregarão de realizar os eventos e qual a 

participação dos professores e alunos em cada evento realizado pela comunidade e/ou 

escola. 

Em relação ao conteúdo que é trabalhado dentro da sala de aula, bem como sua 

metodologia, geralmente fica a cargo dos professores, mas a comunidade faz algumas 

recomendações, dentre as quais podem ser destacadas: que o conteúdo possa valorizar a 

cultura indígena, trabalhar a partir de conteúdos do dia a dia do aluno etc.  

É nesse contexto que vem se delineando uma nova estrutura curricular que, uma 

vez colocada em prática, muda as características e a função social da escola. É 
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importante destacar que tudo o que foi descrito até aqui parece pouco, mas não se deve 

esquecer que implementar mudanças, principalmente na educação, é um processo lento.  

No caso específico da comunidade Anta II, a descolonização ideológica vem 

sendo realizada tanto nos professores quanto na comunidade, na forma de pensar de 

cada professor, pai ou responsável. Relatos dão conta de que há alguns anos atrás falar 

de valorização da cultura indígena na escola era falar de atraso; hoje, tanto o discurso 

quanto as práticas têm mudado.  

Talvez seja necessário relembrar um pouco o processo histórico para poder 

entender melhor o processo de imposição cultural sofrido por esses pais quando da sua 

passagem pela escola. A compreensão desse processo nos ajudará a entender porque 

demora tanto implementar mudanças, uma vez que as crianças que foram alfabetizadas 

entre 1960 e 1980 são as atuais lideranças da comunidade.  

 

    

2. Educação escolar indígena: da escola pensada para o índio à escola pensada pelo 

índio 

 

Desde meados da década de 1980, época em que estive pela primeira vez em 

uma escola, muitos anos se passaram e hoje fico feliz porque o Brasil vive o ápice de 

um movimento social indígena iniciado há pelo menos 30 anos, cujo objetivo principal 

é a transformação das escolas das comunidades, historicamente destinada à 

“civilização” dos índios. 

 

Veremos que a finalidade do Estado brasileiro, que procura aculturar e 

integrar os índios à sociedade envolvente por meio da escolarização, 
confronta-se, atualmente, com os ideais de autodeterminação dos 

povos. Para os índios, a educação é essencialmente distinta daquela 

praticada desde tempos coloniais, por missionários e representantes do 

governo. Os índios recorrem à educação escolar, hoje em dia, como 
instrumento conceituado de luta. (FERREIRA, 2001, p. 71) 

 

Hoje entendo que a escolinha
37

 onde fui alfabetizado e meus pais estudaram era 

parte de um projeto civilizatório muito maior, que o Estado preparou para os índios de 

                                                             
37 Esta escola a que me refiro é a Escola Estadual Machado de Assis, implantada na década de 1960, que 

hoje atende à comunidade Anta I. Quero lembrar que essa instituição, hoje, se organiza de forma bem 

diferente daquela na qual estudei, ainda na década de 1980, tendo em vista que seus professores, 
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todo o território nacional. Somente hoje posso compreender que a resistência de alguns 

pais frente à mudança se deve, em parte, ao trabalho que a escola de outrora realizou 

através do currículo.     

Conforme Ferreira (2001), a educação escolar indígena pode ser dividida em 

quatro fases desde a fundação do Brasil até os dias atuais, sendo que o primeiro e mais 

longo período é o colonial.  

Essa fase esteve ligada à história da Igreja Católica no Brasil e, como tal, o 

projeto educacional baseava-se: a) na imposição do ensino obrigatório em português 

como meio de promover a assimilação dos índios à civilização cristã; b) na destruição 

das instituições culturais indígenas, tais como o xamanismo, na figura do pajé, os 

sistemas de parentesco e a questão linguística; e c) na instalação de grandes internatos 

como forma de distanciar o índio, principalmente a criança e o jovem, de sua cultura e 

introduzir a língua, a história e os valores da sociedade dominante. 

A segunda fase é o período das instituições governamentais, como o SPI e a 

FUNAI, além do SIL (Summer Institute of Linguistics) e outras instituições religiosas. 

Após quatro séculos de abrasileiramento dos povos indígenas, o Estado resolveu 

formular e apresentar uma política indigenista mais branda, porém, com o mesmo 

objetivo de integração. 

Essa fase tinha como características: a) um discurso baseado na preocupação 

com a diversidade linguística e cultural dos povos indígenas; b) maior ênfase no 

trabalho agrícola e doméstico, com vistas à integração dos índios à sociedade nacional 

por meio do trabalho agrícola; c) a inclusão no currículo prescrito de disciplinas como 

práticas agrícolas, para meninos, e práticas domésticas, para meninas; d) o parâmetro 

para criar escolas em comunidades indígenas passou a ser o nível de aculturação e/ou 

integração indígena; e) ensino bilíngue como forma de “respeitar os valores tribais”; f) 

utilização do termo educação intercultural pelo SIL; e, por fim, g) a confecção de 

materiais para serem utilizados especificamente nas escolas indígenas. 

A terceira fase se dá quando, a partir do final dos anos de 1960 e início da 

década de 1970, surge o movimento indígena organizado brasileiro, com suas 

assembleias, em que se discutem vários temas, dentre os quais educação escolar 

indígena. Mais adiante, em meados de 1980, são criadas as organizações indígenas.  

                                                                                                                                                                                   
atualmente, são todos indígenas da localidade e sua proposta pedagógica volta-se para melhoria de vida 

da comunidade.  
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Essas organizações, em parcerias com universidades e outros setores da 

sociedade nacional, depois de muito debate, conseguiram assegurar direitos indígenas 

fundamentais na Constituição de 1988. Tais direitos possibilitaram a formulação de uma 

nova proposta de educação escolar indígena no Brasil, a partir de 1996, com a Nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Por fim, a última fase desse processo inicia-se quando os índios assumem o 

desafio de reconstruir a escola que chegara às suas comunidades para integrá-los à 

chamada sociedade nacional. Como frisei anteriormente, a parte que mais nos interessa, 

neste momento, são a 3º e 4º fases, que têm início a partir dos anos de 1969. Ferreira 

(2001, p. 97) relembra-nos como se deu o início desse processo: 

 

Na região do lavrado, em Roraima, Região Norte, tem-se realizado, 

desde 1974, reuniões anuais de lideranças indígenas Macuxi, 
Wapixana, Taurepang, Yanomami, entre outras. Inicialmente, 

tratavam-se de reuniões grupais promovidas pela Diocese de Roraima. 

A partir de 1977, o caráter desses encontros mudou, adquirindo cunho 

cada vez mais político e reivindicatório. Em Janeiro de 1985, 
participaram da assembléia de Tuxauas do lavrado 150 indivíduos, 

sendo a maior parte dos povos Macuxi, Wapixana, Taurepang, 

Yanomami, Mundurucu e Apurinã, além de representantes de 
organizações governamentais e não-governamentais.  

Nessa assembléia, a questão da educação escolar foi amplamente 

discutida. Os representantes dos povos indígenas presentes 

enfatizaram a insuficiência do sistema educacional a que estão 
submetidos. A maioria dos professores não fala a língua indígena nem 

tem interesse de manter a cultura tradicional. Os Tuxauas declaram 

não querer professores não-índios e exigiram que os professores 
devem ser filhos das comunidades onde lecionam [...]. 

 

Para os povos indígenas de Roraima é muito difícil pensar em reconstruir algo 

tão importante como a escola sem discuti-la coletivamente. Afinal, essa é uma 

instituição das mais importantes para o futuro de cada povo.  

As pesquisas de campo revelaram que há uma grande preocupação para que o 

currículo escolar valorize temas da cultura local, a exemplo da língua indígena. A 

senhora Rosangela Raposo, mãe de aluno, em uma reunião comunitária, ao tratar sobre 

o ensino de língua indígena na escola, destaca: 

 

[...] É um longo processo de reconquistar a nossa língua materna, pois 

a mesma está um pouco deixada de lado e como 2º opção para nós, e 

não damos valor do que é nosso, mas que já tínhamos algumas 
conquistas como o professor indígena e falante, mais que isso não é 
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suficiente para que nossos povos possam voltar a falar a língua 

original. (apud JULIÃO, 2010, p. 3) 

 

Para Zuleide Albuquerque (apud JULIÃO, 2010, p. 3), segundo Tuxaua da 

comunidade, “há necessidade de que a língua não tem que ficar somente na escola, mais 

que os professores incentivasse os alunos a falar todos os dias para aprendê-la”. Além 

de liderança, essa é uma mãe de aluno da escola que demonstra em seu comentário 

preocupação com o ensino da língua indígena ofertado pela escola e sua prática no dia a 

dia da comunidade. 

Pelo fato de fazer parte de um contexto macro, não podemos analisar a 

construção curricular da Escola Estadual Indígena Geraldo Julião de forma isolada, 

tendo em vista que está envolvida em um contexto amplo, que contribui, através de suas 

lideranças, com os debates que ocorrem em todo o Estado, ora nas reuniões 

comunitárias, ora nas assembleias regionais, também nos cursos de formação ou ainda 

nas assembleias estaduais.  

Dito isto, deve-se afirmar que a construção do currículo da Escola não se resume 

a uma ou duas reuniões, muito menos que seja construído apenas pelos pais e alunos 

locais, mas faz parte de um processo amplo, que envolve diferentes povos com 

diferentes visões de mundo.  

É obvio que exista uma parte específica que somente os moradores locais podem 

fazer, mas devemos considerar o contexto do movimento indígena organizado no qual a 

Escola e a comunidade estão inseridos. Neste sentido, o currículo é uma construção 

social e a escola passa a produzir, além de conhecimento, pessoas, cidadãos indígenas.    

 

 

3. Currículo: uma construção social 

 

 Como observei no Capítulo III deste trabalho, a formação do cidadão indígena 

ocorre em três ambientes comunitários: a família, onde a criança indígena convive 

fisicamente após o seu nascimento; a comunidade, espaço amplo onde o ser índio 

convive a maior parte do seu tempo com amigos e lideranças; e as reuniões 

comunitárias, regionais, estaduais ou, em alguns casos, reuniões e debates a nível 

nacional.  
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Um quarto ambiente de formação cidadã indígena é, ou ao menos deveria ser, a 

escola. No caso da comunidade pesquisada, há um trabalho em andamento no sentido 

de adequar, transformar ou recriar a escola para que esta instituição seja uma forte 

aliada no processo de formação do cidadão indígena.  

No discurso das lideranças, a exemplo do tuxaua Kiba (Anta II), essa mudança é 

necessária para que, por um lado, a escola possa trabalhar visando à valorização da 

língua indígena, das tradições, dos saberes dos anciões etc. e, por outro, a escola precisa 

formar o aluno para viver em comunidade e ser capaz de contribuir com o 

desenvolvimento econômico desta, quando assim for necessário. Em pesquisa recente, 

realizada em escolas indígenas onde funcionam o Ensino Médio, Repetto constatou: 

 

[...] existe uma grande demanda por parte dos estudantes e 

comunidades para que o ensino médio ofereça conhecimentos 
significativos para a sobrevivência dos jovens e das famílias, ou seja 

um conhecimento que seja capaz de melhorar a vida das pessoas. Para 

isso, existe um consenso de que a escola deve promover a 

„profissionalização‟, preparar as pessoas para desenvolverem 
atividades „úteis‟, o que também não pode ser reduzido a um ensino 

meramente técnico. Para muitos estudantes resulta uma contradição o 

fato de estudar tanto na escola para depois de cursar o ensino médio 
ficar „parado‟ na comunidade ou nas periferias da cidade. (REPETTO, 

2007, p. 44-45) 

 

 O fato de o jovem indígena ficar “parado nas comunidades ou nas periferias 

das cidades” significa que muitos alunos indígenas passam, no mínimo, onze anos de 

suas vidas na escola cursando do ensino fundamental ao médio e, ao concluírem essa 

fase, acabam percebendo que os conhecimentos adquiridos durante esse tempo na 

escola pouco contribuem para o seu dia a dia na comunidade.  

Além disso, quando concorrem em vestibulares ou concursos, grande parte deles 

também não consegue êxito, daí a necessidade de construir um currículo diferenciado 

que mude essa realidade, principalmente a realidade daqueles que permanecem 

morando em seu local de origem. 

 Outro aspecto que merece destaque diz que escola é um espaço de encontro das 

diferenças, mas, nas comunidades indígenas, esse espaço, durante algum tempo, servia 

como ambiente de homogeneização a serviço da colonização. Por este motivo, induzia o 

índio a deixar paulatinamente sua identidade étnica, seus costumes, sua língua e suas 
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tradições para ser inserido na sociedade dominante. O currículo produziu esse processo 

com muita eficiência. 

 Esse fato trouxe grandes prejuízos para a prática cultural de cada povo. Para se 

ter uma ideia, ainda é muito comum ouvir pessoas jovens e também indígenas com mais 

idade negarem a sua identidade étnica, o idioma de seu povo, afirmando que são 

“descendentes de índio”, mesmo tendo nascido de mãe e pai indígenas e vivendo em 

uma comunidade.  

O currículo escolar de outrora trouxe consequências sérias, uma vez que a 

maioria dos pais (a exemplo dos meus) deixou de utilizar o idioma de nosso povo por 

ter sido taxado pela escola
38

 como “uma gíria feia”; por isso, sentiam vergonha de falar 

em público ou utilizar no dia a dia com seus filhos e até mesmo na comunidade.  

Esse tipo de preconceito contra a cultura indígena ainda é muito presente nos 

ambientes públicos em Boa Vista, como comprovam alguns depoimentos de índios que 

moram na cidade ou estão de passagem, em pesquisa realizada em 2008, pela 

Organização dos Índios da Cidade: 

 

Eu sofri na escola, eles jogavam piadas: olha aquela menina que é 

caboca. Caboco é preguiçoso, não sabem se arrumar direito. 

(GREGÓRIO, índia do povo Macuxi, apud CARVALHO, 
FERNANDES e REPETTO, 2008, p. 29) 

 

Eu já vi algumas pessoas falando que caboco é abestado, burro, não 

sabe falar direito. Eram os alunos da escola que falavam isso. Eu me 
sentia muito magoada, eu ficava na minha não falava nada. 

(AURELIANO, índia do povo Macuxi, apud CARVALHO, 

FERNANDES e REPETTO, 2008, p. 30) 
 

Vocês são caboclo. Vocês são dessa cor, vocês não deveriam estar 

aqui, vocês deveriam estar na maloca, vocês não tem a capacidade de 
aprender nada. (ALBERTO, índio do povo wapichana, apud 

CARVALHO, FERNANDES e REPETTO, 2008, p. 30) 

 

Eu acho que pra nós é muita dificuldade. Por que nós não somos bem 
atendidos? Já passei situação de constrangimento no posto de saúde. A 

mulher falou pra mim: ela não ia me atender porque ela estava enjoada 

de atender indígenas. O atendimento é péssimo. (LIMA, índia do povo 
Macuxi, apud CARVALHO, FERNANDES e REPETTO, 2008, p. 

30) 

 

                                                             
38 Alguns indígenas contam que na escola não lhes era permitido falar a língua indígena. Por exemplo, 

para ter direito à merenda, o aluno indígena tinha que pedi-la na língua portuguesa; caso não conseguisse, 

ficaria sem merenda.     
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 Pensar em um currículo que promova a cidadania intercultural indígena 

pressupõe fazer da escola um ambiente que, ao invés de reprimir as práticas culturais 

desses povos, possa valorizá-las no seu dia a dia. Esse, aliás, é um trabalho que todas as 

escolas públicas e privadas deste país deveriam estar fazendo. 

Para a professora entrevistada para esta pesquisa, Kayz
39

, a primeira professora a 

lecionar na Escola Estadual Indígena Geraldo Julião, no início do processo de discussão 

em torno da escola recém implantada e reconhecida pelo Estado, um dos grandes 

desafios era pensar em um currículo que pudesse atender à especificidade local, mas 

também que pudesse instrumentalizar o aluno para o relacionamento com a sociedade 

externa, que este pudesse dar continuidade em seus estudos em outras escolas, mesmo 

aquelas da capital.  

 Alguns professores ainda acreditam que a expressão currículo tem um caráter 

puramente técnico, referindo-se apenas ao elenco de disciplinas oferecidas pela escola, 

de acordo com os documentos oficiais da secretaria de educação de estado ou do 

município. Assim, faz-se necessário traçar breves considerações teóricas com o objetivo 

de analisar alguns conceitos em relação ao currículo prescrito e, por fim, definir em que 

sentido venho utilizando o termo currículo nesta Dissertação. 

 Segundo Silveira Filho (1981), o currículo, em sua versão mais tradicional, 

sempre significou um conjunto de disciplinas a serem ministradas ao aluno. Na Idade 

Média, o currículo resumia-se no Trivium (gramática, retórica e dialética), no primeiro 

ciclo, e Quadrivium (aritmética, música, geometria e astronomia), no segundo ciclo, 

totalizando, assim, as sete Artes Liberais que compunham o currículo medieval 

educacional. 

 Essa composição curricular era voltada aos filhos das pessoas de classes sociais 

ricas, os dirigentes do povo. Assim, se, por um lado, o povo tinha suas próprias formas 

de transmitir suas habilidades técnicas e artesanais necessárias para o trabalho no campo 

e no lar, a nobreza, por sua vez, dedicava-se ao estudo das artes liberais, e a escola 

estava voltada para esse fim: para preparar os filhos dos nobres para assumirem o 

exercício das profissões. 

 No Brasil, desde a sua fundação, a escola foi muito influenciada por essa forma 

colonizadora de conceber o currículo. Segundo Romanelli (1978), uma escola com tais 

concepções era destinada exclusivamente ao branco colonizador, que era distinguido da 

                                                             
39 Ver Apêndice A. 
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população nativa, negra e mestiça por ser de origem europeia. Em síntese, esse modelo 

de educação era destinado tão somente à classe dominante, detentora do poder político e 

econômico da época. 

 Quando se trata de currículo na perspectiva de conteúdos e disciplinas, Silveira 

Filho (1981) classifica em cinco os enfoques curriculares mais conhecidos e que vêm 

sendo trabalhados na escola no decorrer das últimas décadas. O currículo com enfoque 

no racionalismo acadêmico, o currículo com enfoque no processo cognitivo, o currículo 

com enfoque nas tecnologias do ensino, o currículo com enfoque na auto-realização e o 

currículo com enfoque na reconstrução social. Segundo o autor, dependendo da 

filosofia ou ideologia adotada pelos educadores e pela escola, o currículo pode estar 

orientado numa destas cinco posturas diferentes. 

 No currículo com enfoque acadêmico, o objetivo é integrar o aluno à tradição 

cultural do ocidente; tem as disciplinas como um núcleo formado por um conjunto de 

verdades consagradas pela tradição científico-cultural do povo branco ocidental. Nesta 

concepção, o aluno é simplesmente um ser passivo-receptor e a metodologia resume-se 

à simples transmissão de conhecimento. 

 No currículo com enfoque no processo cognitivo, o principal objetivo é 

desenvolver no aluno a capacidade de resolver problemas. Assim, uma vez dotado dessa 

capacidade, o aluno poderá aplicar em situações de sua vida no cotidiano.  

Sua principal meta é a autonomia intelectual do aluno, não se preocupando 

exclusivamente com o que vai ser ensinado. Este é apenas um meio que conduz o aluno 

a desenvolver sua autonomia. Nesta perspectiva, as disciplinas não são importantes e a 

escolha dos conteúdos pode ser casual ou previamente encomendada. 

 O currículo com enfoque na tecnologia do ensino não tem como foco os fins da 

educação e, sim, o processo; tem como preocupação central os meios técnicos de 

transmissão do saber. Apesar de muito parecido com o enfoque cognitivo, a diferença é 

que aquele enfatiza e se utiliza das teorias da aprendizagem e os modos pelos quais a 

aprendizagem ocorre na mente humana. Este, por sua vez, preocupa-se com os meios 

técnicos, com a tecnologia educacional que equipa e implementa a ação do professor. 

 O penúltimo é o currículo com enfoque na auto-realização, que foca os 

propósitos individuais do aluno. Na prática, valoriza situações que promovam os valores 

mais importantes para a individualidade.  
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Neste aspecto, objetivam-se mais a liberação da personalidade do aluno do que a 

transmissão do conhecimento, por acreditar que a aquisição de novas habilidades, 

atitudes e conhecimentos são facilitados quando os objetivos do ensino são selecionados 

pelos próprios alunos com base naquilo que lhe é mais significativo. 

 No currículo com enfoque na reconstrução social privilegiam-se os objetivos de 

maior relevância para a mudança. Em outras palavras, significa dizer que os problemas 

que mais afligem a comunidade é que são transformados em temas, em torno dos quais 

o currículo encontra uma configuração polêmica e estimulante. As disciplinas perdem a 

forma clássica de se organizar e cedem lugar aos temas de maior significado junto às 

principais questões da comunidade regional. 

 No currículo com enfoque na reconstrução social não existe, a rigor, uma 

obediência estrita à racionalidade e à rigidez da organização curricular acadêmica e 

clássica. Os dados de entrada são os problemas da comunidade e suas correspondências 

com os conteúdos das disciplinas que se mostrem mais relevantes e esclarecedores de 

tais problemas. O aluno, neste enfoque, é visto como o precursor de uma nova ordem 

social. 

A Escola Geraldo Julião, desde a sua criação, vem trabalhando com o currículo 

prescrito com enfoque na reconstrução social. Apesar de ser um tema muito instigante, 

não vamos aprofundar este aspecto do currículo; a minha intenção é analisar com mais 

profundidade o aspecto do currículo como construção social histórica, que vem 

ocorrendo nessa e por essa comunidade, juntamente com seus professores.   

Sendo assim, utilizo neste trabalho o conceito de currículo segundo Moreira & 

Candau (2007). Os autores enfatizam que a palavra currículo associa-se a distintas 

concepções, que derivam dos diversos modos de como a educação é concebida 

historicamente, bem como das influências teóricas que a afetam e se fazem 

hegemônicas em um dado momento.  

Desta forma, diferentes fatores sócio-econômicos, políticos e culturais 

contribuem para que o currículo venha a ser entendido como: 

 os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 

 as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; 

 os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas 

educacionais; 

 os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; e 
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 os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 

procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização. 

 

Nesta perspectiva, um currículo não é apenas um conjunto de conhecimentos 

universais organizados e separados para serem ensinados por disciplinas, tempos e 

espaços. Porque o que se ensina numa escola não são apenas conhecimentos, nem o que 

se aprende são apenas conteúdos.  

Como toda escola é um organismo vivo, tudo o que se passa dentro dela 

“ensina” e todas as pessoas que a compõem são permanentemente afetadas e 

“ensinadas”.  

Alípio Casali (2007, p. 17) define currículo:  

 

[...] não apenas um repertório ordenado de conteúdos disciplinares 

(„disciplinares‟ nos dois sentidos: de saberes e de procedimentos), mas 

o denso conjunto de saberes e procederes teóricos e práticos, 
explícitos e implícitos, didáticos e organizacionais, cognitivos e 

comportamentais, racionais e emocionais, sociais e afetivos, éticos e 

estéticos, científicos e não-científicos, econômicos, políticos e 

culturais, endógenos e exógenos, que constituem as práticas escolares 
cotidianas.  

 

Neste aspecto, as discussões sobre currículo incorporam, com maior ou menor 

ênfase, discussões sobre os conhecimentos escolares, sobre os procedimentos e as 

relações sociais que formam o cenário onde os conhecimentos são ensinados e 

aprendidos; também sobre as transformações que se deseja efetuar nos alunos e alunas, 

sobre os valores que se deseja inculcar e sobre as identidades que se pretende construir. 

Na escola indígena pesquisada, bem como na grande maioria das escolas 

localizadas em terras indígenas em Roraima, ficou claro que todo esse conjunto que 

compõe o currículo não é tratado somente pelo corpo docente e discente da escola, mas, 

ao contrário, é tratado também no âmbito do movimento indígena organizado.  

O processo de formulação e reformulação curricular inicia-se na comunidade e 

desenvolve-se a partir da realização de encontros locais periódicos e específicos, onde 

participam os professores, alunos, lideranças, mães, pais e demais membros da 

comunidade. Os encontros que acontecem internamente têm uma dupla finalidade: 

primeiramente, servem como referência interna para que professores e gestores da 

escola em conjunto com as lideranças tracem o perfil curricular da escola.  
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A segunda finalidade é servir de referência externa, quando o professor, junto 

com o tuxaua, vai às assembleias ou outras reuniões sobre educação. Ao debater sobre 

sua escola em ambientes externos, eles levam consigo as experiências negativas e 

positivas desenvolvidas no âmbito escolar para, a partir daí, formular novos parâmetros 

a serem implementados quando retornam.  

É um processo de mão dupla, onde o que é discutido internamente chega às 

assembleias e demais reuniões; e o que é discutido externamente chega à escola e ao 

conhecimento dos demais moradores.  

Assim, deve-se entender que a escola, como outras instituições, é uma 

construção histórica e a essência dessa construção é o currículo, que também é uma 

produção humana e, como tal, não é neutro, vem carregado de ideologia e é um 

instrumento de reprodução cultural e econômica (APPLE, 2006, p. 72). Daí a 

importância do debate pelos próprios moradores locais. 

Celso Vasconcelos (2009, p. 38) entende que “o currículo é a espinha dorsal da 

escola, seu elemento estruturante. Só que não existe currículo „em si‟: existem sujeitos 

históricos que são seus agentes, seus construtores e realizadores [...]”. 

Para José Gimeno Sacristán (2000, p. 15), o currículo é “[...] uma prática, 

expressão da função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que 

reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais a 

prática pedagógica. É uma prática que se expressa em comportamentos práticos 

diversos.” 

Segundo Moreira & Silva (1995), o currículo é uma construção social e cultural. 

Assim, ultrapassa a noção reducionista de uma simples listagem de conteúdos. É um 

elemento não inocente, não neutro e repleto de interesses sociais.  

O currículo, mesmo da forma que vem sendo discutido na comunidade indígena 

Anta II, está implicado em relações de poder, uma vez que é discutido por atores 

diferentes, com visões e interesses particulares com identidades culturais próprias. 

Batista (2005, p. 107) enfatiza que “o currículo detém o poder de alienar e 

dominar pessoas, como também de ser um instrumento de transformação social na luta 

pela autonomia e emancipação de povos marginalizados pela exclusão social [...]”.  

Na prática, isso significa que a forma ou os critérios utilizados para selecionar os 

conteúdos, a metodologia a ser utilizada, o calendário escolar, bem como os atores 

envolvidos no processo é que vão definir a escola que se tem. 
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Desta forma, observa-se que o processo de discussão se alterna ora no seio da 

comunidade, ora em ambientes externos mais amplos. O debate em ambientes mais 

amplos é necessário e essencial, tendo em vista que a escola precisa ter características 

comuns às demais escolas indígenas e também características próprias, específicas e 

diferenciadas.  

Não se pode esquecer, porém, que os debates ocorridos, ora em ambiente interno 

ora em ambiente externo, são momentos em que todos os aspectos culturais são 

colocados em xeque por diferentes atores, tendo por base sua etnicidade e sua 

identidade cultural. 

Para Goodson (1995, p. 2), 

 

O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas 

um processo social, no qual convivem lado a lado com fatores lógicos, 
epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais menos „nobres‟ e 

menos „formais‟, tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos e 

culturais, necessidades de legitimação e de controle, propósitos de 

dominação dirigidos por fatores ligados a classe, a raça, a gênero [...] 
o currículo não é constituído de conhecimentos válidos, mas de 

conhecimentos considerados socialmente válidos. 

 

Os “conhecimentos considerados socialmente válidos” e, portanto, dignos de 

serem trabalhados com os alunos é um (mas não o único) dos grandes desafios da 

Escola Geraldo Julião. 

É durante esse processo que podemos observar a dimensão como status e 

também como processo da cidadania intercultural indígena em ação, tendo em vista 

que, ao construir calendários, definir metodologias e conteúdos, é preciso levar em 

consideração uma série de instrumentos legais que orientam todo o processo. 

Diante deste importante debate, pude entender que a realidade cultural da 

comunidade Anta II deve ser o elemento essencial do currículo da Escola Estadual 

Indígena Geraldo Julião. Por fim, mesmo que determinada escola ignore sua realidade 

cultural, mesmo assim continuará sendo condição indispensável para o sucesso de seu 

projeto educacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os wapichanas formam uma população total de cerca de 7.000 (sete mil) 

indivíduos que constituem a maior população de falantes Aruak no norte-amazônico. 

Ocupam duas regiões no Estado de Roraima, a região do Taiano, no Município de Alto 

Alegre, onde dividem espaço com famílias pertencentes ao povo Makuxi
40

, e a região 

Serra da Lua, no Município do Cantá. 

A principal atividade produtiva desses índios é o cultivo de mandioca, milho, 

jerimum, pimenta, abacaxi, batata e banana; além disso, caçam, pescam e coletam açaí, 

bacaba, tucumã e outros itens.  

Os wapichanas habitam o lavrado e, apesar do intenso contato com a 

colonização, ainda mantêm o uso da língua indígena
41

, a dança parixara, a presença do 

pajé, o relacionamento de respeito com a natureza e os seres espirituais que nela 

habitam. Ainda é comum o consumo de alimentos próprios da cultura Wapichana, como 

a damorida, farinha, beju, frutas; bebidas como o pajuaru e aluá.  

Na convivência diária, os ensinamentos de pai para filho é algo muito presente, 

tanto por parte do pai quanto da mãe, uma vez que estes (pais, avós, tios) são os 

primeiros mestres das crianças. Usam o dinheiro em algumas transações de compra e 

venda, mas ainda permanece o sistema de troca ou presentes (peixe, farinha, abóbora, 

goma etc.) entre membros das famílias ou da comunidade.  

Politicamente, suas comunidades realizam reuniões internas (comunitárias) e 

suas lideranças participam das assembleias regionais e estaduais realizadas pelo 

movimento indígena organizado roraimense. Tanto as lideranças quanto os membros 

das comunidades participam ativamente dos debates e decisões comunitárias e também 

das ações desenvolvidas no âmbito regional e estadual.   

Sabemos que a cultura é algo dinâmico, que ganha novos contornos 

periodicamente. O contato com a colonização trouxe-nos aspectos da cultura não-

indígena, que agora é parte da cultura indígena Wapichana, como, por exemplo: a 

presença de famílias indígenas que se converteram ao catolicismo ou protestantismo; o 

                                                             
40 A grande parte do povo Macuxi habita a região de serras mais a leste de Roraima, Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol. 
41 Nas comunidades onde a língua maternal indígena ficou, por muito tempo, relegada a segundo plano, 

atualmente há um movimento, por parte das lideranças, comunidade e escola, no sentido de fortalecer o 

uso da mesma no quotidiano escolar e comunitário. 
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consumo de produtos industrializados (produto de cozinha, higiene pessoal, vestimenta 

etc.); a aquisição de produtos tecnológicos (moto, carro, televisão, celulares etc.); 

bebida alcoólica (cachaça); gêneros musicais como forró, dentre outros.  

Um dos aspectos do mundo não-indígena presente desde há muito tempo nas 

comunidades é a educação ofertada pela escola. Essa educação, desde o início, esteve 

orientada por um currículo pensado para o índio e, portanto, um currículo que sobrepôs 

a cultura do colonizador sobre a cultura indígena, desvalorizando-a.  

Em décadas recentes (1969) houve um despertar por porte das lideranças 

indígenas, no sentido de mudar a escola, de forma que esta instituição torne-se uma 

forte aliada das comunidades na valorização da língua, a tradição, os modos de aprender 

e ensinar dos índios e de suas comunidades; ou seja, que a escola viesse a ser uma forte 

aliada na formação e promoção da cidadania intercultural indígena.  

Desde então, mudança é a palavra chave que ganhou força nos debates 

indígenas. Durante esse período, mudança é sinônimo de ação para a transformação. A 

professora Ana Maria Saul, parafraseando Paulo Freire, fala algo muito interessante, no 

que diz respeito à mudança na área educacional: 

 

No dizer coloquial de Paulo Freire, era preciso „mudar a cara da 
escola‟. No entanto, era fundamental que a escola quisesse mudar a 

sua cara, por isso precisava ser respeitada, consultada, fazendo-se 

sujeito de sua própria história [...], de fazer do currículo uma história 
escrita pelos professores, em diálogo com a comunidade escolar 

Somente nessa perspectiva os professores podem exercer o direito de 

pensar, fazer e experienciar currículo decidindo qual é o currículo que 
interessa, em resposta às questões: Currículo para quê? Currículo para 

quem? Currículo a favor de quem? (SAUL, 2010, p. 109) 

 

Essa sede de mudança possibilitou, a partir da década de 1980, a criação das 

organizações indígenas pelo movimento indígena organizado. Tais organizações, como 

instrumento de luta, fortaleceram as reuniões, pois, no início, envolviam em torno de 

150 pessoas, principalmente lideranças dos povos Macuxi e Wapichana. Com a criação 

das organizações, esses encontros ganharam volume e qualidade participativa e 

passaram a envolver entre 800 a 1000 pessoas de todos os povos indígenas de Roraima 

e também convidados de outros Estados da federação, como destaca o texto a seguir:  

 

A 40ª Assembléia Geral dos Povos Indígenas de Roraima contou com 

a participação de novecentos e cinqüenta e um (951) líderes dos povos 
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Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Taurepang, Sapará, Yanomami e 

Patamona, representando 164 comunidades das etnorregiões: Amajari 

(17 comunidades), Taiano (07 comunidades), Serra da Lua (12 

comunidades), Baixo Cotingo (12 comunidades), Raposa (24 
comunidades), Serras (56 comunidades), Surumu (23 comunidades), 

São Marcos (11 comunidades), Murupu (04 comunidades) e 

Yanomami (03 comunidades), representantes das organizações 
indígenas [...] além de parentes indígenas do estado do Amazonas, 

convidados e parceiros não indígenas e representantes de instituições 

publicas, reunidos nos dias 11 a 16 de março de 2011, na Comunidade 
Indígena BARRO, região SURUMU, Terra Indígena RAPOSA 

SERRA DO SOL
42

. (40ª ASSEMBLÉIA GERAL DOS POVOS 

INDÍGENAS DE RORAIMA, 2011) 

  

O grande desejo desses povos, em especial o povo Wapichana, em relação à 

Escola, sempre foi fazer desta instituição uma forte aliada no processo de revitalização 

de sua cultura, de sua cidadania. Antigamente, a formação cidadã do índio wapichana 

ficava sob inteira responsabilidade do kwad pazo (sábios) das comunidades. Hoje, essa 

tarefa também cabe, em parte, à escola e, por isso, o desejo que faça as adequações 

necessárias para que possa dar a contribuição desejada nesse processo. Isto não 

significa, porém, que os kwad pazo perderam sua função. Muito pelo contrário, 

permanece viva a sua função, ainda que de forma diferente. 

O que acontece hoje é que o contato com outras sociedades não indígenas passou 

a exigir conhecimentos de outros mundos, de outras culturas, daí a importância da 

escola. A escola indígena hoje tem a função de fortalecer as culturas locais, agregando 

novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

A todo esse conjunto de ordem política, social, econômica e cosmológica 

denomino de cidadania indígena intercultural. Assim, pesquisar a cidadania indígena 

intercultural é conhecer a fundo a cultura indígena, tendo em vista que a cidadania 

indígena não se resume aos direitos e deveres sociais, políticos e civis do indivíduo 

indígena para com o Estado, mas pressupõe olhar o índio como cidadão brasileiro e 

também como cidadão indígena. 

A formação cidadã Wapichana realizada pelos sábios dar-se-á em quatro 

ambientes, a saber: a família, muito importante durante toda a vida do índio, mas, 

principalmente, nos primeiros anos, quando o mesmo adquire valores essenciais de sua 

cultura; a comunidade, que é o espaço de maior socialização, de vivência do ser índio; 

                                                             
42 Neste ano de 2011, comemoraram-se 40 (quarenta) anos de realização desses encontros.    
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pois é nos relacionamentos com os demais, bem como com sua liderança, que sua 

identidade política começa a ser delineada; as reuniões comunitárias, assembleias 

regionais e estaduais, que são espaços e momentos importantíssimos na vida e na 

formação do cidadão indígena, uma vez que é nesses locais onde o mesmo tem um 

contato maior com as problemáticas que afetam diretamente sua vida. Esse é o espaço 

principal de reflexão em conjunto com outras pessoas, de diferentes localidades e/ou 

comunidades; e a escola é o quarto espaço de formação cidadã, que deve ser 

intercultural. Esta é a grande contribuição que a escola pode trazer para o contexto 

indígena. Isto significa que ela (a escola) precisa, sim, fortalecer a cultura local; por 

outro lado, não pode esquecer-se de instrumentalizar o índio, de forma que este possa 

dialogar com outros povos com os quais convive e também com as instituições do 

Estado brasileiro.  

A construção dos mecanismos necessários para que a escola possa desenvolver 

sua função nestas perspectivas vem ocorrendo através da construção de currículos 

específicos e diferenciados. 

Este estudo se deteve a analisar o contexto da Escola Estadual Indígena Geraldo 

Julião, na Comunidade Indígena Anta II, e, com base nas pesquisas de campo, foi 

possível elencar algumas características e desafios do currículo que ora vem se 

delineando na instituição. 

Uma característica primeira é a especificidade e a diferenciação, tendo por 

princípio que nenhum povo ou comunidade é igual ao outro e, portanto, o currículo e, 

consequentemente, a educação escolar podem até ser idênticas em alguns aspectos, mas 

nunca serão iguais; e isso se deve às especificidades de cada povo ou localidade. 

Esse aspecto tem possibilitado a inserção de conteúdos ou temas contextuais 

diferenciados a partir da realidade do aluno. Como exemplos, podem ser destacadas as 

datas comemorativas locais, festejos, eventos comunitários, oficinas de artesanato local, 

trabalho de resgate da língua indígena etc. 

Um exemplo claro desse trabalho está citado no memorial de formação do 

professor Pedro da Silva, responsável pela escola Geraldo Julião, entregue como 

trabalho de conclusão de curso do Magistério Indígena Tami`kan
43

: 

                                                             
43 O projeto magistério indígena Tami‟kan é uma versão atualizada do antigo projeto magistério 

parcelado indígena. Hoje, este projeto é desenvolvido pelo Centro de Formação dos Profissionais em 

Educação do Estado de Roraima – CEFORR, e conta com 300 alunos matriculados em processo de 

formação em serviço.  



101 

 

 

Na ocasião descobri que havia certa ansiedade e tristeza estampada no 
semblante de cada pai entrevistado. Isso se devia justamente pelo fato 

de seus filhos não falarem mais a língua indígena, por isso, a única 

esperança de resgate estava depositada justamente no ensino de língua 
indígena ofertado pela escola, mas que até o momento, pouco se tinha 

avançado. (SILVA, P., 2010, p. 2) 

 

E: 

 

Nesse terceiro momento, estive trabalhando em um projeto de 
intervenção. O referido projeto foi desenvolvido entre os dias 14 de 

Setembro de 2009 e 28 de Abril de 2010 e traz como titulo „Produção 

de textos e tradução para língua Wapichana‟. O principal objetivo do 
mesmo era produzir textos na língua portuguesa e traduzi-los para 

língua indígena. (Ibidem)   

 

Este aspecto, inclusive, é a segunda característica do currículo, que tem por 

princípio a valorização e o fortalecimento da língua indígena de cada povo que habita a 

localidade. Essa comunidade possui apenas duas pessoas que sabem falar a língua 

indígena Wapichana. Uma é a senhora Wiz (95 anos), em idade bem avançada, que não 

utiliza a língua indígena em seus diálogos com outras pessoas; a outra é o professor 

Denir, recém contratado pela Secretaria de Educação do Estado para ministrar aula de 

língua indígena Wapichana na escola.  

Nos últimos anos, a Escola e a comunidade têm intensificado um trabalho de 

valorização e uso da língua indígena Wapichana na localidade. O idioma Macuxi
44

, por 

ter menos representantes, não tem ainda nenhum trabalho nesse sentido, muito menos 

aula deste idioma na escola.  

O terceiro aspecto tem como característica o fortalecimento das formas próprias 

de aprendizagem indígena, uma vez que isso também contribui para o fortalecimento 

cultural e os conhecimentos tradicionais do povo.  

O tuxaua Kiba informou que o trabalho de fortalecimento dos ensinamentos 

indígenas tem sido realizado pela Escola, através de oficinas de artesanato, trança, 

dança, dentre outros, mas que é algo muito pontual e individualizado, desenvolvido 

através de projetos de aprendizagem. Mesmo sendo projetos realizados de forma ainda 

                                                             
44 Lembro ao leitor que essa é a realidade específica dos índios da comunidade indígena Anta II, onde 

habitam pessoas pertencentes aos povos Macuxi e Wapichana.  
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individualizada por professores da Escola Geraldo Julião, o tuxaua destaca que a 

iniciativa é boa.  

Além de fortalecer a cultura indígena, outra característica do currículo é fornecer 

aos alunos indígenas as ferramentas necessárias para que possam contribuir, em sua fase 

adulta, com o bem estar social e econômico de seu povo, seja no âmbito interno ou 

externo à sua comunidade.  

Este é um ponto importante, tendo em vista o mundo globalizado em que 

vivemos (inclusive a comunidade indígena pesquisada). Somente um currículo que 

possa formar para cidadania intercultural pode possibilitar isso. Entenda-se intercultural, 

agora, não somente no sentido de relacionamento entre pessoas e culturas, mas também 

numa perspectiva de inter-relação entre os conhecimentos e práticas diversas e 

globalizadas presentes tanto no ambiente escolar como no mundo que a rodeia. 

A proposta é que o aluno deva partir de seu contexto, estudando sua realidade, 

através dos temas contextuais, para que possa ser conhecedor de suas problemáticas, 

dos valores culturais a que pertence e avançar no decorrer de sua vida estudantil, 

acadêmica, de forma que conheça também sua região, o estado que habita, o seu país e, 

por fim, o mundo do qual faz parte, com suas belezas e também suas problemáticas. 

Dependendo de sua necessidade pessoal ou da necessidade local, nada impede 

que o aluno venha a se especializar em uma área específica, de forma a contribuir na 

melhoria de vida individual e do seu povo, o que significa que a decisão de sair ou não 

de sua comunidade para continuar seus estudos fica a cargo de cada família, orientada 

por sua liderança. 

Apesar de muito recente, a Escola Geraldo Julião vem sendo construída dia após 

dia pela comunidade que a compõe. Para isso, como decisão primeira, exigiram a 

contratação de professores indígenas, filhos da comunidade, escolhidos em reuniões 

comunitárias; portanto, que conhecem bem a cultura, os problemas e anseios locais. 

Além disso, estão sendo formados em serviço e isso ajuda nesse processo. No entanto, a 

exemplo das demais escolas indígenas, ainda tem muitos desafios a serem superados, 

dentre os quais citaremos alguns.  

Um dos maiores desafios é acertar o descompasso atual entre a formação 

acadêmica dos seus professores e a proposta de trabalho da Secretaria de Educação do 
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Estado de Roraima. Em entrevista concedida para este estudo, a professora Bun
45

, que 

em língua portuguesa significa Cuia, destacou que na faculdade recebem um tipo de 

formação, trabalham a partir dos temas do contexto local e, quando chegam à escola, 

algumas vezes, exige-se que se trabalhe uma grade curricular fechada, imposta pela 

secretaria de educação do estado ou do município  

Em sua opinião, é a formação que vem recebendo através dos cursos de 

formação de professores indígenas (Licenciatura Intercultural e Magistério) que mais 

tem contribuído com o trabalho em sala de aula, tendo em vista que a proposta 

metodológica que a formação concede é a partir dos conteúdos próprios locais, o que 

possibilita desenvolver metodologias diferenciadas. 

Um relatório de campo escrito por conta do desenvolvimento de um projeto de 

aprendizagem
46

 com alunos do primeiro ano do ensino fundamental da Escola Geraldo 

Julião registra aspectos importantes desse trabalho: 

 

Passando para sala de aula, trabalhei os conceitos discutidos na 

reunião e da cultura do nosso povo com os meus 10 alunos, Andréia, 
Adriana, Ana Carolina, Emiliano, Erik, Fabiana, Franciene, 

Gleiydson, Mackdeneson e Rodrigo.  

Diante da realidade da minha comunidade, vi a necessidade de 
mostrar de perto a situação dos igarapés Macaquinho e Cachorro. 

Então no dia marcado, exatamente 05 de Outubro fui para aula de 

campo juntamente com os alunos e uma mãe de duas crianças 
chamada Rosinete onde a mesma contou aos alunos que quando era 

criança, naqueles igarapés, era possível pegar peixes grandes, porém, 

hoje só tem piabas. Antes eram bem cheios, não eram tão rasos, não 

tinha lixo na água e tampouco era barrenta. Então expliquei o porquê 
não se pegava mais peixe naquele igarapé, o porquê o igarapé está 

cheio de areia e o leito está diminuindo. (JULIÃO, 2010, p. 4) 

 

Este é um ponto negativo do trabalho, uma vez que, apesar do esforço de cada 

professor, essas atividades realizadas na Escola (oficinas, projetos de aprendizagens, 

metodologias diferenciadas) ainda são desenvolvidas, em sua grande maioria, por conta 

de trabalhos de extensão dos cursos de formação onde os professores estudam 

(Magistério Tami‟kan e Licenciatura Intercultural), embora isso não signifique que tais 

iniciativas se dêem somente em função disso. É obvio que a comunidade vem 

                                                             
45 Ver Apêndice A. 
46 Este projeto foi desenvolvido como parte do tema contextual Ciência e Biodiversidade, estudado no 

curso de Licenciatura Intercultural, e nos dá uma ideia de projetos acadêmicos desenvolvidos no âmbito 

da Escola. 
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discutindo sua educação escolar e construindo dia após dia um currículo que realmente 

possa atender à sua realidade. 

Outro grande desafio a ser superado é o fato de a Escola não ter um projeto 

político pedagógico (proposta curricular) escrito e aprovado pelo Conselho Estadual de 

Educação – CEE/RR, que possibilite que o trabalho seja desenvolvido de forma “legal” 

por toda a escola, bem como por todos os professores.  

Um ponto positivo, se assim se pode dizer, é que a comunidade tem clareza a 

respeito da educação escolar indígena que almeja construir. Porém, por ser algo novo e 

diferente da educação escolar colonizadora, chamada tradicional, os professores sentem 

dificuldade na sistematização, o que dá a sensação de que todas as diretrizes discutidas 

nas reuniões e assembleias acabam ficando muito soltas, somente no discurso e na 

prática do dia a dia, mas nada sistematizada no papel, que é o que interessa à Secretaria 

de Educação. 

O maior desafio dessa construção social é justamente o diálogo com o Estado. É 

fato que a educação escolar indígena é regida por um aparato legal amplo nos níveis 

nacional, estadual e municipal, que assegura às escolas indígenas o direito de 

desenvolverem uma educação diferenciada. Portanto, é dever do Estado reconhecer as 

escolas, construir prédios, contratar professores e fornecer todo o suporte pedagógico 

necessário para o bom andamento da educação escolar indígena. 

No entanto, levantamentos realizados nas assembleias nos dão conta de que o 

Estado tem falhado nesta tarefa. Veja o que dizem as lideranças reunidas na 40ª 

Assembleia Indígena (2011), realizada entre os dias 11 e 16 de março de 2011, na 

Comunidade Indígena Barro, região Surumu, Terra Indígena Raposa Serra do Sol: 

 

É notório o abandono do poder público no que tange à educação 

escolar indígena. Após um amplo diagnóstico apresentado pelas 

próprias comunidades destacou-se: a precariedade da estrutura física 
das escolas, a falta de material permanente, falta de merenda escolar, 

falta contratação de pessoal de apoio e professores indígenas, 

construção e ampliação de escolas. 
Nos últimos anos a educação indígena sofreu prejuízos, pela falta de 

uma política que realmente atendesse a demanda das comunidades 

indígenas. 

Somos obrigados a construir e manter o funcionamento de nossas 
próprias escolas, inclusive nossos filhos estudam em barracas ou 

embaixo de árvores. Está claro que os recursos não estão sendo 

aplicados corretamente, ou utilizadas de forma indevida. 
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Denunciamos as empresas prestadoras de serviço na área de transporte 

escolar nas comunidades indígenas, pois seus veículos estão 

sucateados e sem condições mínimas de segurança, colocando em 

risco a integridade física dos estudantes. 

 

Diante deste diagnóstico, deve-se concluir que o problema não está entre os 

povos indígenas, uma vez que estes sabem como querem sua escola e estão trabalhando 

para construí-la; o problema maior ainda continua sendo o Estado que falta com a sua 

parte, principalmente no que tange aos investimentos.  

Apesar de tudo, é possível dizer que houve avanços significativos na educação 

escolar indígena. Para a senhora Kamuu
47

, mãe e avó de alunos, a escola da atualidade é 

diferente, pois na época em que fora alfabetizada, os alunos eram forçados a aprender 

através de castigos físicos, como palmatórias, ficar de joelhos sobre o milho, não era 

permitido falar a língua indígena, muito menos praticar seus rituais etc. Além disso, 

todos os professores eram não-indígenas.  

Segundo ela, hoje já é possível trabalhar a língua e os rituais indígena no 

ambiente escolar; os professores são filhos da comunidade: “não precisa mais vir de 

fora”. Hoje é possível que os alunos, ao concluírem a 4ª série do ensino fundamental, 

prossigam seus estudos em outra escola indígena próxima, fato que não acontecia em 

sua época. 

Este estudo revelou parte do caminho percorrido, as conquistas e os desafios a 

serem superados, pela educação escolar indígena na Comunidade Anta II, mas, sendo 

um processo em construção e, portanto, em constante adaptação à nova realidade, a 

construção curricular na Escola Indígena Geraldo Julião tem possibilitado a prática de 

uma educação escolar indígena específica e diferenciada.  

É específica porque se refere a algo particular, que a comunidade tem construído 

de acordo com suas necessidades; tem a ver com prática pedagógica e a organização 

escolar própria, que o povo entende serem as melhores para a sua escola. É diferenciada 

porque, apesar dos aspectos comuns que possui com as demais escolas indígenas do 

Estado de Roraima, possui um conjunto de especificidades que a torna diferente e única.  

Cabe destacar que, numa perspectiva de construção histórica, essa só tem sido 

possível devido à forma indígena de se organizar, para poder pensar e ir construindo aos 

poucos um projeto curricular que possibilite uma educação escolar que tenha um pouco 

                                                             
47 Ver Apêndice A. 
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de cada liderança, de cada pai, mãe ou mesmo um pouco de cada aluno, mas que esteja 

de acordo com a legislação em vigor. Não se pode pensar na dimensão prática da 

cidadania intercultural sem o amparo da dimensão legal. Ambas são indissociáveis. 
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APÊNDICES 



Apêndice A 

 

Fontes orais: caracterização geral dos entrevistados, identificados por pseudônimos. 

 

Dukuz (avô): neto de seu Marcelino e de dona Joana, tem 70 anos de idade. Foi tuxaua da 

comunidade por muitos anos; atualmente, está aposentado e mora na comunidade. 

Depoimento concedido no dia 11 de junho de 2010, na Comunidade Indígena Anta II. 

 

Kyba (pedra): atual tuxaua da comunidade, tem 52 anos de idade. É casado e possui um 

filho jovem. Depoimento concedido no dia 17 de janeiro de 2011, na Comunidade Indígena 

Anta II.  

 

Kupayn (peixe): tem 95 anos de idade. Viúva, vive acompanhada de filhos e netos. Suas 

opiniões ainda são muito ouvidas e respeitadas por todos os demais moradores. 

Depoimento concedido no dia 10 de dezembro de 2010, na Comunidade Indígena Anta II. 

 

Bun (cuia): professora, filha da comunidade, tem 28 anos de idade; é estudante do Curso 

de Licenciatura Intercultural/UFRR. É casada e tem um filho. Depoimento concedido no 

dia 5 de janeiro de 2011, em Boa Vista, RR. 

 

Kayz (lua): professora não-indígena, formada em Pedagogia, tem 29 anos. É casada com 

um índio, filho da comunidade, com quem tem três filhos. Depoimento concedido no dia 5 

de janeiro de 2011, em Boa Vista, RR. 

 

Maba (abelha): 74 anos de idade; filha da comunidade; é casada. Atualmente, vive na 

companhia do esposo, filhos e netos. Depoimento concedido no dia 11 de junho de 2010, 

em Boa Vista, RR. 

 

Kamuu (dia/sol): oriunda de uma comunidade próxima, possui 55 anos de idade. Casou-se 

com um indígena filho da comunidade, com quem teve oito filhos. Atualmente, vive em 

companhia de filhos e netos. Depoimento concedido no dia 17 de janeiro de 2011, na 

Comunidade Indígena Anta II. 



Apêndice B 

 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM EDUCAÇÃO: CURRICULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TLCE) 

Eu, ______________________________________________________, Declaro 

que fui devidamente informado(a) sobre a pesquisa intitulada: “Currículo e Cidadania 

Intercultural: Uma experiência na comunidade indígena Anta II”, realizada por Geisel 

Bento Julião, mestrando em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. 

Declaro Também, ter aceitado participar deste trabalho cedendo a entrevista e 

respondendo às questões formuladas pelo pesquisador, estando ciente de que o material 

ficará em poder do pesquisador, tendo em vista a realização do referido estudo.  

Tenho ciência de que minha participação é livre e espontânea, podendo interrompê-

la a qualquer momento que desejar e que as informações obtidas não serão identificadas 

nominalmente, destinando-se, exclusivamente, à realização deste estudo.  

 

 

Assinatura do Entrevistado 

 

 

Data 

 

 

Testemunha 

 

 

Data 

 

 

Testemunha 

 

 

Data 

  

Contato do pesquisador: Geisel Bento Julião 

Rua: Z /  352 /   Bairro: Jardim Caranã Boa Vista / RR. 

Email: geiselwapichana@gmail.com / fone(95) 3627 14 39  

mailto:geiselwapichana@gmail.com


Apêndice C 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM EDUCAÇÃO: CURRICULO 

QUESTIONARIO QUE DEVE ORIENTAR A PESQUISA DE CAMPO COM PAIS 

E LIDERANÇAS. 

 

Nome: __________________________________________Povo:___________ 

1. Ocupa cargo de liderança na comunidade? Qual? Há quanto tempo? Acha isso 

importante? Por quê?   

 

2. Tem filhos estudando na escola? Quantos? Quais séries?   

 

3. Falando em ensino, a escola corresponde às suas expectativas, com aquilo que você 

espera para a formação do(s) seu(s) filho(s)?  Você pode comentar um pouco sobre isso?     

 

4. Você acha que a Escola é útil à Comunidade? Ela ajuda a comunidade a cultivar suas 

tradições, suas memórias? O que falta para a Escola ser melhor nesses pontos? 

 

5. Você participa do cotidiano escolar? De que forma?  

 

6. Sabemos que os professores sempre estão participando de cursos de formação, como 

você analisa isso?   

 

QUESTIONÁRIO QUE DEVE ORIENTAR A PESQUISA DE CAMPO COM 

ALUNOS. 

 

Nome: __________________________________________Povo:___________ 

1. Você gosta da escola onde estuda? Comente um pouco sobre como é o ambiente em que 

você estuda. Como são seus professores? Eles ensinam bem?   

 

2. Você participa das reuniões comunitárias? Acha importante? Comente sobre essas 

reuniões.  



 

3. Falando em ensino, a escola é boa para você? É boa para a sua formação?  O você espera 

dela?  Pode comentar um pouco sobre isso?     

 

4. O que precisa ser feito para sua escola ficar ainda melhor?    

 

5. Sabemos que os professores sempre estão participando de cursos de formação, como 

você analisa isso?  

 

QUESTIONARIO QUE DEVE ORIENTAR A PESQUISA DE CAMPO COM 

PROFESSORES. 

 

Nome: __________________________________________Povo:___________ 

1. Há quanto tempo você exerce o magistério? Por que você se tornou professor(a)? Você 

está satisfeito(a) com o magistério?  

 

2. Você participa das reuniões comunitárias? Acha importante? Poderia comentar sobre 

como elas contribuem (ou não) para a melhoria da escola e do seu ensino?   

 

3. Você está estudando? Qual área? Fale-me um pouco mais sobre seus objetivos como 

professor(a)-estudante.      

 

4. Como professor(a), você acredita que a escola consegue atender às expectativas dos 

alunos, dos pais e da comunidade? Poderia me falar um pouco mais sobre por que você 

acredita (ou não ) nisso?   

 

5. Sabemos que os professores sempre estão participando de cursos de formação. Eles 

atendem a sua expectativa? Pode comentar a sua resposta? 



Apêndice D 

 

Ensaio Fotográfico 

 

 
Reunião comunitária 

(foto prof. Gleide Almeida) 

 
Reunião comunitária 

(foto prof. Gleide Almeida) 

 
Assembleia Estadual Indígena 

(foto prof. Gleide Almeida) 

 
Debate em grupo Assembleia Estadual Indígena 

(foto prof. Gleide Almeida) 

 
Apresentação de trabalhos por regiões 

(foto prof. Gleide Almeida) 

 
Apresentação de alunos-Assembleia Estadual 

(foto prof. Gleide Almeida) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Anexo A 

 

Mapas 1 e 2 

 

 

Mapa 1 – Roraima no Brasil Mapa 2 – Estado de Roraima 

  

Fonte: 

http://www.luventicus.org/mapaspt/brasil/roraima.html 

acesso em 03 de Junho de 2011 

Fonte: http://www.guianet.com.br/rr/maparr.htm 

Acesso dia 03 de Junho de 2011 

 

http://www.luventicus.org/mapaspt/brasil/roraima.html
http://www.guianet.com.br/rr/maparr.htm


Anexo B 
 

Mapa 3 

 

Reservas Indígenas em Roraima 

T. I ANTA E T.I PIUM

BOA VISTA------------------

-----------------------------------

 
Fonte: http://www.portal.rr.gov.br/images2/mapasRR/reservas_indigenas.html  acesso em de Junho de 2011 

A Terra Indígena Anta Limita-se com a Terra Indígena Pium  

 

 

 

 

 

http://www.portal.rr.gov.br/images2/mapasRR/reservas_indigenas.html


Anexo C 
 

Mapa 4 – Terra Indígena Anta 

(oficial) 
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Mapa 5 – Terra Indígena Anta 

(autoria própria) 
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