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RESUMO 
 

 

Prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora: uma experiência em curso na 

Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Roraima pela superação do 

currículo integracionista 

 

Geisel Bento Julião 

 
 

Durante séculos, os povos indígenas de Roraima viveram um pesado processo 
de imposição física e cultural movido pelo Estado brasileiro. Esse processo está na 
origem do problema de pesquisa deste estudo, que é a desvalorização dos diferentes 
conhecimentos indígenas no currículo. Para contrapor e superar a realidade 
integracionista, a partir de 1970 foi realizada uma série de ações. Acreditava-se que 
essa mudança viria com a substituição dos professores não-índios por professores 
índios nas escolas indígenas de Roraima, mas isso não foi suficiente. Percebeu-se, 
então, que é uma escola integracionista que gera uma prática pedagógica 
integracionista. Por esse motivo, a tese central do presente estudo se pauta no 
entendimento de que, para superar essa realidade de desvalorização, é preciso mudar 
a prática docente integracionista. No entanto, para mudar a prática docente 
integracionista, que desvaloriza o saber indígena, se faz necessária a construção de 
práticas pedagógicas diferenciadas, de base teórica crítica e libertadora que valorize os 
conhecimentos indígenas. Diante dessa afirmação, as seguintes questões de pesquisa 
são levantadas: quais os fundamentos ético e epistemológico da prática pedagógica 
diferenciada, crítica e libertadora em educação escolar indígena? Quais os princípios 
teórico e metodológico que caracterizam um currículo crítico e libertador capaz de 
valorizar os diferentes conhecimentos indígenas? Este é um estudo qualitativo, com 
enfoque na pesquisa bibliográfica, com pesquisa de campo e tem como objetivo 
identificar os fundamentos ético e epistemológico da prática pedagógica diferenciada, 
crítica e libertadora em educação escolar indígena em Roraima (Licenciatura 
Intercultural da UFRR), além de descrever os princípios teórico e metodológico que 
caracterizam um currículo crítico e libertador capaz de valorizar os diferentes 
conhecimentos indígenas, tanto na educação básica quanto no ensino superior. 
 
Palavras chave: Escola Indígena. Currículo integracionista. Currículo diferenciado. 

Valorização Cultural. Licenciatura Intercultural. Universidade Federal de Roraima – 
UFRR. 



ABSTRACT 
 
 
 

Differentiated, critical and liberating pedagogical practice: an ongoing experience in 

the Intercultural Teaching Degree of the Federal University of Roraima for overcoming 
the integrationist curriculum 

 
 

Geisel Bento Julião 
 
 

During centuries, the indigenous peoples of Roraima have experienced a heavy 
process of physical and cultural imposition by Brazilian state. This process is the origin 
of the research problem of this study, which is the devaluation of different indigenous 
knowledge in the curriculum. To counteract and overcome the integrationist reality, since 
1970, some series of actions. It was believed that this change would come with the 
replacement of non-Indian teachers by Indian teachers in the indigenous schools of 
Roraima, but this was not enough. It was realized, then, that it is in an integrationist 
school where it can be generated a pedagogical integrationist practice. For this reason, 
the central thesis of the present study is based on the understanding that, in order to 
overcome this reality of devaluation, it is necessary to change the integrationist teaching 
practice. However, in order to change the integrationist teaching practice, which 
devalues indigenous knowledge, it is necessary to construct differentiated pedagogical 
practices, with a critical and liberator theoretical basis which values indigenous 
knowledge. Based with this statement, the following research questions are raised: what 
are the ethical and epistemological foundations of differentiated, critical and liberating 
pedagogical practice in indigenous school education? What are the theoretical and 
methodological principles that characterize a critical and liberating curriculum capable to 
valuing the different indigenous knowledge? This is a qualitative study, which is focused 
on bibliographical research, with field research and aims to identify the ethical and 
epistemological foundations of the differentiated, critical and liberated pedagogical 
practice in the indigenous school education in Roraima (Intercultural Teaching Degree of 
the UFRR). Sometimes it focuses to describe the theoretical and methodological 
principles, which characterizes a critical and liberating curriculum that capable to value 
the different indigenous knowledge, both in basic education and in a higher education 
level.  
 
Keywords: Indigenous School. Integrationist Curriculum. Differentiated Curriculum. 

Cultural Valorization. Intercultural Teaching Degree. Federal University of Roraima – 
UFRR. 
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INTRODUÇÃO 

 

Se houver um tempo para ousar, 
Para fazer a diferença, 

Embarcar em algo que valha a pena, 
Esse tempo é agora. 

Mas não necessariamente por uma grande causa 
E sim por algo que fisgue o seu coração, 

Algo pelo qual você aspira, 
Pelo que sonha. 

Você deve isso a si mesmo – fazer com que seus dias valham a pena. 
Divirta-se. 
Vá fundo. 

Faça alongamento. 
Sonhe alto. 

Saiba, entretanto, que coisas que valem a pena dificilmente vêm fácil. 
Haverá dias bons. 

E também dias maus. 
Haverá dias em que desejará dar a volta, 

Desistir de tudo e parar. 
Esses momentos dizem que você está abrindo caminho, 

Que você não tem medo de tentar e aprender. 

(Autor desconhecido) 

 

Os dizeres escritos acima refletem muito sobre a minha caminhada. Ao fazer 

um breve histórico de minha trajetória de formação, quero dar destaque, 

principalmente, àquilo que considero como conquistas pessoais. Porém, não farei 

isso para fortalecer estereótipos meritocráticos, mas para reconhecer e agradecer a 

instituições e pessoas sem as quais não conseguiria chegar aonde cheguei. 

O texto diz que “se houver um tempo para ousar, para fazer a diferença, 

embarcar em algo que valha a pena”, então, “esse tempo é agora”. O que é que vale 

a pena fazer agora? Esse foi um questionamento que me fiz há alguns anos, quando 

iniciei minha vida profissional, minha formação política no movimento indígena, 

quando casei com a minha esposa, Léia, visando construir uma família. 

O que é que vale a pena eu fazer agora? Esta pergunta envolveu aspirações, 

sonhos e possibilidades que foram sendo construídas, pois, como dizia Paulo Freire, 

há coisas que são inéditas, mas são viáveis de serem construídas. Lembro-me 

quando cursava o Ensino Fundamental e passei a morar na casa de um senhor 

conhecido de minha família; o local ficava em uma vila perto de minha comunidade. 
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Esse senhor, a quem tenho uma eterna gratidão, tinha alguns filhos com 

maior idade que a minha. Uma vez ou outra, quando estávamos sentados, 

conversando, um deles sempre me perguntava qual era o motivo de eu estar 

estudando e ficar meses fora de casa. De pronto eu respondia que um dia queria 

fazer doutorado, queria ser doutor. Todos sorriam e diziam, em tom irônico: “olha 

gente, o índio quer ser doutor”. 

Diante desse tipo de gozação pensei em voltar para casa, desistir de tudo, 

mas o estudo tornara-se um sonho; definitivamente eu estava fazendo algo que 

havia fisgado o meu coração, algo que valia a pena fazer. Depois de alguns anos, a 

vida me ensinou duas coisas, quais sejam: 1. coisas que valem a pena dificilmente 

vêm fácil; e 2. quando se faz algo porque gosta-se de fazer, então esse algo torna-

se divertido, prazeroso, bom de se fazer. 

É a partir dessa perspectiva que passo a relatar parte de minha trajetória. 

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

chamada Murirú, no município de Alto Alegre, no Estado de Roraima. 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, de onde 

haviam saído quando se casaram. 

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. 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 significou, 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 diferentes atividades com o intuito da 

recuperação e do fortalecimento 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 me lembro de 

alguns episódios interessantes que ocorreram em minha vida enquanto estudante. 
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Dentre todos, dois me marcaram bastante: o primeiro foi quando concluí o primeiro 

ano (1ª série) como aluno oficialmente matriculado na escola. 

Naquele ano, o resultado das avaliações realizadas ao final do ano não 

agradou a meus pais porque eu ainda não sabia ler e nem escrever em língua 

portuguesa, muito pouco sabia de adição, divisão, subtração ou multiplicação e, por 

isso, havia sido reprovado. 

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

me ouvir 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? 

Ouvi essa mesma frase desde a minha infância até o início de minha vida 

adulta, quando meu pai faleceu. Durante esse período tomei posse do conselho de 

meu pai e, somente algum tempo depois, pude entender que “ser alguém na vida” 

significava aprender a falar a língua portuguesa, ser católico, obediente e, após 

concluir os estudos do Ensino Médio, migrar para a cidade e conseguir um emprego 

assalariado, mesmo que esse emprego fosse como caseiro em sítios e fazendas nos 

arredores da capital. 

Outro episódio ocorreu quando um colega chegou à escola falando a 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 de que estudavam conosco, naquele período, 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 deveríamos praticá-la quando estivéssemos na 

escola, pois bonita era a forma como os alunos não-indígenas falavam, usavam ou 

se comportavam”. 

Cresci na Terra Indígena Anta1; lá, estudei na única escola que até então 

existia (Escola Machado de Assis) e, como toda criança da comunidade, gostava de 

                                                             
1
 Até meados da década de 1990, pelo fato de existir somente uma comunidade indígena, existia 

também somente uma escola (Escola Machado de Assis). Houve uma divisão de famílias, dando 
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pescar, campear gado com meu pai e meu irmão, jogar futebol e tomar banho no 

igarapé que se localiza por detrás de onde morávamos. 

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

Machado de Assis, onde concluí a quarta série do Ensino Fundamental. Cursei as 

séries seguintes (5ª à 8ª) 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 para onde 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. Não eram muitos os que se arriscavam a fazer tal caminhada. 

Depois de algumas desistências e reprovações, consegui concluir a 8ª série e, 

como ainda não havia o Ensino Médio naquela 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 estar sozinho, ser 

indígena e estar vivendo em uma sociedade em que poucos indígenas se 

arriscavam a conviver, sofri muitos preconceitos. 

No ano de 2000 ingressei como aluno no projeto magistério indígena2, 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 tomei posse 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.  

                                                                                                                                                                                              
origem a duas comunidades (Anta I e Anta II). Com esta divisão foi implantada outra escola (Escola 
Geraldo Julião), para atender aos moradores da comunidade Anta II. 

2
 A Escola de Formação de Professores de Roraima (Magistério) foi criada pelo Decreto Estadual n. 

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 SEED-RR, implantou o Magistério Parcelado Indígena, 
habilitando 418 (quatrocentos e dezoito) professores indígenas até o ano de 2002. 
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Em 2003, após concluir o curso de magistério, participei do primeiro vestibular 

diferenciado, ocorrido no Núcleo Insikiran de Formação Superior Indígena da 

Universidade Federal de Roraima – UFRR, onde fui aprovado para cursar a 

Licenciatura Intercultural, um curso recém-implantado que fora criado com fins de 

formar professores indígenas 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. 

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

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Depois, atuei por 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 

Educação do Estado de Roraima. Nesse período ainda estive como professor 

formador no curso magistério indígena Tami`kan3. 

A partir do ano de 2000, como professor da 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 específica, pautei o meu trabalho docente 

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

comunidade. No primeiro dia de aula, descobri que nenhuma das crianças que 

estudavam naquela escola falava a língua portuguesa. Por conta dessa situação, um 

jovem Yanomami passou a me ensinar o seu idioma e a ajudar-me com as crianças 

em sala de aula até que eu aprendesse a me comunicar melhor com os estudantes 

e com toda a comunidade. 

                                                             
3
 O Magistério Indígena Tami`kan é a versão atual do antigo Magistério Parcelado Indígena. O antigo 

Projeto Magistério Parcelado Indígena foi reformulado e reimplantado entre 2006 e 2007 com o nome 
Tami`kan, que na língua Makuxi significa sete estrelas, uma referência aos sete povos envolvidos no 
processo de formação. Esse projeto agora está a cargo da Gerência de Formação Indígena do 
Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima/CEFORR, sob a 
coordenação da professora Makuxi Ineide Izidório. 
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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 indígenas pertencentes aos povos Makuxi, Sapará e Wapichana. 

Nesse período a minha atividade docente baseava-se na estratégia escola ativa4, 

uma proposta curricular voltada para a educação do campo, que fora implantada nas 

escolas indígenas multisseriadas5, 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 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 2005 trabalhei na Escola Estadual Indígena Geraldo Julião6, na 

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

onde a minha família mora atualmente. 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 realizar a prática pedagógica diferenciada que ora discutíamos nos 

cursos de formação. 

                                                             
4
 O Programa Escola Ativa foi posto em prática no Brasil, a partir de 1997, pelo Ministério da 

Educação, na gestão de Paulo Renato de Souza (Governo Fernando Henrique Cardoso). Esse 
programa tem como objetivo declarado o de melhorar o rendimento de alunos de classes 
multisseriadas rurais, uma das realidades de maior penúria no ensino público do país. Entre as 
principais estratégias, estão: implantar nas escolas recursos pedagógicos que estimulem a 
construção do conhecimento do aluno e capacitar professores. Apesar de não ter nenhum 
direcionamento para a educação escolar indígena, esse programa foi realizado em muitas escolas 
indígenas multisseriadas roraimenses. 

5
 Escola multisseriada é o 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. 

6
 Ao criar a escola da comunidade Anta II, os moradores resolveram homenagear a Geraldo Julião, 

meu pai e antigo morador da comunidade, dando à escola o seu nome. 
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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, tive a oportunidade de conhecer o Projeto Ensino Médio Diferenciado 

Indígena, que à época havia sido implantado em 16 escolas indígenas, em 

diferentes municípios do Estado de Roraima. Esse projeto foi uma iniciativa ousada 

da Divisão de Educação Indígena – DIEI/SEED-RR, que visava, primeiramente, 

ofertar o Ensino Médio nas escolas das comunidades e, em segundo lugar, era uma 

tentativa de proporcionar uma nova formação, com novas características, aos alunos 

indígenas que até então frequentavam escolas não-indígenas localizadas nas sedes 

das vilas ou dos municípios. 

Dentre as muitas diferenças existentes na proposta pedagógica do Projeto 

Ensino Médio Diferenciado Indígena, 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. No início do Projeto, os professores eram selecionados com 

base em critérios específicos definidos pela Divisão de Educação Indígena. 

No ano de 2007 surgiu a oportunidade de conhecer outro projeto, chamado 

Educação Cidadã Intercultural para Povos Indígenas na América Latina em Contexto 

de Pobreza. Tratava-se de um trabalho desenvolvido pela Rede Internacional de 

Estudos Interculturais – RIDEI, da qual a Universidade Federal de Roraima fazia 

parte por meio do Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena7. 

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 Licenciatura 

Intercultural e Bolsista RIDEI. 

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

de Roraima realizou processo seletivo entre os professores concursados da rede 

                                                             
7
 Além do Insikiran/UFRR, faziam 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). 
Segundo a mitologia dos índios que habitam o Monte Roraima, Insikiran é irmão de Anikê e filho 
guerreiro de Makunaimî. 
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com o objetivo de selecionar coordenadores para dar suporte pedagógico às escolas 

estaduais indígenas. Participei do processo seletivo e, em agosto de 2008, fui 

convocado para assumir o cargo8. Desde então passei a trabalhar juntamente a 

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

região chamada de Surumu. 

Durante o período em que estive como coordenador, trabalhei com 

professores e alunos 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. Estive coordenador pedagógico 

de escolas indígenas até meados de julho do ano de 2009, quando me afastei das 

atividades para cursar o mestrado. 

Esse acúmulo de experiências e 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, no 

Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, a partir do segundo semestre de 2009. 

Defendi a dissertação em agosto de 2011, com o título O Currículo como 

Construção Social em Contexto de Cidadania Intercultural Indígena, na qual 

investiguei os processos sociais, políticos e culturais envolvidos na construção de 

currículos diferenciados, no contexto das escolas indígenas de Roraima. 

Após defender a dissertação, no final de 2011 retornei ao Estado de Roraima 

e iniciei um novo ciclo em minha vida profissional. Resolvi migrar da sala de aula da 

educação básica para o ensino superior9. Essa experiência foi interessante e 

enriquecedora, pois tive a oportunidade de ler novos textos e reler outros; além 

disso, pude discutir educação escolar em sala de aula com outros professores e 

estudantes. 

A experiência no ensino superior permitiu-me conhecer melhor esse espaço, 

participar de debates, seminários e cursos, ora como ouvinte e ora como expositor. 

                                                             
8
 Ao assumir o cargo tive que mudar, com minha família, para a capital, Boa Vista, pois as escolas 

ficavam distantes umas das outras. Para chegar até elas eu utilizava os transportes da Secretaria de 
Educação. 

9
 Apesar dessa mudança, não abandonei a educação básica, apenas reposicionei o foco de pesquisa. 
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Com essas atividades pude amadurecer um pouco mais, adquirir experiência nessa 

área; além disso, as leituras e os debates afloraram alguns questionamentos que me 

instigaram a voltar à academia, agora para cursar o doutorado na PUC/SP, a partir 

do primeiro semestre de 2014. 

A experiência acadêmica na pós-graduação, somada às demais experiências 

adquiridas na graduação, no magistério indígena, nas salas de aulas das diferentes 

escolas e a militância no movimento indígena organizado têm sido responsáveis 

pela minha formação política, intelectual e na qualidade de pesquisador indígena. 

Durante o período de quase vinte anos no magistério indígena já trabalhei em 

diferentes escolas, comunidades e regiões. Além da docência, estive tuxaua10 de 

minha comunidade, tesoureiro da organização dos professores indígenas da região 

etc. O desempenho das funções de liderança a mim confiadas possibilitou a minha 

participação em reuniões, seminários e assembleias indígenas com fins de debater e 

contribuir com o projeto de construção da educação escolar indígena em Roraima. 

 

 

Problema de pesquisa 

 

Na minha dissertação de mestrado pude compreender e descrever aspectos 

importantes do processo social, político e cultural que permeia a construção da 

educação escolar indígena em Roraima. As observações de campo revelaram-me 

que esse processo possui dois aspectos importantes: um interno e outro, externo.  

A construção curricular interna ocorre paulatinamente a partir da dinâmica da 

própria comunidade, principalmente a partir dos debates que ocorrem mensalmente 

nas reuniões comunitárias. Externamente, a construção se dá quando as lideranças 

da comunidade, principalmente os professores e tuxauas, saem para participar de 

encontros que ocorrem em nível de região ou estado. 

Ao participarem de assembleias, cursos, reuniões regionais e estaduais, os 

líderes indígenas levam informações sobre o andamento da instituição escolar de 

sua comunidade; ao retornarem, trazem consigo diretrizes que os ajudam no 

                                                             
10

 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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aperfeiçoamento curricular de sua escola. As reuniões e assembleias para debater 

educação escolar indígena em Roraima são constantes e são realizadas, ano após 

ano, desde a década de 1970. 

Em cada comunidade indígena ocorrem reuniões mensais nas quais os 

presentes debatem, além de outros temas, a situação da educação escolar local; 

além disso, uma vez ao ano são realizadas uma assembleia regional e uma 

assembleia estadual11, que reúnem lideranças indígenas de todos os povos, 

pessoas de diversas comunidades, instituições governamentais e ONGs para 

debater a educação escolar indígena no Estado. 

Todas as atividades acima descritas são realizadas pelo movimento indígena 

organizado em parceria com escolas, comunidades, organizações parceiras e outros 

colaboradores. É fato que a construção social do currículo em Roraima tem como 

alvo principal superar uma realidade de imposição física e cultural posta em prática 

pelo Estado integracionista de outrora. 

A referida imposição física e cultural visava a integração dos índios à 

sociedade nacional e foi implementada pelo Estado brasileiro, no decorrer dos 

séculos de contato. Esse fato gerou o problema de pesquisa deste estudo, que é a 

desvalorização dos diferentes conhecimentos indígenas no currículo, tanto da 

educação básica quanto do ensino superior. 

Ao final do ano de 2013, quando apresentei o projeto de doutorado ao 

Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo, me questionava sobre o 

papel do conhecimento indígena no currículo da universidade, pois, em vários 

discursos, ouvi lideranças indígenas fazerem denúncias constantes a esse respeito. 

Isso me levou a crer que a desvalorização dos diferentes conhecimentos indígenas 

no currículo escolar ainda é um problema que exige solução e está presente nos 

debates sobre educação escolar indígena em Roraima. 

Em meados dos anos de 1980, lideranças indígenas imaginavam que 

substituir o professor não-índio pelo professor índio na escola de sua comunidade 

seria suficiente para mudar essa realidade. Com o passar dos anos, no entanto, se 

percebeu que ter um índio professor na sala de aula de sua escola é um aspecto 

                                                             
11

 Tanto a assembleia regional quanto a estadual são realizadas pela Organização dos Professores 
Indígenas de Roraima – OPIR. 
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positivo, mas não foi o bastante para mudar radicalmente o cenário de 

desvalorização herdada do currículo integracionista. No entanto, sempre que as 

lideranças indígenas discutem o problema, a culpa pela não superação do mesmo 

recai exclusivamente sobre o docente. 

Por esse motivo, a tese central do presente estudo se pauta no entendimento 

de que, para superar essa realidade de desvalorização, é preciso sim mudar a 

prática docente integracionista. No entanto, para mudar a prática docente 

integracionista, que desvaloriza o saber indígena, se faz necessária a construção de 

uma prática pedagógica12 diferenciada, crítica e libertadora, ou seja, é necessário a 

construção de uma prática curricular que valorize dos conhecimentos indígenas 

tanto na educação básica quanto no ensino superior. 

Segundo Souza (2009), a prática docente é apenas uma das dimensões da 

prática pedagógica. A prática docente está interconectada com a prática gestora, a 

prática discente e a prática epistemológica. Isso significa que a prática curricular ou 

prática pedagógica inclui a prática docente, mas a ela não se reduz. Nossa hipótese 

diz que não se resolve o problema da desvalorização dos conhecimentos indígenas 

no currículo se se olhar tão somente para a prática docente, sem considerar as 

outras dimensões da prática pedagógica da instituição escolar. Isso significa que 

todas as dimensões de toda e qualquer prática curricular, para alcançar os objetivos 

desejados, precisam estar fundamentadas sobre os mesmos princípios teóricos e 

metodológicos13. 

Desta forma, o processo de doutoramento, as leituras e as reflexões me 

fizeram entender que o questionamento adequado que se deve fazer não é sobre o 

papel do conhecimento indígena na universidade (não-indígena), mas: quais os 

fundamentos éticos e epistemológicos da prática pedagógica diferenciada, crítica e 

libertadora em educação escolar indígena em Roraima? Quais os princípios teóricos 

e metodológicos que caracterizam um currículo crítico e libertador capaz de valorizar 

                                                             
12

 A prática pedagógica nesta tese é sinônima de prática curricular. Dessa forma, haverá momentos 
em que se utilizará o termo prática pedagógica ou prática curricular, mas com o mesmo sentido 
conceitual. 

13
 Os princípios teóricos e metodológicos orientadores da prática pedagógica de uma determinada 

instituição/escola fundamentam todas as suas dimensões, quais sejam: a prática gestora, a prática 
docente e discente e a prática epistemológica. 
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os diferentes conhecimentos indígenas, tanto na educação básica quanto no ensino 

superior? 

Estas são as duas perguntas que nortearam o atual estudo, que tem como 

objeto de pesquisa a Licenciatura Intercultural, curso criado para formar 

especificamente professores indígenas e que funciona na Universidade Federal de 

Roraima. O referido curso foi escolhido por reunir, em sua proposta e prática 

pedagógicas, as características necessárias para uma pesquisa desta natureza e 

com esta finalidade. 

Diante do exposto, penso que o estudo segue quatro níveis de relevância, a 

saber: 1. histórico e social; 2. teórico; 3. acadêmico; e 4. político. O primeiro nível, 

histórico-social, reforçará o protagonismo dos Povos indígenas nesse processo; o 

segundo, teórico, deverá contribuir com a discussão conceitual sobre prática 

pedagógica diferenciada, crítica e libertadora, reforçando o entendimento e 

reformulando novas formas de análises científicas; o terceiro é o acadêmico, que 

compreende as características de uma prática pedagógica diferenciada, crítica e 

libertadora, possibilitando ao pesquisador e aos demais professores indígenas, não 

somente debater sobre, mas propor outra prática pedagógica em educação escolar 

indígena; o quarto nível de relevância é o político, pois, com o resultado das análises 

produzidas pelo estudo, se pode evidenciar a necessidade de aperfeiçoamento ou 

mudança dos fundamentos teórico-metodológicos que regem a prática pedagógica 

na grande maioria das escolas indígenas na atualidade. 

 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar os fundamentos éticos e epistemológicos da prática pedagógica 

diferenciada, crítica e libertadora em educação escolar indígena em Roraima e 

descrever os princípios teóricos e metodológicos que caracterizam um currículo 

crítico e libertador capaz de valorizar os diferentes conhecimentos indígenas, tanto 

na educação básica quanto no ensino superior. 
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Objetivos específicos 

 

 Relatar aspectos importantes do processo de contato entre índios e não-

índios em Roraima; 

 Descrever os principais sujeitos, as lutas e conquistas em educação 

escolar indígena; 

 Conceituar currículo nas perspectivas das teorias tradicional e crítica, bem 

como suas diferenças e abordagens; 

 Caracterizar educação escolar indígena diferente/diferenciada; 

 Refletir criticamente sobre os significados e objetivos da prática 

pedagógica diferenciada, crítica e libertadora em educação escolar 

indígena em Roraima; 

 Fazer uma abordagem teórica e metodológica sobre a interculturalidade, 

transdisciplinaridade, dialogia social, diálogo e a pesquisa no contexto da 

Licenciatura Intercultural; 

 Identificar em que momento, durante o processo de formação, são 

trabalhados os saberes conceituais, procedimentais e atitudinais 

referentes à interculturalidade, à transdisciplinaridade, à dialogia social, ao 

diálogo e à pesquisa na Licenciatura Intercultural. 

   

 

Procedimentos metodológicos 

 

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

caminho metodológico – entendido como o mais adequado – escolhido para este 

estudo foi a pesquisa qualitativa, com análise de material bibliográfico e documental. 

Foi ainda realizada pesquisa de campo, por meio da qual foram realizadas 

entrevistas14 com alguns professores formadores. Além disso, pude coordenar e 

                                                             
14

 Os professores formadores que hoje trabalham na Licenciatura Intercultural e no Instituto Insikiran 
como um todo estão divididos em dois grupos opostos, com opiniões e visões bastante divergentes 
em vários aspectos sobre a Licenciatura Intercultural, fato que é visível nas entrevistas realizadas e 
descritas na pesquisa aqui apresentada. Por respeito aos diferentes pontos de vista dos professores 
entrevistados e, em comum acordo com o orientador desta tese, optou-se por não colocar o material 
transcrito (oriundo das entrevistas) como apêndice neste estudo. Cabe lembrar que as entrevistas 
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participar, como professor colaborador, da apresentação e ministração de temas 

contextuais na Licenciatura Intercultural. 

Durante o período de doutoramento, alternei períodos de estudo no Programa 

de Educação: Currículo, estudo bibliográfico e documental com períodos de 

convivência, entrevistas, observação15 e pesquisa no Instituto Insikiran de Formação 

Superior Indígena. Com base nesse processo, foi possível organizar o processo 

metodológico em etapas. 

A primeira etapa foi a de estudos no Programa de Pós-graduação em 

Educação: Currículo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o que 

ocorreu durante o ano de 2014. Na ocasião, pude aprender mais com as 

ministrações dos professores Alípio Márcio Dias Casali, Carmen Junqueira, Antonio 

Chizzotti, Branca Jurema Ponce e Ana Maria Saul. Além das aulas, esse primeiro 

momento foi importante para conhecer novos textos e autores que me ajudaram a 

pensar o meu problema de pesquisa e na construção desta tese. 

Na segunda etapa, ocorrida no segundo semestre de 2015, realizei Estágio 

Doutoral Sanduíche no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Amazonas, onde conheci a Profa. Dra. Valéria Augusta C. de Medeiros 

Weigel. Além de interessantes debates teóricos, essa etapa do processo de 

doutoramento foi importante para que eu pudesse me reaproximar do Instituto 

Insikiran de Formação Superior Indígena da UFRR, meu ambiente de pesquisa. 

A terceira etapa ocorreu entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro 

semestre de 2016, quando me reaproximei do Instituto Insikiran de Formação 

Superior Indígena e da Licenciatura Intercultural. Nesse período, passei a participar 

de encontros em grupo de pesquisa, lecionei alguns temas contextuais como 

professor colaborador, ministrei palestras, participei de seminários, debates etc. 

O fato de ser egresso desse curso facilitou o meu acesso e o contato com os 

meus “antigos” professores formadores, que me receberam muito bem. As reflexões 

                                                                                                                                                                                              
foram gravadas e transcritas por mim. No decorrer deste estudo utilizou-se de parte desse material. 
No Apêndice A está apresentada a caracterização geral dos entrevistados. 

15
 Essas observações ocorreram, principalmente, a partir da minha participação nas aulas, como 

professor colaborador, em diferentes temas contextuais, acompanhando diferentes professores 
formadores em diferentes turmas. As minhas observações tinham como alvo principal verificar a 
“implementação”, em sala de aula, dos princípios teóricos que fundamentam o curso. (Veja-se o 
Capítulo III desta tese) 
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e os questionamentos realizados nesse período foram essenciais para o recorte e a 

definição do meu foco de pesquisa. Foi nessa etapa que comecei a escrever o 

presente texto. É importante destacar que essa vivência acadêmica me possibilitou 

amadurecer intelectualmente. 

A quarta etapa do processo ocorreu no segundo semestre do ano de 2016 e 

no primeiro semestre do ano de 2017. No segundo semestre de 2016 retornei a São 

Paulo para cursar mais duas disciplinas, receber preciosas orientações de meu 

orientador e fechar o texto para qualificação. Ainda é preciso lembrar que a partir do 

final de 2016 e durante todo o primeiro semestre de 2017 realizei entrevistas com 

professores do Instituto Insikiran, transcrevi as falas e fiz a análise do material. No 

segundo semestre de 2017 ocorreu a qualificação, onde recebi preciosas 

orientações da banca e sobre as quais trabalhei para concluir o texto final.  

A última etapa se deu a partir da ocasião da qualificação, em agosto de 2017, 

quando recebi sugestões e críticas construtivas dos examinadores que participaram 

da banca de qualificação. Na oportunidade, a fala de cada participante, as suas 

críticas e sugestões a respeito do tema em estudo muito contribuíram para a 

conclusão do texto final. 

 

 

Organização dos capítulos 

 

Feitas as devidas considerações sobre as etapas metodológicas do processo, 

apresento agora a organização estrutural dos capítulos deste trabalho de 

doutoramento. 

No primeiro capítulo desta tese apresento um registro do protagonismo 

indígena. Esse protagonismo divide-se em dois momentos, quais sejam: um 

protagonismo de resistência frente à imposição física e cultural gestada pelo Estado 

brasileiro integracionista e, em um segundo momento, um protagonismo de autoria, 

que se caracteriza, principalmente, pela construção da educação escolar indígena 

no Estado de Roraima. 

No primeiro capítulo, além de enfatizar o processo histórico, destaco aí a 

primeira característica de uma prática pedagógica diferenciada, com perspectiva 
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crítica e libertadora, qual seja: uma prática pedagógica diferenciada é fruto da 

diversidade dos debates e das reflexões realizados pelos índios, por seus 

colaboradores e pelo movimento indígena, em parceria com instituições 

governamentais e não governamentais. 

O segundo capítulo contém aspectos teórico-reflexivos sobre teoria curricular 

em suas perspectivas Tradicional e Crítica. A intenção dessa reflexão, além de 

pensar a educação escolar indígena tendo como fundamento a Teoria Crítica de 

Currículo, é também descrever as características teóricas daquilo que este estudo 

chama de prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora. Dentre os autores 

estudados para ajudar nessa reflexão, destacam-se, dentre outros autores e 

autoras, José Gimeno Sacristán (2000), Tomaz Tadeu da Silva (1999), Alípio Márcio 

Dias Casali (2007), Antônio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (2008). 

É ainda no segundo capítulo que conceituo escola indígena diferenciada e 

prática pedagógica diferenciada em educação escolar indígena. Além do aspecto 

conceitual, a intenção é resgatar essa categoria tão “desgastada” no contexto 

indígena, destacando suas características, suas especificidades, suas possibilidades 

e seus desafios. Nessa parte, os estudos dos professores Boaventura de Sousa 

Santos (2010) e Enrique Dussel (2012) contribuem com as definições. 

No terceiro capítulo o esforço do estudo se volta para a identificação dos 

princípios teórico-metodológicos que fundamentam a prática pedagógica 

diferenciada, crítica e libertadora no contexto da Licenciatura Intercultural. O 

processo de identificação dos referidos fundamentos deu-se a partir da análise da 

Proposta Pedagógica da Licenciatura Intercultural (CARVALHO; FERNANDES; 

REPETTO, 2008); a abordagem teórica dos mesmos deu-se de na medida da 

apresentação de cada princípio que norteia a prática pedagógica diferenciada. 

Ainda, entre os autores e as autoras que dão aporte teórico para esse capítulo da 

tese, destacam-se Vera Maria Candau (2000; 2010), Carmen Junqueira (2008), 

Maxim Repetto (2008; 2012), Fidel Tubino (2009), Paulo Freire (2005), Mikhail 

Bakhtin (2003), Basarab Nicolescu (1999a; 1999b). 

Com base na análise sobre a proposta pedagógica do curso e também nas 

entrevistas realizadas com alguns professores formadores do curso foi possível 

estabelecer outra característica da prática pedagógica diferenciada, crítica e 
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libertadora, qual seja: a prática pedagógica realizada na Licenciatura Intercultural 

tem como fundamento teórico e metodológico a interculturalidade, a 

transdisciplinaridade, a dialogia social, a pesquisa e o diálogo. São esses cinco 

princípios que norteiam essa prática pedagógica no processo de formação do 

professorado indígena na Universidade Federal de Roraima. 

No quarto capítulo, o foco está voltado para a Matriz Conceitual Formação 

Pedagógica Específica, que é constituída por oito Temas Contextuais. Todos os 

estudantes que chegam, obrigatoriamente, examinam tal Matriz Conceitual durante 

os dois primeiros anos de formação. Sua análise, para este trabalho de pesquisa, 

deu-se a partir da minha imersão em sala de aula, tanto como professor colaborador 

quanto professor coordenador de temas contextuais. Nesse momento da pesquisa 

foi possível verificar em que momentos são trabalhados os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais relacionados aos princípios da interculturalidade, da 

transdisciplinaridade, da dialogia social, do diálogo e da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

 

POVOS INDÍGENAS EM RORAIMA:  

DE UM PROTAGONISMO DE RESISTÊNCIA AO PROTAGONISMO DE AUTORIA 

 

 

 

Em um vídeo muito interessante intitulado O perigo de uma história única, a 

escritora nigeriana Chimamanda Adichie (2009) afirma que toda história tem dois 

lados. Segundo ela, o ato de contar história envolve relações de poder. Por este 

motivo, ao ler ou ouvir determinada história, sempre se deve questionar, por 

exemplo, sobre como essa história é contada, quem a conta e quando a conta. 

Imagine se a história do Brasil fosse escrita começando pelas flechas, pelas 

batalhas e guerras travadas pelos nativos brasileiros contra os colonizadores e não 

pela chegada dos portugueses. Certamente, teríamos uma história diferente ou, ao 

menos, teríamos o outro lado da história do Brasil. 

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar a história sobre os índios de 

Roraima tendo como ponto de partida a sua organização política e social, 

destacando sujeitos indígenas e instituições governamentais e não governamentais 

importantes nesse processo. 

A história dos índios aqui descrita é uma história que os coloca como sujeitos 

ativos e, portanto, protagonistas nessa caminhada. Esse protagonismo divide-se em 

dois momentos, quais sejam: um protagonismo de resistência frente à imposição 

física e cultural sustentada pelo Estado brasileiro integracionista e, em um segundo 
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momento, um protagonismo de autoria, que se caracteriza, principalmente, pela 

construção de projetos próprios, dentre os quais a construção da sua educação 

escolar indígena. 

Nessa história, os índios são sujeitos que lutaram e que continuam lutando 

pela sua sobrevivência física e cultural. Nessa história, os índios não são vistos 

como “selvagens canibais”, preguiçosos, mas na condição de povos diferentes, que 

merecem respeito. 

 

 

1. Protagonismo de resistência frente à imposição física e cultural 

 

Pensar a história dos Povos indígenas roraimenses não é uma tarefa simples, 

visto que o contato e o processo de colonização não foram iguais para todos os 

Povos, mas ocorreram em diferentes épocas e em diferentes ambientes. Por esse 

motivo, os aspectos históricos descritos neste texto são aqueles que melhor 

contribuem para o entendimento do problema de pesquisa exposto nesta tese. 

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

portuguesa uma unidade administrativa denominada Maranhão e Grão-Pará, 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 Nádia 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 
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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, por meio de várias ordens religiosas no decorrer dos séculos; e outra, que 

representava o Estado brasileiro, mediante projetos de ocupação do território por 

colônias militares e assentamentos de colonos civis. 

O estudo dessa história revela que os povos indígenas das regiões das serras 

e dos 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 do ano de 1750. Essa região, com o passar dos 

tempos, originou a tríplice fronteira atualmente composta por Brasil, República 

Cooperativista da Guiana e Venezuela. 

A região do Rio Branco, como era conhecida até então, é formada, de um 

lado, por 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, a região é formada pela densa 

floresta amazônica, onde habitam povos da floresta, dentre os quais se destacam 

Wai-Wai, Yanomami e Ye’kuana. 

A partir do Tratado de Madrid16, nos idos anos de 1750, dois outros motivos 

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

                                                             
16

 O Tratado de Madrid foi firmado na capital espanhola entre D. João V, rei de Portugal, e D. 
Fernando VI, rei de Espanha, em 13 de janeiro de 1750, para definir os limites entre as respectivas 
colônias sul-americanas, pondo fim assim às disputas. 
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para o mercado interno colonial como zona de suprimento de escravos índios, como 

afirma Farage (1991, p. 55), uma vez que esse era, à época, um negócio lucrativo. 

“A população indígena do Rio Negro sofrera irremediável abalo e, nos anos [19]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 pela Espanha, como 

destaca Jaci Guilherme 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. 

 

Esse aspecto, como anotado anteriormente, foi definitivo para a ocupação 

colonial da região. No entanto, 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 Portugal. Veja-se, a título de exemplo: 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 (Ibidem, 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, 



 

34 

 

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. Por esta forma, a pecuária foi a atividade 

escolhida para ocupar a região, que é formada por uma faixa extensa de savana, 

conhecida popularmente como lavrado. 

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 (VIEIRA, 2007, p. 35). 

Com o advento da Proclamação da República, no ano de 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 cultivado três fazendas, de forma que não se teve mais 

controle sobre tais rebanhos, o que chamou a atenção dos poucos colonos civis da 

região, à época, que passaram a ocupar a região, capturar e marcar gado como 

suas propriedades.  

Esse fato ocorreu ao longo dos séculos XIX e XX e deu origem a muitas 

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 o início do século XX a pecuária era uma atividade 

complementar ao extrativismo da balata e caucho17, desenvolvido na região 

amazônica nos latifúndios.  

                                                             
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. 

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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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 um 

quarto das 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 (o que se dá a partir do ano de 1909), e a segunda, pelo SPI – Serviço de 

Proteção ao Índio (no ano de 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, torná-lo cristão. Para tal 

empreendimento, 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 pelo 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 

histórico causou a diminuição e até mesmo o extermínio de muitos dos povos 

indígenas da região, resultante de epidemias que os assolaram e de conflitos 

armados estabelecidos. 

O contato com o colonizador trouxe consequências irreversíveis aos povos 

indígenas do lavrado, bem como as da região da floresta. Além da redução 

considerável no número de indivíduos em sua população, a cultura foi outra área 

bastante afetada. Apesar da violência concernente a isso, esses fatos possibilitaram 

uma aproximação entre os povos indígenas remanescentes da região do Rio 
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Branco, que buscaram em tal aproximação uma maneira para melhor enfrentarem 

as consequências inerentes à colonização e para melhor organizarem suas lutas 

pela sobrevivência física e cultural. 

 

 

2. Educação escolar: instrumento de colonização e de catequese 

 

 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 atualmente 

denominada 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) 

 

Pode-se 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 
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situar-se mais proximamente das comunidades indígenas, o que facilitaria o trabalho 

de catequese. A partir de então, se pode perceber uma atuação mais efetiva tanto 

da Igreja quanto do Estado. 

Em 1915, o Serviço de Proteção ao Índio criou 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. Segundo 

os pesquisadores consultados, em meados do ano de 1927, o Estado Maior do 

Exército alertava sobre a importância das fronteiras vivas formadas por indígenas no 

lado da ex-colônia de Portugal e a preocupação da migração dessa população para 

a Guiana, devido a maus tratos sofridos no Brasil. 

Mesmo situada mais proximamente dos índios e distante 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 oferecido aos 

indígenas, 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 se pode 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 algumas escolas públicas 

em terras indígenas. Como exemplo, pode-se 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 
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meninos e meninas indígenas trazidos das aldeias. Devido ao trabalho sistemático e 

em longo prazo, foi possível um grande avanço do trabalho catequético. Dom 

Alcuíno Meyer é um dos principais nomes da Ordem Beneditina; Dom Meyer 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 narrativas míticas entre 

os povos indígenas. 

Somente no ano de 1943 a região do alto Rio Branco, no extremo norte do 

Brasil, até a ocasião município do Estado do Amazonas, foi transformada em 

Território Federal de Roraima. 

Além desse fato, outros de mesma envergadura nos chamam a atenção nas 

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 a intensidade de 

suas atividades, sendo extinto em 1969. 

No ano de 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 tal maneira que, em 

meados de 1969, a Prelazia de Roraima mantinha em funcionamento sete missões 

em todo o território. 

Na sede dessas missões foram implantadas escolas para catequizar os índios 

e, a despeito de funcionarem em prédios cedidos pela Igreja Católica, eram 

mantidas com verbas públicas e eram administradas pelos missionários, como 

destaca Carlos Cirino (2008, p. 210): 

 

Na própria missão funcionava a escola do governo Pe. José 
Anchieta, que atendia a 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 a 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 
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trabalharem. A primeira turma foi formada em nível de 1ª a 4a séries e, em 1975, 

outra turma foi formada em nível de 5ª a 8a séries18. 

Até meados da década de 1970, as escolas que atendiam aos alunos 

indígenas estavam localizadas na sede das missões, nas fazendas nacionais, em 

fazendas particulares e algumas poucas estavam no interior de algumas 

comunidades indígenas. 

O currículo tinha como objetivo principal inserir o índio à sociedade nacional, 

substituindo paulatinamente sua língua, sua religião e seus costumes pela cultura do 

colonizador, como destaca e defende, como projeto, o artigo 50 da Lei 6.001, de 19 

de dezembro de 1973: 

 

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. (BRASIL, 1973) 

 

A educação escolar, nesse momento da história indígena, em Roraima, 

independente da instituição que a realizava, tinha como objetivo principal despir os 

povos indígenas de suas culturas e os vestir da cultura nacional, a cultura não-

indígena, sob o pretexto legal e civilizacional de torná-los brasileiros. 

Serviram como ferramenta legal para o processo de abrasileiramento do índio 

roraimense: a escola, enquanto instituição governamental; o professor não-indígena, 

enquanto agente representante legal do Estado; e o currículo, enquanto orientador 

da ação de escolarização das crianças indígenas. 

É fundamental destacar que, mesmo diante desse pesado processo de 

colonização “civilizacional”, cuja característica era de violenta desvalorização física e 

cultural dos índios, estes adotaram uma postura de resistência e lutaram a fim de 

permanecerem vivos fisicamente e manterem vivas as suas línguas, seus costumes 

e as suas tradições. 

É importante destacar também que essa forma integracionista de pensar e 

fazer educação escolar para povos indígenas começou a ser questionada, pelos 

                                                             
18

 Ainda que seja um trabalho importante desenvolvido pela Igreja, não se pode esquecer que a 
formação desses professores indígenas tinha como base o currículo integracionista implantado nas 
escolas localizadas em terras indígenas da época. 
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próprios índios, a partir da década de 1960. Num primeiro momento, a Igreja 

Católica toma a frente dos debates, mas, em um segundo momento, a partir dos 

anos de 1970 e 1980, os próprios índios assumem essa responsabilidade. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que é a partir desse momento histórico 

que os povos indígenas assumem um novo tipo de protagonismo, denominado neste 

estudo de protagonismo de autoria19. 

 

 

3. Protagonismo de autoria  

 

A partir do final do século XIX e do início do século XX já era notória a 

presença de alguns grupos distintos no 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 pelos funcionários do Serviço de Proteção 

ao Índio, por garimpeiros e pela Igreja Católica; o primeiro destes visava tornar aos 

indígenas brasileiros, inserindo-os à comunhão nacional; o segundo grupo visava 

catequizar aos indígenas, a fim de torná-los cristãos; os garimpeiros também 

disputavam o domínio sobre os índios, com vistas à utilização da mão-de-obra nos 

garimpos de ouro e diamante da região. 

 A história nos mostra que o relacionamento entre os referidos grupos e os 

índios da região sempre foi muito conflituosa, de dominação física e de imposição 

cultural. No entanto, segundo Paulo Santilli (2001, p. 40), 

 

[...] 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. 

 

                                                             
19

 O que não significa que o protagonismo de autoria concorra para o fim do protagonismo de 
resistência; ao contrário, o protagonismo de autoria dá força ao protagonismo de resistência. 
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Tais mudanças ocorridas entre as décadas de 60 e 70 do século XX 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 sobre suas terras. 

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

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

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. 

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 ocorrer 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. 

Para isso, a estratégia utilizada pela Igreja naquele momento foi de minar os 

vínculos clientelistas entre índios, fazendeiros e garimpeiros. Desse modo, passou a 

realizar reuniões periódicas com as lideranças, primeiramente para tratar de 

questões ligadas ao trabalho de catequese, realizado nas comunidades; num 
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segundo momento, a fim de tratar de problemas decorrentes da ocupação das terras 

indígenas por fazendeiros e garimpeiros. 

Refletindo acerca dessa nova atitude, por parte da Igreja, na relação com os 

povos indígenas, Jaci 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 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 (da comunidade Maracanã) e Lauro Melquior (da 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. 
(OFÍCIO DOS TUXAUAS 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 

atualmente são denominadas de Assembleias; a organização e a condução das 

mesmas, que antes eram realizadas pela Igreja Católica, na atualidade são feitas 

pelas organizações indígenas criadas a partir de 1980. Além de envolver lideranças 
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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. 

Na atualidade, tais encontros continuam ocorrendo com uma periodicidade 

anual e, apesar de não ser o foco deste estudo, dois aspectos chamam a atenção: o 

primeiro é, propriamente, o encontro e as pessoas presentes nesses eventos, que 

geralmente envolvem índios pertencentes a diferentes 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 qualidade20 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 na atualidade, em contraposição aos ideais positivistas de 

integração dos povos indígenas à sociedade nacional, até então defendidas e 

praticadas pelo Estado e pela Igreja. 

Até aqui se fez uma breve apresentação acerca de alguns aspectos do 

processo histórico de contato entre índios e não-índios no Estado de Roraima. No 

referido relato, procurou-se dar ênfase às lutas e às conquistas dos índios. A história 

revela que o contato, ao longo dos séculos, entre índios e não-índios foi marcado 

por uma relação com duplo aspecto: de um lado, imposição física e cultural e, de 

outro lado, uma postura de resistência frente a tal imposição. 

                                                             
20

 É nesse período histórico aonde se começa a desenhar a educação escolar indígena que no 
presente momento ganha corpo. É nesse período que se começa a discutir e reivindicar a formação 
diferenciada para professores indígenas em Roraima. Também é nesse período que se começa a 
pensar uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora. 
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A imposição física tinha como objetivo subjugar os índios para, então, utilizar 

sua mão de obra nas fazendas, na agricultura ou no garimpo de ouro e diamante. A 

imposição cultural, por sua vez, teve como principal objetivo descaracterizar 

culturalmente os índios, oriundos de diferentes povos, com a finalidade de sua 

integração à sociedade nacional. 

A referida imposição física e cultural foi realizada, principalmente, por 

intermédio de fazendeiros, missionários, servidores públicos, garimpeiros, dentre 

outros sujeitos não-indígenas. Apesar de tudo, esse ato obrigou os diferentes povos 

indígenas de Roraima a desenvolverem e a aperfeiçoarem estratégias de resistência 

com vistas a permanecerem vivos física e culturalmente. 

O ato de resistência frente à imposição física e cultural fez dos índios sujeitos 

protagonistas21 nesse longo processo de contato com os não-índios. Pode-se 

afirmar que o protagonismo indígena em Roraima possui dois objetivos principais, 

que estão ligados diretamente ao processo histórico de contato: além de manter a 

sobrevivência física e cultural dos mesmos, o protagonismo indígena também visa 

construir projetos de autoria própria para o futuro. 

Nas peças teatrais e nos filmes, o protagonista interpreta um papel, um 

personagem de destaque. Para dar vida a esse personagem principal, o ator ou a 

atriz o faz através da interpretação. Esse não é o sentido que se quer atribuir ao 

termo nesta tese, mas o protagonismo do qual se faz constante referência aqui tem 

o sentido de pessoas e atos que ganharam ou ganham destaque em meio a um 

acontecimento real e, portanto, neste caso, não é um ato de interpretação, mas atos 

e atitudes de sujeitos ativos que vivem ou viveram situações reais. 

Em Roraima, o protagonismo indígena tem duas características principais e 

estão diretamente relacionadas ao período histórico e aos objetivos propostos para 

cada período. Tanto o protagonismo de resistência quanto o protagonismo de 

autoria têm início desde os primeiros contatos22 entre índios e não-índios e se 

estendem até os dias atuais. 

                                                             
21

 Segundo Casali (2016), o termo protagonista origina-se de dois termos da língua grega, quais 
sejam: protos, cujo sentido é “o primeiro, principal”, e agonistés, cujo sentido é “lutador, herói”. 
Dessa forma, o protagonista aqui citado refere-se àquele/a que combate ou combateu na primeira fila. 

22
 Em Roraima, o momento histórico do contato entre índios e não-índios é muito diferente de povo 

para povo e, por esse motivo, é preciso analisar cada realidade. Apesar disso, é possível afirmar que 
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O protagonismo de resistência possibilitou a criação de instrumentos de 

defesa e de luta frente ao contato e às constantes imposições, o que possibili tou a 

sobrevivência física e cultural indígena. Se a escola, por exemplo, os obrigava a 

usarem a língua portuguesa e o desuso da língua indígena, em casa, os mais 

velhos, “teimosamente”, continuavam usando cotidianamente a língua indígena na 

comunicação com os filhos. 

É verdade que muitos povos não conseguiram obter êxito e manter seus 

idiomas vivos, mas aquelas línguas indígenas que conseguiram sobreviver 

continuam resistindo bravamente no contexto atual. O protagonismo de resistência, 

por sua vez, contribuiu com o protagonismo de autoria, pois exigiu a criação de 

instrumentos de valorização física e cultural dos índios. 

Em um primeiro momento, após o contato, cada povo ou comunidade utilizava 

como instrumento de resistência a guerra, em alguns momentos, a fuga, ou mesmo 

a aliança com os colonizadores. A partir dos anos de 1960 e 1970, povos indígenas 

que antes eram inimigos históricos, como é o caso dos Povos Wapichana e Macuxi, 

passaram a se unir em torno de grandes assembleias para discutir, planejar e 

executar projetos próprios. 

É nesse período que os povos indígenas começaram a forjar os seus 

principais instrumentos de luta em Roraima. Tais instrumentos, de autoria própria, 

têm contribuído, principalmente, para o reconhecimento e para o fortalecimento 

físico e cultural dos povos indígenas no contexto roraimense. Dentre os instrumentos 

mais importantes de autoria indígena, destaca-se a educação escolar pensada, 

organizada e realizada pelos próprios índios. 

Nesse momento histórico (1960/1970), missionários católicos que, até aquele 

momento, haviam atuado como agentes da imposição física e cultural, como 

instrumento de integração, passaram a contribuir com os povos indígenas, 

ajudando-os em sua organização política nas assembleias. Da mesma forma, a 

partir dos anos de 1980 e 1990, outros sujeitos não-indígenas, principalmente 

professores universitários e algumas instituições governamentais e não 

governamentais, tornaram-se aliados a esse protagonismo indígena. 

                                                                                                                                                                                              
todos os povos indígenas assumiram sua postura de resistência e autoria, ainda que possa 
diferenciar em alguns aspectos. 
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Nesse ponto é importante fazer uma anotação: os parceiros e colaboradores 

não-indígenas são coadjuvantes23 em um processo que tem os índios como 

protagonistas e sujeitos de sua história. Obviamente, não é a intenção deste texto 

desqualificar ou desprezar toda a contribuição dada por tais colaboradores, sejam 

pessoas ou instituições. Por esse motivo, o termo coadjuvante deve ser concebido 

segundo o Dicionário Houaiss (2009), onde o coadjuvante é aquele “que coadjuva, 

auxilia ou concorre para um objetivo comum”. 

Antes de prosseguir, é preciso reafirmar a consideração importante de que o 

processo histórico de lutas e conquistas descritas até aqui revelou dois tipos de 

protagonismo, quais sejam: o de resistência e o protagonismo de autoria; além 

disso, é importante destacar também que a educação escolar indígena24, foco do 

estudo nesta tese, é um instrumento de autoria indígena que tem contribuído com 

sua resistência, principalmente com a identificação, o reconhecimento e a 

valorização física e cultural do índio no currículo escolar. É acerca desse 

instrumento que serão construídas as reflexões no próximo tópico. 

 

 

4. A Nova Educação Escolar Indígena: um projeto em construção 

 

Até aqui, esta tese trouxe uma breve exposição sobre o processo de 

colonização, os sujeitos envolvidos e as relações sociais que se instituíram entre 

índios e não-índios. Cabe, a partir de agora, enfatizar o projeto, em construção, da 

educação escolar indígena em Roraima. Para isso, se faz necessário mencionar 

algumas lideranças, organizações indígenas, secretarias e instituições de ensino 

                                                             
23

 Essa é uma observação que merece atenção, pois tenho observado que muitos colaboradores 
(não-indígenas) da atualidade, principalmente professores “novatos”, que se juntaram por meio de 
concurso público e têm colaborado com a formação de professores indígenas em Roraima, parecem 
ainda não ter entendido que a formação dos professores indígenas é apenas uma parte de um projeto 
de educação escolar indígena maior e, por esse motivo, há regras estabelecidas pelo movimento 
indígena que precisam ser respeitadas. Neste caso, a Universidade Federal de Roraima e os 
professores formadores são colaboradores de um projeto educacional pensado e posto em execução 
pelos povos indígenas. 

24
 A educação escolar indígena em Roraima precisa ser olhada como parte de um projeto de autoria 

indígena muito maior, que envolve outras áreas, por exemplo, a área da saúde, gestão territorial etc. 
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superior que muito têm contribuído com esse projeto durante as últimas quatro 

décadas no Estado de Roraima. 

No início da minha vida profissional, lecionei em uma escola indígena 

chamada Fábio de Magalhães, na Comunidade Indígena Mangueira, na atual 

Região Tabaio, no município de Alto Alegre, em Roraima. Essa comunidade está 

localizada muito distante, isolada das demais comunidades da região; foi lá que 

conheci o senhor Alfredo, ancião, patriarca e uma das mais influentes lideranças 

daquela distante e pequena aldeia. 

O tuxaua Alfredo, como era carinhosamente chamado, contou-me muitas 

histórias pessoais e também histórias relacionadas à sua comunidade e sobre a sua 

luta no movimento indígena. Das histórias que ouvi, uma em especial me chamou a 

atenção e dizia das dificuldades que o mesmo enfrentara para conseguir o 

reconhecimento da escola de sua comunidade25. Conta o tuxaua que, inúmeras 

vezes, ele se deslocou até a capital do Estado, Boa Vista, a cavalo (e, em algumas 

situações, andando a pé), por mais de cem quilômetros, para fazer suas solicitações 

junto às secretarias ou para participar de reuniões e assembleias com outras 

lideranças indígenas e não-indígenas. 

Também trabalhei com o povo Yanomami por dois anos inteiros (2001 e 

2002). Lá conheci os tuxauas Maurício e Jordão, ambos com idade entre quarenta e 

cinco e cinquenta anos de idade. Deles, ouvi muitas outras histórias. Para além de 

ouvir suas histórias, a minha longa estadia entre eles me permitiu acompanhar as 

lutas pela melhoria de vida de sua comunidade, principalmente aquelas relacionadas 

à educação escolar26. 

Muitas vezes os vi, em comitiva, deslocarem-se por vinte dias seguidos, 

remando suas canoas, para chegarem a Boa Vista e apresentar as demandas da 

comunidade, fazer solicitações junto às secretarias de Estado. Atualmente, mesmo 

contando com algumas melhorias, uma viagem de ida e volta até a capital leva, no 

mínimo, trinta dias, pois a maior parte do percurso ainda é por via fluvial e um 

                                                             
25

 Geralmente, as próprias comunidades implantam a escola quando há necessidade, mas, depois de 
implantada, é preciso ao Estado reconhecê-la para que possa assumi-la e enviar ou contratar 
professores, providenciar merenda, material didático etc. 

26
 A luta dessas lideranças teve consequências positivas, pois, na atualidade, tanto os professores 

quanto os agentes de saúde são filhos da comunidade. 
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pequeno trecho é feito via terrestre, a pé ou de carro, quando se encontra alguém 

disposto a dar carona. 

Quando eu era criança e durante parte da adolescência, no final dos anos de 

1970 e durante a década de 1980, acompanhei a luta de algumas lideranças de 

nossa comunidade. Dentre elas, lembro-me dos senhores Anastácio e José Miranda, 

tuxauas que tanto lutaram pela posse da terra, pela melhoria da educação escolar, 

saúde etc.; tais lideranças se deslocavam, caminhando, por longas distâncias a fim 

de irem para audiências, reuniões e assembleias. 

Dificuldades semelhantes enfrentaram os primeiros índios que se tornaram 

professores; como exemplo, destacam-se os professores: Enilton André, Fausto 

Mandulão, Idelvânia Rodrigues, Natalina Messias27, Euclides Pereira, Sebastião 

Bento e outros. Alguns já estão aposentados, outros já não estão fisicamente entre 

nós, mas há aqueles que ainda labutam na causa indígena na atualidade. 

As pessoas citadas acima são algumas dentre muitas outras lideranças que 

dedicaram parte de suas vidas em busca de uma vida melhor para os seus filhos, 

netos e bisnetos. A todos(as), a minha admiração e gratidão28. É de se imaginar as 

dificuldades que enfrentaram para participar, por exemplo, do histórico encontro de 

professores indígenas, ocorrido entre 16 a 20 de outubro de 1994, na cidade de 

Manaus, no Estado de Amazonas. 

Ao final do encontro acima mencionado, foi redigida a Declaração de 

Princípios. Esse importante documento serviu de base para a elaboração de artigos 

importantes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada no ano 

de 1996, além de outros instrumentos legais posteriores, com, por exemplo, a 

Resolução 003/99 da CEB/CNE. 

Pela sua importância para a educação indígena, configura-se importante 

transcrever os 15 princípios da referida Declaração: 

     

Os professores indígenas do Amazonas, Roraima e Acre, dos povos 
Apurinã, Baniwa, Baré, Desano Jaminawa, Kaxinawa, Kambeba, 
Kampa, Kocama, Kulina, Makuxi, Mayoruna, Marubo, Miranha, 

                                                             
27

 Em memória. 

28
 Acredito que o campo de luta tenha se expandido e, por isso, a responsabilidade dos líderes 

indígenas da atualidade também é grande. 
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Mundurucu, Mura, Pira-Tapuia, Shanenawa, Sateré-Maué, Tariano, 
Tauerapang, Tikuna, Tukano, Wanano, Wapixana, Yanomami, 
reunidos em Manaus (AM), nos dias 16 a 20 de outubro de 1994, 
preocupados com a situação atual e futura das escolas indígenas 
reafirmamos os seguintes princípios:  
1. As escolas indígenas deverão ter currículos e regimentos 
específicos, elaborados pelos professores indígenas, juntamente 
com suas comunidades, lideranças, organizações e assessorias. 
2. As comunidades indígenas devem, juntamente com os professores 
e organizações, indicar a supervisão e direção das escolas. 
3. As escolas indígenas deverão valorizar as culturas, línguas e 
tradições dos seus povos. 
4. É garantida aos professores, comunidades e organizações 
indígenas a participação paritária em todas as instâncias consultivas 
e deliberativas de órgãos governamentais responsáveis pela 
educação escolar indígena. 
5. É garantida aos professores indígenas uma formação específica, 
atividades de atualização e capacitação periódica para o seu 
aprimoramento profissional. 
6. É garantida a isonomia salarial entre professores índios e não-
índios. 
7. É garantida a continuidade escolar em todos os níveis aos alunos 
das escolas indígenas. 
8. As escolas indígenas deverão integrar a saúde em seus currículos, 
promovendo a pesquisa da medicina indígena e o uso correto dos 
medicamentos alopáticos. 
9. O Estado deverá equipar as escolas com laboratórios onde os 
alunos possam ser treinados para desempenhar papel esclarecedor 
junto às comunidades no sentido de prevenir e cuidar da saúde. 
10. As escolas indígenas serão criativas, provendo o fortalecimento 
das artes como forma de expressão de seus povos. 
11. É garantido o uso das línguas indígenas e dos processos 
próprios de aprendizagem nas escolas indígenas.  
12. As escolas indígenas deverão atuar junto às comunidades na 
defesa, conservação, preservação e proteção de seus territórios. 
13. Nas escolas dos não-índios será corretamente tratada e 
veiculada a história e cultura dos povos indígenas brasileiros, a fim 
de acabar com o preconceito e o racismo. 
14. Os Municípios, os Estados e a União devem garantir a educação 
escolar específicas às comunidades indígenas, reconhecendo 
oficialmente suas escolas indígenas de acordo com a Constituição 
Federal. 
15. A União deverá garantir uma Coordenação Nacional de 
Educação Escolar Indígena, interinstitucional, com participação 
paritária de representantes dos professores indígenas. (RCNEI, 
1998, p. 29) 

 

A declaração de princípios revela aspectos de uma utopia, no sentido 

freireano. Por exemplo, o direito a uma formação profissional específica, o direito de 

construir currículos e regimentos próprios para as escolas indígenas, o direito à 
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participação dos índios em instâncias superiores onde se tomam decisões etc. 

Durante esse caminhar histórico muitas dessas reivindicações tornaram-se 

realidades, conquistas importantes; outras, ainda não.  

Das conquistas participaram pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas, 

a exemplo da Organização dos Professores Indígenas de Roraima – OPIR, criada 

na década de 199029. Foi por intermédio dessa importante organização que se abriu 

um canal de diálogo com a Universidade Federal de Roraima. Segundo Marcos 

Antônio Braga de Freitas, professor formador na Licenciatura Intercultural, 

 

A ação política do movimento indígena de Roraima foi de suma 
importância para a criação do Insikiran enquanto resposta política e 
social da administração superior da UFRR em atender as 
reivindicações dos indígenas de Roraima. Nesse processo, pode-se 
destacar o papel da Organização dos Professores Indígenas de 
Roraima [...]. (2011, p. 605) 

 

As constantes reivindicações dos Povos indígenas em Roraima, por meio de 

suas organizações, possibilitaram que o Instituto Insikiran e, consequentemente, a 

Licenciatura Intercultural fossem criados. Entre os anos 2000 e 2001 foram 

realizados seminários e assembleias indígenas para tratar especificamente sobre a 

formação diferenciada em nível de 3º grau para professores índios, oriundos dos 

diferentes povos que habitam o Estado de Roraima. Um desses eventos foi 

realizado na comunidade indígena Canauani30, no município do Cantá, em Roraima. 

Além dos professores e lideranças de diferentes povos e organizações, 

participaram dos debates representantes da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 

do Ministério da Educação – MEC, da Secretaria de Estado da Educação e 

Desportos – SEED-RR e da Universidade Federal de Roraima – UFRR. Ao término 

desse encontro foi redigida a Carta de Canauani, necessário documento que 

                                                             
29

 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. 

30
 Canauani é o nome de uma Comunidade Indígena habitada por índios do povo Wapichana; 

localiza-se na Região Serra da Lua, município do Cantá, em Roraima. 
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orientou a construção do Instituto Insikiran e da Licenciatura Intercultural indígena, 

além de outras ações. 

Os avanços e as conquistas em educação escolar indígena em Roraima têm 

muitas faces e é fruto do trabalho realizado pelo movimento indígena organizado em 

parceria com várias organizações, faculdades e também com a parceria da Divisão 

de Educação Indígena da Secretaria de Estado da Educação – DIEI/SEED-RR. 

A esse respeito é preciso reconhecer o importante papel do Estado, enquanto 

parceiro, pois a criação desse espaço dentro da Secretaria Estadual da Educação 

em Roraima, ocorrida em meados de 1985/1986, foi uma conquista importantíssima 

para a educação escolar indígena, uma vez que até aquele período as discussões 

ocorriam no âmbito das assembleias, sem que houvesse sucesso em efetivá-las 

institucionalmente. 

 

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 atualmente de Divisão de Educação 

Indígena (DIEI/SEED-RR), vem trabalhando em parceria com a organização dos 

Professores Indígenas de Roraima e demais organizações parceiras31; tem se 

tornado um espaço estratégico para a organização, o planejamento e o 

desenvolvimento de um novo modelo de educação escolar indígena no Estado. 

Por esse motivo, é possível afirmar que a Divisão de Educação Indígena 

(DIEI/SEED-RR) tornou-se um espaço estratégico e importante para o movimento 

indígena, pois passou a ser administrado por professores índios, atuantes no 

movimento e escolhidos nas assembleias dos tuxauas ou na própria assembleia 

estadual dos professores indígenas. 

                                                             
31

 Todas as Organizações Indígenas do Estado de Roraima são parceiras e vêm trabalhando em 
regime de colaboração com a Divisão de Educação Indígena/SEED-RR. As mais conhecidas são: 
Organização dos Professores Indígenas de Roraima – OPIR; Conselho Indígena de Roraima – CIR; 
Organização das Mulheres Indígenas de Roraima – OMIRR; e Associação dos Povos Indígenas de 
Roraima – APIRR. 
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Nesse espaço institucional já estiveram como coordenadores importantes 

lideranças indígenas, dentre as quais se destacam o professor Euclides Pereira, as 

professoras Natalina Messias, Ineide Izidório e Gleide Ribeiro, ambas do povo 

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

assume a coordenação o professor, do povo Makuxi, Milton Dario Melquior Messias. 

O tempo de mandato do(a) coordenador(a) da Divisão Indígena na atualidade 

é de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, dependendo da forma 

como conduz os trabalhos. É importante destacar que é realizada uma avaliação 

anual pelos tuxauas, por professores e por demais lideranças presentes nas 

assembleias com o intuito de autorizar a continuidade, ou não, do(a) coordenador(a) 

à frente da divisão. 

No campo pedagógico, pode-se dizer que tão logo foi criada a DIEI se 

esboçou um plano de ação preliminar, com ênfase na adequação de um currículo 

pertinente à realidade sociocultural dos povos indígenas locais. Para isso, em agosto 

de 1986 foi realizado o I Encontro de Educadores 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 com a 

revitalização de suas línguas. 

Os indígenas reunidos 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 está a produção de materiais pedagógicos, 

principalmente livros específicos e diferenciados, para serem utilizados como 

suporte pedagógico dentro das escolas indígenas. Das produções publicadas, 
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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 

descontextualizados da realidade. 

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

Indígenas, funda a Escola do Maturuca (Escola Indígena Mirikió 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 aquele momento 

vinha debatendo a educação escolar em âmbito local, passou 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 organizaram através da 

Coordenação dos professores indígenas do Acre, Amazonas e Roraima (COPIAR), 

atualmente COPIAM (Coordenação dos Professores Indígenas da Amazônia). 

Nesses encontros, ocorridos anualmente, 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 e do Brasil como um todo. 

Outra conquista importante data do início dos anos de 1990 e está 

relacionada à formação dos professores indígenas. Devido à criação de um número 

cada vez maior de escolas em terras indígenas e ao crescente número de índios 

sem a formação necessária para exercer o magistério, o movimento indígena, 

representado pela organização dos professores, passou a reivindicar junto ao 

Núcleo de Educação Indígena a formação de professores em nível de magistério. 

As constantes solicitações levaram a Secretaria de Educação, por meio 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 
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educação escolar indígena, sobretudo para atender à demanda de formação dos 

professores indígenas. Foram formados mais de 400 professores, possibilitando 

gradativamente a ocupação dos espaços internos das escolas em terras indígenas. 

A formação desses professores teve impacto direto nas salas de aula e na 

gestão das escolas indígenas, uma vez que os cargos de docência e a 

administração das escolas passaram a ser ocupadas 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, eram 

professores não-indígenas. 

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 consequência de suas lutas. Um dos aspectos importantes 

presentes na execução do projeto de formação Magistério Parcelado Indígena, por 

exemplo, foi o acompanhamento das organizações indígenas, nos primeiros anos de 

execução, por meio dos tuxauas. 

Uma crítica 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 tempos, 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 3o grau é uma das 

conquistas mais recentes, que se tornou realidade em dezembro de 2001, quando o 

CUni (Conselho Universitário), instância máxima da Universidade Federal de 

Roraima, aprovou por unanimidade a criação do Núcleo Insikiran de Formação 
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Superior Indígena, atualmente transformado em Instituto Insikiran de Formação 

Superior Indígena32, e a implantação do Curso Licenciatura Intercultural, que segue 

alguns dos princípios de formação anteriormente desenvolvidos no “antigo” 

Magistério Parcelado Indígena. 

Para compreender a importância dessa conquista para os índios de Roraima, 

basta revisitar a história. Ao fazer isso encontraremos, entre o final dos anos de 

1990 e início dos anos 2000, muitas reclamações por parte das lideranças. Tais 

reclamações, ao longo dos tempos, foram sendo transformadas em demandas, 

dentre as quais se destacará uma, que pode ser considerada a mais relevante para 

o presente estudo. 

Quando se discutia sobre educação, a grande reclamação das lideranças era 

sobre a desvalorização dos conhecimentos indígenas no currículo escolar. 

Historicamente, estabeleceu-se uma relação de verdade e mentira entre 

conhecimentos indígenas e aqueles conhecimentos ditos científicos. O currículo 

integracionista contribuiu bastante para estabelecer essa relação, pois durante 

séculos desvalorizou, desprezou e marginalizou o conhecimento indígena ao mesmo 

tempo em que valorizou e exaltou o conhecimento acadêmico eurocêntrico no 

currículo da educação escolarizada. 

Por esses e outros motivos, ao discutir a formação dos professores indígenas 

em nível de terceiro grau, a demanda apresentada era por uma formação que 

pudesse mudar essa realidade herdada da escola integracionista. Em tese, tal 

mudança, no entanto, precisava ocorrer primeiramente no currículo da academia, no 

curso que forma os docentes, pois, somente assim os professores indígenas, depois 

de formados, efetivariam a tão desejada mudança no currículo de suas escolas.  

É nesse contexto que nasce definitivamente o Instituto Insikiran de Formação 

Superior Indígena e a Licenciatura Intercultural33. Nesse caso, é oportuno destacar a 

importante contribuição da Universidade Federal de Roraima, de modo que se abriu 

                                                             
32

 O Núcleo Insikiran de Formação Superior Indígena-UFRR, criado através da Resolução nº 
015/2001-CUni, posteriormente tornou-se Instituto através da Resolução nº 009/2009-CUni. 

33
 A Licenciatura Intercultural foi pensada e organizada de forma diferente de todos os cursos 

superiores até então existente em universidades federais. Essa forma de pensar a formação de 
professores implantou uma nova forma de pensar e fazer formação de professores e, 
consequentemente, estabeleceu uma prática pedagógica diferenciada. 
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ao diálogo e transformou a demanda apresentada pelos povos indígenas em 

realidade concreta. 

No momento de criação do Insikiran decidiu-se que o mesmo seria composto 

de um conselho interinstitucional consultivo e deliberativo, formado por 

representantes da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, da 

Universidade Federal de Roraima, da Divisão de Educação Indígena, da Fundação 

Nacional do Índio, do Conselho Indígena de Roraima e da Associação dos povos 

indígenas de Roraima, entre outros representantes. 

Para iniciar suas atividades acadêmicas na Licenciatura Intercultural, o então 

Núcleo Insikiran de Formação Superior Indígena firmou convênio financeiro com a 

Secretaria Estadual de Educação e Desportos (SEED-RR), tendo a Fundação Ajuri 

de Apoio ao Desenvolvimento da UFRR como executora dos recursos financeiros. 

O recurso oriundo desse convênio visava formar os primeiros 60 professores 

indígenas que ingressaram na Licenciatura Intercultural, via vestibular específico34, a 

partir do segundo semestre de 2003. Com o passar dos anos, outros vestibulares 

aconteceram, possibilitando o ingresso de mais professores indígenas: 

 

Em 2005, ingressaram mais 120 professores indígenas via concurso 
vestibular específico, sendo 60 no primeiro semestre e 60 no 
segundo. Até então, o curso de Licenciatura Intercultural foi mantido 
com esse recurso e o da própria instituição, com a infraestrutura e a 
contratação de professores efetivos. Nesse mesmo ano, a UFRR 
concorreu ao edital do Programa de Apoio às Licenciaturas 
Indígenas (Prolind-MEC) para manutenção das licenciaturas 
indígenas, quando o projeto do curso foi contemplado. No segundo 
semestre do ano de 2007, ingressaram mais 60 professores 
indígenas (turmas G e H), em 2009, entraram mais 60 (turmas I e J) 
e em 2010, mais 60 (turmas K e L), totalizando 360 professores 
cursistas, tendo o apoio financeiro para manutenção do curso por 
meio da Secad/Sesu/MEC, todos atendidos pelo Programa Prolind. 
Além desses, citam-se o Prodocência/Pibid e o Observatório da 
Educação Escolar Indígena, com financiamento da Capes/MEC. 
Desse total, formaram-se 118 professores indígenas com graduação 
em Licenciatura Intercultural nas três áreas de habilitação – 
Comunicação e Artes, Ciências da Natureza e Ciências Sociais –, 
sendo 37 graduados em 28 de março de 2009 e 81 em 9 de abril de 

                                                             
34

 As vagas ofertadas no referido vestibular foram específicas para professores índios que, 
comprovadamente, atuavam em escola indígena. Dessa forma, a concorrência ocorreu somente entre 
eles. 
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2010. Cabe destacar que, ao longo do período de 2003 a 2010, 
houve dois óbitos e quatro desistentes.  
Há atualmente 237 alunos regularmente matriculados no curso de 
Licenciatura Intercultural, com a previsão de ingresso de 60 alunos 
por ano, chegando a atingir 420 professores nos próximos cinco 
anos, totalizando 540 professores indígenas ao longo de dez anos. 
(FREITAS, 2011, p. 608-609) 

 

É possível afirmar que essa conquista é o auge, a coroação de um processo 

de lutas do movimento indígena, seus parceiros e colaboradores. É preciso afirmar, 

entretanto, que tal curso é parte de um projeto que tem como objetivo a construção 

da educação escolar indígena em Roraima; portanto, é a partir desta perspectiva 

que o mesmo será analisado no decorrer de todos os capítulos deste estudo. 

Com as conquistas, a luta dos povos indígenas em Roraima não parou, mas 

ampliou-se, ganhou outros espaços e se estabeleceram outros desafios. Nesse 

processo, alguns sujeitos aposentaram-se, saíram de cena e outros foram se 

integrando no decorrer da caminhada. Atualmente, temos diversas lideranças jovens 

que atuam nas comunidades, em espaços de direção de escolas, em salas de aulas, 

em postos médicos etc. 

As lideranças que nos antecederam, lutaram e galgaram conquistas 

importantes, dentre as quais se destacam a demarcação de nossas terras, a 

implantação e a construção de escolas; lutaram pela aprovação de leis importantes 

que beneficiam diretamente as comunidades indígenas; além disso, lutaram e 

conseguiram abrir espaço nas universidades para que pudéssemos, definitivamente, 

estudar e ocupar esse espaço estratégico e importante para as populações 

indígenas do Estado de Roraima. 

Apresentar, ainda que superficialmente, essa história é importante, pois nos 

ajudará a entender os desafios que estão postos na atualidade. Um dos maiores 

desafios está relacionado ao campo teórico da educação escolar indígena. As 

lideranças que nos antecederam, lutaram e conseguiram, por exemplo, que a 

educação escolar indígena se tornasse um direito indígena e um dever 

constitucional do Estado brasileiro. 

Portanto, a nós, indígenas, ao nos tornarmos professores e trilharmos o 

caminho da academia e da pesquisa, cabem-nos a responsabilidade e o desafio, a 

partir de nossos estudos, de propor/explicar/esclarecer princípios, estratégias, 
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instrumentos teóricos e metodológicos para que esse direito, constitucionalmente 

assegurado, torne-se uma realidade também no chão da escola indígena, ainda 

muito influenciada pela perspectiva integracionista de outrora. 

Infelizmente, na atualidade, há muitas críticas relacionadas à formação 

realizada na Licenciatura Intercultural. No entanto, tais críticas não invalidam a 

proposta de uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora, explícita na 

proposta pedagógica do Curso. Essa “experiência” se coloca como algo inédito e 

diferente de tudo o que se havia feito até então no âmbito da educação escolar 

indígena em Roraima. Por esse motivo, a partir do próximo capítulo far-se-á um 

esforço no sentido de aprofundar a análise científica sobre esse tema. 
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CAPÍTULO II 

 

 

CURRÍCULO, ESCOLA INDÍGENA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DIFERENCIADA: 

CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICIDADES, POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

 

 

No capítulo anterior, além de destacar o protagonismo indígena, ainda se fez 

uma breve explanação do processo histórico de contato entre povos indígenas e 

colonos não-indígenas em Roraima; destacou-se, também, os sujeitos e parceiros 

que muito contribuíram para as conquistas indígenas lá elencadas. Dentre as 

principais conquistas, foi destacada a importância da criação do Instituto Insikiran e 

da Licenciatura Intercultural na Universidade Federal de Roraima. 

O processo histórico, o protagonismo e as conquistas indígenas em Roraima 

são o pano de fundo que norteiam as pesquisas, bem como as reflexões a partir 

deste segundo capítulo. Sua importância está no fato de apontar e sempre fazer 

lembrar o atual problema de pesquisa, qual seja: a desvalorização dos 

conhecimentos indígenas no currículo da educação escolar tanto na educação 

básica quanto no ensino superior. 

Já foi dito anteriormente que, em meados dos anos de 1970 e 1980, as 

lideranças imaginavam que substituir o professor não-índio pelo professor índio na 

escola de sua comunidade seria suficiente para mudar a realidade herdada da 

escola de outrora. Com o passar dos anos, no entanto, se percebeu que ter um índio 

professor na sala de aula de sua escola é um aspecto positivo, mas não o bastante 
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para mudar radicalmente o cenário de desvalorização física e cultural herdada do 

currículo integracionista. 

Já foi dito também que a desvalorização dos diferentes conhecimentos 

indígenas é um problema que permeia, ainda no presente, os debates sobre 

educação escolar indígena em Roraima. No entanto, sempre que as lideranças 

indígenas o discutem, a culpa pela não superação do mesmo recai exclusivamente 

sobre o docente indígena. 

É bem verdade que o docente possui a sua responsabilidade nesse processo; 

no entanto, se é verdade que a prática pedagógica, além da prática docente, 

também é formada pela prática discente, pela prática gestora e pela prática 

epistemológica (SOUZA, 2009), então, para superar esse problema é necessária a 

construção de uma prática pedagógica diferenciada35, que tenha como principal 

objetivo a valorização dos conhecimentos indígenas no currículo. 

Ter um currículo que possibilite a valorização dos diferentes conhecimentos 

indígenas nas escolas das diferentes comunidades, apesar de todos os esforços, 

ainda é um desafio36. Por esse motivo foi necessário fazer uma investigação mais 

profunda da Licenciatura Intercultural que é, no contexto da educação escolar 

indígena roraimense, um projeto piloto, modelo a ser seguido.  

A intenção deste capítulo é explicitar, trazer à tona, revelar os fundamentos 

ético e epistemológico de uma prática pedagógica que pode ser considerada 

diferenciada, crítica e libertadora. É importante destacar que a Licenciatura 

Intercultural, além de ser um curso novo, diferente de todos os demais cursos que 

havia na universidade, foi um projeto pensado pelos índios, organizado em parceria 

com a universidade e com demais instituições parceiras. 

                                                             
35

 Isto quer dizer que qualquer projeto educacional, para obter os resultados esperados, precisa ser 
pensado sistemicamente. Em Roraima, por exemplo, ao pensar a formação dos sujeitos índios que 
dariam vida ao projeto de educação escolar em construção acreditávamos que seria suficiente formar 
professores indígenas, mas hoje nos demos conta de que, além da formação do professor, é preciso 
pensar na formação da equipe gestora, pensar em um conjunto teórico que dê suporte àqueles 
conteúdos escolares necessários à valorização dos conhecimentos indígenas no currículo escolar. 

36
 Essa dificuldade pode ser observada, por exemplo, ao se analisar os poucos projetos políticos 

pedagógicos que chegam a ser aprovados pelo Conselho Estadual de Educação. Pode-se afirmar 
que os poucos PPPs que conseguem ser aprovados são uma cópia, com suas devidas substituições, 
dos PPPs das escolas da capital. 
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A Licenciatura Intercultural é mais bem compreendida quando é analisada a 

partir de sua perspectiva histórica, de lutas e conquistas dos índios. Da mesma 

forma, a prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora aqui mencionada 

somente tornou-se possível a partir de uma série de conquistas legais ocorridas no 

decorrer das últimas décadas. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, algumas questões que 

outrora eram reivindicações tornaram-se direitos assegurados constitucionalmente. 

O artigo 231 da Constituição Federal, por exemplo, garantiu “[...] aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições [...]” (BRASIL, 1988). 

Outra conquista no campo constitucional se deu com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96). Essa Lei, em seu artigo 

78, inciso I, assegura como um dos objetivos da educação escolar indígena 

“proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de 

suas línguas e ciências” (BRASIL, 1996, grifos meus). 

O artigo 79 da mesma Lei destaca que os programas integrados de ensino e 

pesquisa, apoiados financeiramente pela União, devem ter como um de seus 

objetivos o fortalecimento das práticas socioculturais e a língua materna de cada 

comunidade indígena. 

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), 

publicado em 1998, trouxe preciosas recomendações pedagógicas sobre a nova 

educação escolar indígena em construção, principalmente no que tange à 

valorização dos conhecimentos indígenas no currículo escolar. No ano de 1999, 

através da resolução 003/99, do CNE/CEB, se criou a categoria escola indígena, 

pois até essa data as escolas que atendiam aos alunos indígenas eram 

categorizadas como escolas rurais. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 e de demais dispositivos legais, a educação 

escolar específica, diferenciada, bilíngue e intercultural deixou de ser “apenas” uma 

reivindicação indígena e passou a ser um direito constitucional das populações 

indígenas em todo o Brasil. 
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É verdade que o currículo de cunho integracionista vem perdendo espaço nas 

políticas públicas, no discurso e, paulatinamente, vem perdendo espaço no chão das 

diferentes escolas indígenas espalhadas pelo Brasil. A mudança na legislação 

brasileira, em meados da década de 1980, deu o suporte legal tão necessário para 

os debates que já vinham ocorrendo na academia, no movimento indígena 

organizado e principalmente no interior das escolas. Apesar disso, o currículo de 

cunho integracionista, que desvaloriza o conhecimento indígena, ainda não foi 

superado totalmente. 

Por esse motivo, além de refletir sobre os fundamentos ético e epistemológico 

da prática pedagógica diferenciada, faz-se necessário discutir o que entendemos por 

escola diferenciada, educação escolar indígena diferenciada, partindo de uma 

perspectiva crítica do currículo. Penso que não há como discutir educação escolar 

indígena e prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora sem antes refletir 

sobre as intencionalidades do currículo. 

É necessário destacar, ainda, que a divisão que se faz da teoria curricular em 

tradicional e crítica, adotada neste texto, não tem a intenção de discutir 

profundamente suas características conceituais, teóricas ou mesmo as contradições 

oriundas das respectivas concepções curriculares, mas tal, sim, possibilitar o 

primeiro passo para, então, poder compreender os fundamentos ético e 

epistemológico da educação escolar indígena, bem como os fundamentos da prática 

pedagógica diferenciada, crítica e libertadora. 

 

 

1. A educação escolar indígena e as teorias de currículo em suas perspectivas 

“Tradicional e Crítica” 

 

A construção de uma educação escolar indígena diferenciada passa, 

obrigatoriamente, pela construção curricular. Da mesma forma, pensar na realização 

de uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora requer clareza teórica 

bem como clareza sobre as intencionalidades do currículo. Desta forma, cabe 

informar que o objetivo aqui não é tanto discutir o conceito “o que o currículo é?”, 
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mas “o que o currículo faz?”; pois “[...] diferentes currículos produzem diferentes 

pessoas [...]” (GOODSON, 2008, p. 10). 

O escritor Rubem Alves, na obra intitulada Estórias de quem gosta de ensinar, 

apresenta a “escola da floresta”, uma pequena fábula sobre a escola. Ela será o 

ponto inicial para a reflexão sobre as diferentes intencionalidades do currículo, em 

suas diferentes concepções. Diz a estória: 

 

O rei Leão, nobre cavalheiro, resolveu certa vez que nenhum dos 
seus súditos haveria de morrer na ignorância. Que bem maior que a 
educação poderia existir? Convocou o urubu, impecavelmente 
trajado em sua beca doutoral, companheiro de preferências e de 
churrascos, para assumir a responsabilidade de organizar e redigir a 
cruzada do saber. Que os bichos precisavam de educação, não 
havia dúvidas. O problema primeiro era o que ensinar. Questão de 
currículo: estabelecer as coisas sobre as quais os mestres iriam falar 
e os discípulos iriam aprender. Parece que havia acordo entre os 
participantes do grupo de trabalho, todos urubus, é claro: os 
pensamentos dos urubus eram os mais verdadeiros; o andar dos 
urubus era o mais elegante, as preferências de nariz e de língua dos 
urubus eram as mais adequadas para uma saúde perfeita; a cor dos 
urubus era a mais tranquilizante; o canto dos urubus era o mais 
bonito. Em suma: o que é bom para os urubus é bom para o resto 
dos bichos. 
E assim se organizaram os currículos, com todo o rigor e precisão 
que as últimas conquistas da didática e da psicologia da 
aprendizagem podiam merecer. Elaboraram-se sistemas sofisticados 
de avaliação para teste de aprendizagem. Os futuros mestres foram 
informados da importância do diálogo para que o ensino fosse mais 
eficaz e chegavam mesmo, vez por outra, a citar Martin Buber. Isso 
tudo sem falar na parafernália tecnológica que se importou do 
exterior, máquinas sofisticadas que podiam repetir as aulas à 
vontade para os mais burrinhos, e fascinantes circuitos de televisão. 
Ah, que beleza! Tudo aquilo dava uma deliciosa impressão de 
progresso e eficiência e os repórteres não se cansavam de fotografar 
as luzinhas piscantes das máquinas que haveria de produzir o saber, 
como uma linha de montagem produz um automóvel. Questão de 
organização, questão de técnica. Não poderia haver falhas.  
Começaram as aulas, de clareza meridiana. Todo mundo entendia. 
Só que o corpo rejeitava. Depois de uma aula sobre o cheiro e o 
gosto bom da carniça, podiam-se ver grupinhos de pássaros que 
discretamente (para não ofender os mestres) vomitavam atrás das 
árvores. Por mais que fizessem ordem unida para aprender o 
gingado do urubu, bastava que se pilhassem fora da escola para que 
voltassem todos os velhos e detestáveis hábitos de andar. E o pavão 
e as araras não paravam de cochichar, caçoando da cor dos urubus: 
“Preto é a cor mais bonita? Uma ova”. (ALVES, 2000, p. 70-72) 
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Uma breve análise sobre a “escola da floresta” revela que o seu foco principal 

eram as estruturas rigorosamente planejadas, as intervenções educativas, 

amparadas nas mais modernas técnicas e recursos; tudo isso deveria, 

supostamente, alcançar os objetivos propostos pelos idealizadores do currículo, ou 

seja, pelos urubus. Conclui-se, então, que todo currículo é pensado, idealizado por 

alguém ou por um conjunto de pessoas comungando objetivos comuns. 

Nessa perspectiva pode-se afirmar que todo currículo visa construir 

identidades. A questão é saber qual é a identidade que prevalece em um 

determinado currículo. A título de reflexão deve-se questionar, por exemplo, sobre 

qual identidade o currículo da “escola da floresta” evidenciava. Do rei Leão? Dos 

urubus? Dos demais animais da floresta? 

A escola da floresta permite pensar criticamente sobre o problema de 

pesquisa deste estudo e questionar sobre quem são os sujeitos idealizadores, quais 

os objetivos estabelecidos e as identidades evidenciadas nos currículos das escolas 

indígenas em Roraima? 

Para além desse aspecto, permite pensar ainda sobre os fundamentos de 

uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora que valorize os 

conhecimentos indígenas no currículo. Nesse caso, deve-se questionar, por 

exemplo, de quais identidades é preciso falar no currículo? Quais memórias 

precisam ser desveladas? Quais são os aspectos imprescindíveis para a formação 

da equipe gestora que contribuem com a elaboração dos currículos, dos professores 

que os colocarão em prática e dos alunos que os vivenciarão por anos? Todos 

esses questionamentos permeiam as discussões sobre a intencionalidade do 

currículo na atualidade. 

Henry Giroux (1997) afirma que uma das grandes concepções teóricas que 

explicam a intencionalidade do currículo é a Teoria Tradicional de Currículo. A 

pergunta que norteia a construção curricular nessa teoria é “como fazer?”. O foco 

dessa teoria está voltado exclusivamente para a criação das “melhores técnicas” 

para o ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, 

planejamento, eficiência e objetivos. 

Pode-se observar que esses elementos estão presentes no currículo 

elaborado pelos urubus: a escolha minuciosa das técnicas, a unicidade dos 
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procedimentos para ensinar, o andar dos urubus, seu canto e sua comida, todos 

envoltos nos recursos tecnológicos mais modernos. 

De acordo com a concepção tradicional, somente são considerados aspectos 

que incluam as técnicas de planejamento e execução do ensino, com o objetivo de 

reproduzir a cultura e a ideologia dominantes. Para o rei leão era preciso organizar a 

educação da floresta. Para os urubus, detentores do poder de conferir aos demais 

súditos a educação, era preciso legitimar e reproduzir seus mecanismos internos e 

externos de organização. 

No entanto, na “escola da floresta”, vê-se que ao iniciar as aulas houve 

insatisfação por parte de alguns estudantes. Neste sentido, valem as observações 

do professor Tomaz Tadeu da Silva, em sua obra Documentos de identidade (2009), 

que revela haver, além da teoria tradicional, outra teoria de currículo, o que explica 

melhor sobre essa “insatisfação dos animais” diante da negação de suas 

identidades, costumes, memórias e práticas socioculturais no interior das escolas. 

Para este autor (SILVA, T. T. 2009), as Teorias Críticas de Currículo 

enfatizam elementos como ideologia e poder, reprodução cultural e social, classe 

social, capitalismo e relações sociais de produção, conscientização, emancipação e 

libertação, currículo oculto e cultura de resistência. Além desses aspectos, interessa 

para este estudo trazer para a arena do currículo debates sobre identidade e 

alteridade, diferença e subjetividade, significação e discurso, saber-poder, 

representação e cultura, gênero, raça e etnia, sexualidade e multiculturalismo. 

Segundo Tomaz Tadeu, a pergunta que norteia as reflexões no âmbito das Teorias 

Críticas de Currículo é: “o que o currículo faz?”. 

Por um lado, é possível verificar que, na narrativa da escola da floresta, 

contada por Rubem Alves, a construção do sistema de ensino, a postura dos 

professores e, consequentemente, o modo de aprender dos alunos se constituem de 

acordo com a teoria tradicional e se apresentam como neutros, científicos e 

desinteressados. Nesse contexto, os saberes dominantes definem o que ensinar e 

as técnicas aplicadas servem para que o ensino aconteça na escola. 

De outro lado, percebe-se que as teorias críticas não aceitam essa maneira 

de pensar o currículo e a escola. Para os que defendem esta concepção, sempre 

deve existir um questionamento sobre o porquê trabalhar determinados 
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conhecimentos em detrimento de outros. Para entender isso, no entanto, é preciso 

entender a ideologia que está oculta sob um aparente rótulo de neutralidade 

científica. Por esse motivo, é fundamental considerar-se que, na apreciação do 

currículo, não se pode analisá-lo, ou as formas de organizá-lo no interior da escola, 

com inocência, pois ele 

 

[...] tem significados que vão muito além daqueles aos quais as 
teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, 
território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, 
viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum 
vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, 
discurso, documento. O currículo é documento de identidade. 
(MOREIRA & SILVA, 2008, p. 150) 

 

Sabe-se o tamanho da dificuldade que é reunir em um esquema ou em uma 

única citação toda a gama de funções, todas as formas e todos os conceitos 

oriundos do termo currículo e a ele pertinentes, tendo em vista que “[...] o conceito 

de currículo adota significados diversos, por quê, além de ser suscetível a enfoques 

paradigmáticos diferentes, é utilizado para processos ou fases distintas do 

desenvolvimento curricular” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 103, grifos do autor). 

Por esse motivo, foi adotado neste estudo a concepção crítica da teoria 

curricular, pois se entendeu que as discussões sobre currículo, no contexto da 

educação escolar indígena em Roraima, refletem, com maior ou menor ênfase, 

aspectos relacionados aos conhecimentos escolares sobre os procedimentos e as 

relações sociais que conformam o cenário em que os conhecimentos são ensinados 

e aprendidos, sobre as transformações que se deseja efetuar nos alunos e nas 

alunas, sobre os valores que se deseja inculcar e sobre as identidades que se 

pretende construir. Desta forma, temas relativos a conhecimento, verdade, poder e 

identidade marcam, invariavelmente, as discussões pertinentes a questões 

curriculares (SILVA, T. T. 2009). 

Segundo Antônio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (2008), o currículo é 

o produto de uma construção social que ultrapassa a noção reducionista de uma 

simples listagem de conteúdos. Nessa perspectiva, é um elemento não inocente, 

não neutro e repleto de interesses. 
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Aqui, é muito importante mencionar a contribuição acerca do conceito de 

currículo exposta pelo professor Alípio Casali (2007, p. 17), que concebe o currículo 

 

[...] não apenas como 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. 

 

Conceber o currículo nessa perspectiva significa que muitos tipos de ações 

intervêm em sua configuração; que o processo ocorre dentro de certas condições 

concretas; que se configura dentro de um mundo de interações culturais e sociais; 

que é um universo construído não naturalmente; que essa construção não é 

independente de quem tem o poder para construí-la. 

Isso significa que uma concepção processual do currículo leva a ver o seu 

significado e a sua importância real como resultado das diversas operações as quais 

é submetido e não somente nos aspectos materiais que contém, nem sequer quanto 

às ideias que lhe dão forma e estrutura internas. 

Gimeno Sacristán (2000) afirma que o currículo é uma prática; expressão da 

função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que reagrupa em 

torno de si uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais a prática 

docente. Para o autor, o currículo é uma prática que se expressa em 

comportamentos práticos diversos. A esse respeito, o referido autor destaca que o 

professor deve: 

 

a) Pensar ou refletir sobre a prática antes de realizá-la. 
b) Considerar que elementos intervêm na configuração da 
experiência que os alunos/as terão, de acordo com a peculiaridade 
do conteúdo curricular envolvido. 
c) Ter em mente as alternativas disponíveis: lançar mão de 
experiências prévias, casos, modelos metodológicos, exemplos 
realizados por outros.  
d) Prever, na medida do possível, o curso da ação que se deve 
tomar.  
e) Antecipar as consequências possíveis da opção escolhida no 
contexto concreto em que se atua. 
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f) ordenar os passos a serem dados, sabendo que há mais de uma 
possibilidade. (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 205) 

 

Para Celso Vasconcelos (2009), o currículo é a espinha dorsal da escola, seu 

elemento estruturante, basilar. De acordo com o autor, não existe currículo “em si”: 

existem sujeitos históricos que são seus agentes, seus construtores e principalmente 

seus realizadores. 

A construção social do currículo no contexto das escolas indígenas em 

Roraima (JULIÃO, 2011) expressa muito bem o conceito acima citado. É bem 

verdade que esse processo de construção curricular possui várias dimensões, nas 

quais diferentes agentes, construtores e realizadores atuam e, por esse motivo, 

ambos precisam caminhar em uma mesma direção e comungar de objetivos 

comuns, qual seja: a construção da educação escolar indígena com uma prática 

pedagógica diferenciada. 

A diferenciação/diferenciada é uma categoria importante da educação escolar 

indígena da atualidade. O Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas, publicado no ano de 1998, destaca como um dos fundamentos da escola 

indígena a diferença. Pesquisadores indígenas (JULIÃO, 2011; RAMOS, 2013; 

SILVA, G. 2013) vêm destacando, em suas pesquisas, a importância dessa 

categoria. A professora e pesquisadora indígena, do povo Wapichana, Pierlangela 

da Cunha (2013, p. 39) destaca que 

 

A atuação dessas organizações de professores partiu das demandas 
emanadas das comunidades indígenas e tiveram um papel político 
importante para definir e garantir os princípios que norteiam a 
educação escolar indígena e na afirmação de que os povos 
indígenas precisavam de uma educação específica e diferenciada 

que respeitassem a diversidade cultural desses povos.  
Estas organizações também defendiam uma educação baseada na 
interculturalidade de modo que a troca de conhecimentos pudesse 
fazer parte das relações com outros povos. A inserção da cultura nas 
escolas indígenas foi a maior das bandeiras assumidas pelo 
movimento de professores indígenas, pois é na identidade e na 
diferença que está baseada a educação específica para os povos 
indígenas. Por isso, as mudanças almejadas pelos povos indígenas 
davam ao currículo um papel fundamental para se atingir esse 
objetivo. (Grifos meus) 
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Em textos sobre educação escolar indígena ou discursos de líderes, 

professores e estudantes indígenas é comum aparecerem expressões, como: 

educação diferenciada, currículo diferenciado, prática pedagógica diferenciada, 

formação diferenciada etc. 

Apesar de sua importância e de sua centralidade nas pesquisas e nos 

debates sobre o tema, o termo é pouco examinado conceitualmente. Por esse 

motivo, o próximo tópico deste capítulo busca explorar melhor esse tema, a fim de 

contribuir com essa reflexão teórica. Antes é importante destacar, entretanto, que 

uma educação escolar indígena com tais características somente é possível se for 

pensada e construída tendo como base a Teoria Crítica de Currículo, na medida em 

que permite trazer para o processo de construção social do currículo as 

especificidades e diferenças de cada povo. 

 

 

2. Pensar a diferença a partir da perspectiva crítica do currículo 

 

Pensar a educação escolar indígena diferenciada na perspectiva da Teoria 

Crítica do Currículo não é algo simples e tampouco fácil. Pensar de tal modo a 

educação exige também a experiência de olhar a diferença e a igualdade em outra 

perspectiva, qual seja: uma diferença que não inferioriza e uma igualdade que não 

descaracteriza, conforme Boaventura Sousa Santos (2010). 

Ainda na apresentação desta tese37 disse que nasci, fui criado e estudei em 

escola indígena. Apesar disso, até os vinte e três anos de minha vida, época em que 

ingressei como estudante do magistério indígena38, eu tinha vergonha de ser índio. 

Até aquele momento, tudo o que havia ouvido de meus professores ou lido nos livros 

didáticos sobre índios eram comentários estereotipados e preconceituosos que não 

me faziam sentir orgulho de mim mesmo e nem de algumas práticas culturais 

pertencentes ao meu povo. 

                                                             
37

 Na Introdução a esta tese, às páginas 13 e seguintes. 

38
 Ingressei como estudante do magistério parcelado indígena em janeiro do ano 2000; em fevereiro 

do mesmo ano assinei contrato com a Secretaria Estadual de Educação e Desportos – SEED-RR. 
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Além disso, as pessoas diziam que os índios eram preguiçosos, gostavam de 

queimar pontes, interditar estradas39 etc. Era esse tipo de comentários que 

ouvíamos da sociedade não-indígena e nas escolas, inclusive nas salas de aulas 

das escolas indígenas. 

Até aquele momento não entendia o motivo desse tipo de atitude, que por um 

lado pregava a diferença e a igualdade, mas, por outro lado, gerava desigualdade e 

exclusão, por parte da escola e da sociedade não-indígena. 

O professor Boaventura de Sousa Santos (2010, p. 280-281), refletindo 

acerca das situações de desigualdade e da exclusão construídas pelo colonialismo e 

pelo sistema capitalista, afirma: 

 

Se a desigualdade é um fenômeno socioeconômico, a exclusão é 
sobretudo um fenômeno cultural e social, um fenômeno de 
civilização. Trata-se de um processo histórico através do qual uma 
cultura, por via de um discurso de verdade, cria o interdito e o rejeita. 
[...]. Na base da exclusão está uma pertença que se afirma pela não-
pertença, um modo específico de dominar a dissidência. 

 

Quando comecei a militar no movimento indígena organizado, falava-se na 

necessidade de construir um currículo escolar diferenciado como forma de contrapor 

a escola integracionista inferiorizadora e excludente. No atual momento, passados 

quase vinte anos desde que estive, pela primeira vez, em uma Assembleia Indígena, 

ainda se ouve o discurso sobre a necessidade de uma escola e um currículo 

indígenas específicos e diferenciados, que superem a realidade de outrora. 

Parece-nos que diferença é a palavra chave dessa mudança no âmbito da 

educação escolar e, por isso, é utilizada em muitos dos discursos proferidos em 

reuniões, assembleias e também em textos escritos sobre educação escolar 

indígena na atualidade. Sem dúvidas, é preciso ter uma educação escolar com um 

currículo diferenciado e uma prática pedagógica diferenciada, mas também é 

necessário questionar conceitualmente que diferença é essa, posto que tal 

questionamento possibilitar que evitemos cair na armadilha de usar o termo 

simplesmente como se usa um “jargão popular”, como um clichê. 

                                                             
39

 É verdade que houve algumas situações em que isso realmente ocorreu, mas é preciso dizer que 
foi uma forma de chamar a atenção das autoridades para as suas demandas, por exemplo, para 
demarcação de suas terras: uma forma da luta indígena. 
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Para ajudar na proposição de um conceito de diferença para a educação 

escolar indígena, faz-se necessário, primeiro, entender os conceitos de 

desigualdade e de exclusão, bem como as situações de inclusão/exclusão sociais 

produzidas no decorrer dos tempos pelo Estado colonialista, de economia 

capitalista. Depois, será preciso entender o sentido intercultural da igualdade e da 

diferença numa perspectiva crítica e pós-colonialista. 

Em primeiro lugar, é indispensável entender que a desigualdade e a exclusão 

são dois sistemas de pertença hierarquizada, criados pelo Estado colonialista de 

economia capitalista. A desigualdade é um fenômeno socioeconômico comum em 

países de economia capitalista, enquanto que a exclusão é um fenômeno cultural e 

social característicos em países multiculturais, como o Brasil. 

Segundo Santos (2010), a desigualdade possui alguns dispositivos que geram 

hierarquização, dentre os quais se destaca o sexismo. Por outro lado, a exclusão 

tem como principal dispositivo de hierarquização o racismo, dispositivo que gera a 

exclusão do outro cultural. 

Em segundo lugar, é forçoso entender que o conceito de exclusão utilizado no 

debate empreendido nesta tese não é, obviamente, o mesmo conceito de 

inclusão/exclusão sociais muito presente no contexto das políticas sociais 

implementadas pelo Estado, na medida em que, neste último caso, a 

exclusão/inclusão sociais está intimamente ligada à desigualdade social e, portanto, 

ligada ao sistema econômico capitalista. 

Desta forma, a exclusão é nesta tese conceituada como “[...] um processo 

histórico através do qual uma cultura, por via de um discurso de verdade cria 

interditos [...]” (SANTOS, 2010, p. 281), com fins de assimilação e homogeneização. 

A exclusão cultural é gerada quando uma cultura cria e impõe proibições e censuras 

a outras. Neste caso, os interditos qualificam e desqualificam as práticas culturais. 

Assim, se determinada prática cultural está de acordo com as regras hegemônicas, 

então é permitida, entendida como natural; no entanto, se não se inscreve em tais 

regras, não é permitida, é marginalizada, está fora. 

Por esta forma, no Brasil, é impossível pensar uma educação escolar 

indígena e uma prática pedagógica realmente diferenciadas se não se romper com a 

realidade brasileira atual, em que se entende a existência de uma “cultura superior”, 
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que criou e impôs um sistema de proibições e censuras às culturas indígenas, 

excluindo-as. Essa realidade, por muitos séculos, ditou as regras do sistema 

nacional de educação no Brasil e ainda não foi superada totalmente. 

Nesse debate, há um terceiro aspecto que merece destaque que é a questão 

da desigualdade econômica. Como se sabe, no sistema de desigualdade 

econômica, a pertença se dá pela integração subordinada às regras do capitalismo. 

A desigualdade implica um sistema hierárquico de integração social e, neste caso, 

mesmo quem está “embaixo” – naquilo que se refere à estratificação 

socioeconômica – está dentro, no interior do tal sistema, e a sua pertença é 

indispensável, principalmente por causa do consumo40. 

Para as secretarias de educação, tanto dos estados quanto dos municípios, é 

interessante integrar/matricular alunos indígenas, visto que, quanto maior o número 

de alunos matriculados, maior é a verba recebida via FUNDEB. No entanto, não 

vemos o mesmo interesse dessas secretarias em resolver o problema da exclusão 

cultural presente no currículo escolar integracionista, pois isso exige 

transformar/revolucionar totalmente a forma como tais secretarias concebem e 

fazem educação escolar indígena na atualidade. 

Essa transformação é necessária, pois a exclusão cultural tem como base um 

sistema igualmente hierárquico, dominado pelo princípio da segregação: pertence-se 

pela forma como se é excluído e, por esse motivo, “quem está embaixo, está fora”. 

Neste caso, há uma cultura dita hegemônica e, para pertencer a essa cultura, é 

preciso, primeiramente, excluir-se culturalmente. 

Não é sem motivo que até pouco tempo falava-se em índios integrados, 

índios em via de integração e índios isolados. O índio integrado era aceito no interior 

da cultura dominante, desde que negasse total ou parcialmente sua cultura (excluía-

se para poder pertencer à comunhão nacional, ou seja, para ser “incluído”). O índio 

isolado, por sua vez, era (e é) aquele que resolvia não se excluir culturalmente nem 

                                                             
40

 O Brasil possui um sistema econômico de base capitalista, fato que gera estratificações e 
seguimentos sociais (A, B, C etc.). O que precisa ser destacado, neste caso, é o fato de os índios 
brasileiros, mesmo estando “embaixo”, por não possuírem bens financeiros, estão dentro, pertencem 
ao sistema, foram “integrados socialmente” por meio de políticas de inclusão social, mesmo vivendo 
em situação de desigualdade financeira e exclusão cultural. 
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negar a sua cultura, o que resultava em não ter o “direito” de pertencer à comunhão 

nacional e, por este motivo, estava/é excluído. 

Um quarto aspecto que merece destaque diz que o sistema de desigualdade 

econômica se assenta, paradoxalmente, no essencialismo41 da “igualdade de 

oportunidades” e, por isso mesmo, um contrato de trabalho, por exemplo, é um 

contrato entre partes livres e iguais. O sistema de exclusão, por sua vez, assenta-se 

no essencialismo da diferença. 

Boaventura de Sousa Santos (2010) assegura que é esse mesmo 

essencialismo o dispositivo ideológico de gestão tanto da desigualdade quanto da 

exclusão no sistema capitalista. Para o referido autor, o universalismo42 é uma forma 

de caracterização essencialista que, paradoxalmente, pode assumir duas formas 

que são contraditórias, quais sejam: o universalismo diferencialista e o universalismo 

antidiferencialista. 

O universalismo diferencialista opera pela intensificação abstrata de várias 

diferenças ou várias identidades, perdendo de vista os fluxos desiguais existentes 

entre elas. Por esta forma, o objetivo é tornar absolutas todas as diferenças e, neste 

caso, o relativismo torna incomparáveis as diferenças pela ausência de critérios 

transculturais. O universalismo diferencialista gera desigualdade e exclusão pelo 

excesso de semelhança43. 

O universalismo antidiferencialista, pelo contrário, opera pela 

descaracterização das diferenças e das identidades, tornando uma delas 

absoluta/superior e ignorando as demais; por essa via, reproduz, intensifica e 

fortalece as hierarquias existentes entre a diferença que é absoluta e as demais 

diferenças não absolutas, consideradas inferiores à primeira. O universalismo 

antidiferencialista gera desigualdade e exclusão pelo excesso de diferença entre a 

diferença considerada superior e as demais diferenças. 

                                                             
41

 Diz-se da doutrina filosófica que sustenta a primazia da essência sobre a existência. (JAPIASSÚ; 
MARCONDES, 2001, p. 90) 

42
 Tendência a considerar universais uma religião, uma ideia, um sistema etc., fazendo com que se 

dirija ou abranja a totalidade e não um grupo particular. Considerando isso, Boaventura de Sousa 
Santos (2001) afirma que todas as culturas são relativas, observando que o relativismo cultural 
enquanto atitude filosófica é uma incorreção. Todas as culturas aspiram preocupações e valores 
universais, mas o universalismo cultural é incorreto, enquanto atitude filosófica. 

43
 Em Roraima e no Brasil como um todo é comum que as pessoas, por não terem uma convivência 

com populações indígenas, acreditem que “todo índio é igual”. 
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A principal característica do universalismo antidiferencialista é a negação das 

diferenças culturais em detrimento de uma única. Para isso, opera segundo a norma 

da homogeneização. Esse entendimento é sumamente importante para o 

desenvolvimento deste estudo, posto que os povos indígenas correspondam a um 

dos grupos sociais diretamente atingidos pela homogeneização cultural, 

descaracterizadora das suas diferenças. 

O grande problema, conforme aponta o professor Boaventura de Sousa 

Santos (2010), é que o pretenso universalismo, em sua gênese, é uma 

especificidade, um particularismo, a diferença de um grupo social, de classe ou 

étnica que consegue sobrepor-se, muitas vezes por meio da violência, a outras 

diferenças de outros grupos sociais e, com isso, acaba por universalizar-se. Neste 

entendimento, a identidade nacional ou a identidade hegemônica é a identidade do 

grupo socialmente dominante. 

Quando isso ocorre, as políticas culturais, educativas, de saúde etc. visam 

naturalizar essas diferenças enquanto universalismo e, consequentemente, 

transformar atos de imposição/desvalorização, física e cultural, por exemplo, em 

princípios de legitimidade e de consenso social. A maioria dos nacionalismos e das 

identidades nacionais do Estado nacional foi construída sobre tal base e, portanto, 

com base na supressão de identidades rivais. 

A esse respeito, Zygmunt Bauman (2005, p. 27) destaca: 

  

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. 

 

Um quinto aspecto importante a ser destacado, neste caso, é o fato de que 

tanto o universalismo diferencialista quanto o universalismo antidiferencialista 

geram, ainda que de forma diferenciada, desigualdade econômica e exclusão 

cultural; e ambos são maléficos ao processo de construção da diferença numa 

perspectiva intercultural e pós-colonialista, conforme a adotada nesta tese. 

Além do exposto, pode-se afirmar que não há interesse dos Estados de 

economia capitalista em mudar essa realidade. O que há em tais situações é, na 
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verdade, a constituição de mecanismo para a sua “gestão controlada”, utilizando-se 

para tal 

 

diferentes formas de substituição da segregação por reintegração ou 
reinserção social através de programas de reeducação, de devolução 
à comunidade, de extensão da cidadania e, no caso das mulheres, 
com acesso ao mercado de trabalho ou, no caso dos migrantes, na 
atribuição de cidadania através de políticas assimilacionistas. Em 
nenhuma dessas políticas se tratou de eliminar a exclusão, mas tão 
só de fazer a sua gestão controlada. Tratou-se de diferenciar entre 
as diferenças, entre as diferentes formas de exclusão, permitindo que 
algumas delas passassem por formas de integração subordinada, e 
outras fossem confirmadas no seu interdito. No caso das exclusões 
que foram objecto de reinserção/assimilação, significou que os 
grupos sociais por elas atingidos foram socialmente transferidos do 
sistema de exclusão para o sistema de desigualdade. Foi o caso 
específico, nos países do centro e da semiperiferia, dos imigrantes e 
das mulheres. À medida que os direitos de cidadania foram sendo 
conferidos às mulheres e elas foram entrando no mercado de 
trabalho, foram passando do sistema de exclusão para o de 
desigualdade. Foram integradas pelo mercado de trabalho, mas os 
seus salários continuaram até ao presente a ser inferiores aos dos 
homens. (SANTOS, 2010, p. 293, grifos meus) 

  

Neste sentido, é necessário compreender que a “luta” que o Estado de 

economia capitalista moderno diz travar contra a exclusão social não funciona, pois 

está utilizando-se das mesmas ferramentas de que se utilizou o Estado colonial, por 

exemplo, os dispositivos de segregação e de homogeneização. Pode-se dizer, 

assim, que mudaram a forma como era feita tal “luta” e as ferramentas que se 

utilizava, mas o objetivo e os resultados continuam sendo os mesmos: da antiga 

conversão religiosa às modernas técnicas de assimilação, integração e reinserção. 

Isso aponta para duas considerações importantes. Em primeiro lugar, não se 

pode pensar em formação de professores diferenciada, políticas curriculares 

diferenciadas, práticas pedagógicas diferenciadas, críticas e libertadoras em 

educação escolar indígena tendo como base conceitual para essa educação a 

mesma perspectiva colonial de outrora ou a perspectiva capitalista hegemônica. 

Para mudar essa forma de pensar e fazer educação no contexto indígena é 

fundamental conceber a diferença em outra perspectiva, qual seja: numa perspectiva 

intercultural e pós-colonialista. 
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Em segundo lugar, é preciso entender que termos como igualdade, identidade 

e diferença ganham outro sentido conceitual em um contexto pós-colonial, onde são 

reconhecidos como princípios emancipatórios da vida social. Há uma frase do 

professor Boaventura S. Santos que reflete bem esse novo sentido conceitual. Na 

referida frase, ele adverte: “As pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais 

quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza [...]” (SANTOS, 2001, p. 10). São questões a serem analisadas com 

bastante e profunda atenção. 

O autor supracitado afirma que há diferenças inferiorizadoras44, quando é 

preciso lutar pela igualdade. Sabe-se que a educação escolar indígena é 

diferenciada; entretanto, deve-se perguntar se essa é uma “diferença que inferioriza” 

e, se assim o for, é preciso lutar pela igualdade. A outra situação é quando uma 

igualdade descaracteriza45 e, se assim o for, então se tem o direito de ser diferente.  

Por exemplo, até o ano de 1988, no Brasil, para ser brasileiro e, portanto, 

igual aos demais brasileiros, era inevitável ao índio negar-se culturalmente. Isso é 

um tipo de “igualdade descaracterizadora” e, neste caso, tem-se o direito de ser 

diferente. Da mesma forma, se a categoria diferenciada gera segregação e, 

consequentemente, torna a escola indígena inferior às demais instituições de ensino 

que formam o sistema de ensino brasileiro; neste caso, é fundamental buscar a 

igualdade, transformando, por inteiro, não a escola diferenciada, mas todo esse 

sistema que segrega. 

Para que não caiamos na armadilha teórica de uma diferença que inferioriza, 

por um lado, ou, por outro, em uma igualdade que descaracteriza, compreende-se 

como indispensável firmar uma tese importante para a educação escolar indígena 

nos dias atuais, qual seja: é preciso construir ou reconhecer diferenças não 

inferiorizadoras e igualdades não descaracterizadoras. Como se faz isso? O 

professor Boaventura de Sousa Santos deixa a seguinte dica: 

 

[...] há que se buscar uma nova articulação entre políticas de 
igualdade e política de identidade. Antes de mais, há que se 

                                                             
44

 Uma diferença pode ser inferiorizadora quando segrega pessoas e grupos diferentes. 

45
 Uma igualdade poder ser descaracterizadora quando é homogeneizadora de pessoas e grupos 

diferentes. 
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reconhecer que nem toda diferença é inferiorizadora e, por isso, a 
política de igualdade não deve se reduzir a uma norma identitária 
única. Pelo contrário, sempre que estamos perante diferenças não 
inferiorizadoras, a política de igualdade que as desconhece ou 
descaracteriza converte-se contraditoriamente numa política de 
desigualdade. Uma política de igualdade que nega as diferenças não 
inferiorizadoras é, de fato, uma política racista. Como vimos, o 
racismo tanto se afirma pela absolutização das diferenças como pela 
negação absoluta das diferenças. Sempre que estamos perante 
diferenças não inferiorizadoras, uma política de igualdade genuína é 
a que permite a articulação horizontal entre identidades discrepantes 
e entre as diferenças em que elas se assentam. (SANTOS, 2001, p. 
313, grifos meus) 

 

Ou seja, é necessário construirmos políticas curriculares e práticas 

pedagógicas diferenciadas em educação escolar indígena em que o conceito de 

interculturalidade, por exemplo, seja sinônimo de “articulação horizontal entre 

identidades discrepantes e entre as diferenças em que elas se assentam”. Essa 

recomendação precisa nortear todos os projetos ditos inovadores, diferenciados46, 

em educação escolar indígena, desde a formação diferenciada dos professores, 

passando pela construção de currículos diferenciados, até a prática pedagógica 

diferenciada, tema que será objeto de reflexão a seguir. 

 

 

3. Prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora em educação escolar 

indígena: reflexões teóricas  

 

Durante pesquisas para a dissertação de mestrado (JULIÃO, 2011), foi-me 

possível entender e descrever os processos sociais, históricos e políticos ocorridos 

                                                             
46

 Construir projetos curriculares inovadores e diferenciados, tendo como base uma “diferença que 
inferioriza” ou uma “igualdade que descaracteriza”, na perspectiva conceitual capitalista, 
assimilacionista e integracionista é inconcebível. Como afirma Jesus, no texto bíblico: “Ninguém põe 
remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo torna-se maior. 
Nem se põe vinho novo em odres velhos; caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os 
odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos; assim ambos se conservam” 
(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 1854 [Mateus, 9, 16-17], grifos meus). Dessa forma, se pensamos 
em um currículo indígena diferenciado, então é preciso mudar, transformar, criar, refazer, renovar a 
escola, os cursos de formação, tomando o conceito de diferença numa perspectiva pós-colonial, 
diferente daquele conceito de “igualdade, inclusão, diferença” pensado na perspectiva do sistema 
capitalista hierarquizado. 
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em torno da construção curricular47. O referido estudo permitiu concluir que o 

processo de construção da educação escolar indígena em Roraima tem por objetivo, 

principalmente, a superação da prática pedagógica integracionista em escola 

indígena. Em um primeiro momento, pensou-se que a simples substituição dos 

professores não-índios pelos professores indígenas fosse suficiente, mas não foi48. 

Por esse motivo, a construção de uma prática pedagógica diferenciada, crítica 

e libertadora também deve ser encarada como uma conquista a ser alcançada pelos 

professores, estudantes e gestores que atuam na educação escolar indígena da 

atualidade. Sendo assim, o esforço no presente tópico nesta tese dar-se-á no 

sentido de explicitar os fundamentos ético e epistemológico da tão almejada prática 

pedagógica diferenciada em educação escolar indígena. 

Segundo Henry Giroux e Peter McLaren (2008, p. 139), “a reforma como 

possibilidade prática não existe fora da dinâmica vivida dos movimentos sociais. O 

discurso sozinho é incapaz de produzir mudança social”. O referido texto parece 

soar como uma recomendação óbvia e atual para as lideranças, os gestores, os 

alunos e os professores indígenas em Roraima, pois não se faz mudança real no 

chão da escola sem ações concretas e conscientes. Essas ações, no entanto, para 

serem reais e objetivas, devem levar em consideração as demandas e as 

especificidades de cada povo ou comunidade. 

Durante a construção deste texto, tive a oportunidade de participar de eventos 

onde se discutiu a prática pedagógica diferenciada no contexto das escolas 

indígenas em Roraima. O evento primeiro ocorreu entre os dias 6 e 10 de junho de 

2016, na Comunidade Indígena Canauani49. Nessa ocasião, participei de uma mesa 

                                                             
47

 A época em que foi realizada a referida pesquisa (2009-2011) foi observado que tem ocorrido 
intensas discussões no âmbito das reuniões comunitárias, assembleias regionais e estaduais. Apesar 
disso, não foi possível identificar a construção de Projetos Políticos Pedagógicos nas escolas 
indígenas nesta perspectiva. Não se pode negar que há algumas iniciativas práticas promissoras, 
mas nenhuma tem sido sistematizada em forma de PPP. Em Roraima há somente uma proposta 
pedagógica, numa perspectiva crítica e libertadora, escrita e sendo executada e está no âmbito da 
Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Roraima. 

48
 A grande maioria dos índios que se tornaram professores em meados dos anos de 1980, 1990 e 

2000 estudou em escolas cujo currículo visava a integração. Esses professores assumiam a sala de 
aula na nova escola indígena sem nenhuma formação pedagógica específica. Por este motivo, 
acabavam reproduzindo a mesma prática docente em que foram formados. 

49
 Nessa comunidade foi realizada a XXIII Assembleia Estadual da Organização dos Professores 

Indígenas de Roraima/OPIR e envolveu mais 1.000 pessoas, entre tuxauas, professores, alunos, 
pesquisadores e demais colaboradores.  
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de debates com o tema Aspectos do Sistema Próprio de Educação Indígena: o 

currículo específico e diferenciado. 

Em outro momento, entre os dias 27 e 29 de junho de 2016, participei de um 

seminário sobre formação de professores indígenas, realizado pelo Centro Estadual 

de Formação dos Profissionais em Educação de Roraima-CEFORR50. Na 

oportunidade, fui convidado para contribuir em uma mesa de debates com o tema 

Práticas Pedagógicas Diferenciadas na Educação Escolar Indígena. 

Esses e outros debates foram importantes para as reflexões contidas nesta 

parte do texto. Há alguns questionamentos que servirão de ponto de partida para a 

abordagem do tema. Ante de tudo, é preciso entender: por que prática pedagógica 

diferenciada? Diferenciada do que? Diferenciada para que? Aliás, esses 

questionamentos foram e são recorrentes nesses debates. 

Em primeiro lugar, é preciso destacar que o termo diferença, aqui em 

discussão, refere-se àquela diferença não inferiorizadora elencada no tópico 

anterior. Além disso, a intenção é destacar algumas características principais, 

essenciais, indispensáveis à prática pedagógica diferenciada em educação escolar 

indígena na atualidade. 

Para entender o contexto atual da educação escolar indígena é necessário 

voltar e revisitar a história da educação escolar para índios de algumas décadas 

atrás. Ao revisitar a história, se poderá concluir que antes de 1988 não havia 

educação escolar indígena51 de fato e nem em termos legais. 

Tal afirmação baseia-se no fato de que foi a atual Constituição Federal, de 

1988, que trouxe uma série de dispositivos legais que deram a legalidade e a 

viabilidade para se concretizar a educação escolar indígena, debatida e reivindicada 

pelo movimento indígena desde a década de 1970. 

Até essa data houve algumas instituições, principalmente as missões 

católicas, que atendiam a crianças indígenas com o intuito de catequizá-las e 

integrá-las à sociedade nacional. Desta forma, fazer educação escolar indígena e 

                                                             
50

 O seminário teve como título Educação Escolar Indígena e Interculturalidade no Contexto da 
Formação do Professor. 

51
 A educação escola indígena à qual fazemos menção aqui é aquela pensada e executada pelos 

índios. Por esse motivo, antes de 1988, legalmente, não havia educação escolar indígena, mas sim 
educação escolar para os índios. A diferença está nos objetivos de ambas. 
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escrever sobre ela é algo muito recente na história, tanto para os índios quanto para 

aqueles que a estudam. 

Em Roraima ela é recente e começou a ser discutida e construída pelos 

índios, de fato, a cerca de quarenta anos atrás, a partir dos anos de 1970, ainda que 

legalmente venha a ser reconhecida somente a partir de 1988. Mas, não se pode 

esquecer que a educação escolar para os índios, aquela pensada verticalmente com 

fins de integração, chegou com os primeiros colonizadores e deixou marcas 

profundas nas diferentes sociedades. 

Por razões didáticas, dividir-se-á em dois períodos uma breve apresentação 

histórica acerca da educação escolar no contexto indígena. Cada período está 

relacionado diretamente ao objetivo de ensino. O primeiro período se estende até 

meados dos anos de 1960 e 197052. Nesse período o principal objetivo de ensino da 

educação escolar era a integração do índio à sociedade nacional. O segundo 

momento começa nesse mesmo período (1970) e se estende até os dias atuais; tem 

como objetivo principal a valorização dos diferentes conhecimentos indígenas no 

currículo escolar. 

Portanto, o debate sobre “práticas pedagógicas diferenciadas” nasce no 

momento de transição da educação integracionista para a educação escolar feita 

pelos índios. Desta forma, uma primeira característica diz que a prática pedagógica 

proposta para as escolas indígenas da atualidade deve ser diferenciada53 daquela 

que era realizada na escola integracionista; é crítica porque foi pensada tendo como 

fundamento a Teoria Crítica de Currículo; é libertadora, pois, no processo de 

imposição física e cultural, foi pensada como instrumento de resistência, luta e 

libertação das amarras integracionistas. 

É importante relembrar que o conceito de prática pedagógica adotado nesta 

tese é o que compreender a prática pedagógica como sendo formada por quatro 

                                                             
52

 O tempo que durou esse primeiro período não é igual para todos os povos, pois isso depende do 
tempo de contato com as frentes de colonização. Por exemplo, em Roraima, os Povos Macuxi e 
Wapichana foram contatados a partir dos anos de 1750. Os Yanomami, povo da floresta, tiveram 
contato com os não-indígenas no auge do garimpo, em Roraima, por volta dos anos de 1930 em 
diante. 

53
 De acordo com Tomaz Tadeu da Silva (2009, p. 87), “[...] a diferença é sempre uma relação: não se 

pode ser ‘diferente’ de forma absoluta; é-se diferente relativamente a alguma outra coisa, considerada 
precisamente como ‘não-diferente’. [...] essa ‘outra coisa’, o ‘não-diferente’, também só faz sentido, só 
existe, na ‘relação de diferença’ que a opõe ao ‘diferente’.” 
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dimensões, a saber: a prática docente, a prática gestora, a prática discente e a 

prática epistemológica. 

Dito isso, faz-se necessário discorrer sobre os aspectos e as características 

que diferenciam a prática pedagógica integracionista da prática pedagógica 

diferenciada, crítica e libertadora em educação escolar indígena na atualidade. 

Pode-se afirmar que a prática pedagógica integracionista tinha três 

características principais, a saber: uma legislação, um conjunto teórico e um corpo 

docente com fins integracionistas e caracterizava-se pela desvalorização física e 

cultural dos índios no currículo escolar. 

No que tange à legislação, destaca-se o fato de haver leis do Estado que 

davam fundamentos à ação integracionista na escola; logo, pode-se afirmar que a 

prática pedagógica integracionista era normal e legalmente consentida pelo Estado 

brasileiro. Um pequeno exemplo desse tipo de legislação pode ser encontrado na 

Lei 6001, de 1973, conhecida como Estatuto do Índio. 

O Título V da referida Lei trata sobre educação, cultura e saúde. No art. 50 lê-

se a seguinte redação: “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 [...]” (BRASIL, 1973). 

Além do Estatuto do Índio, outro documento oficial, o Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI, 1998, p. 26-27), que é um documento 

pós período integracionista, ao tratar do assunto, afirma: 

 

As relações entre o Estado brasileiro e os povos indígenas no Brasil 
têm uma história na qual se pode reconhecer duas tendências: a de 
dominação, por meio da integração e homogeneização cultural, e a 
do pluralismo cultural. 
Essas tendências formam a base da política de governo que é 
desenvolvida a cada etapa da história do país. A ideia da integração 
firmou-se na política indigenista brasileira até recentemente, 
persistindo, em sua essência, desde o período colonial até o final dos 
anos 80 deste século, quando um novo marco se constrói com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988. 
A política integracionista começava por reconhecer a diversidade das 
sociedades indígenas que havia no país, mas apontava como ponto 
de chegada o fim dessa diversidade. Toda diferenciação étnica seria 
anulada ao se incorporarem os índios à sociedade nacional. Ao se 
tornarem brasileiros, tinham que abandonar sua própria identidade. 
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O Estado brasileiro pensava uma “escola para os índios” que 
tornasse possível a sua homogeneização. A escola deveria transmitir 
os conhecimentos valorizados pela sociedade de origem europeia. 
Nesse modelo, as línguas indígenas, quando consideradas, deviam 
servir apenas de tradução e como meio para tornar mais fácil a 
aprendizagem da língua portuguesa e de conteúdos valorizados pela 
cultura “nacional”. 

 

O corpo docente e os gestores, por sua vez, eram formados, em sua 

totalidade, por professores não-indígenas que pouco ou nada conheciam sobre as 

diferenças culturais dos povos indígenas com os quais trabalhavam. Por esse 

motivo, tais profissionais chegavam à escola com uma visão estereotipada e 

preconceituosa dos seus alunos54. Neste caso, além da garantia legal, o professor e 

a equipe gestora tinham em sua formação, quando tinham, uma base teórica e 

ideológica que os orientava no processo de integração. A esse respeito, a 

professora indígena Egueco Apacano (apud RCNEI, 1998, p. 27) afirma: 

  

Antigamente era assim [...] eu fui aluna do Serviço de Proteção dos 
Índios, SPI. Estudei naquela época. Quando a gente não sabia lição 
ficava de castigo. A professora prendia a gente no quarto escuro e 
ficávamos horas para nos soltar. A gente ficava de castigo porque 
não entendíamos o português e não decorava logo na cabeça. 

               

Nesse momento histórico, até mesmo a Antropologia, ciência acadêmica que 

nasceu para estudar e compreender o ser humano em suas diferentes dimensões, 

pensava a cultura e o próprio ser humano numa perspectiva evolutiva. 

O professor Roque de Barros Laraia (2008, p. 33), na obra Cultura: um 

conceito antropológico, ao fazer uma apresentação do modo como se deram o 

desenvolvimento e as transformações históricas do conceito de cultura, destaca que 

houve um período em que “[...] uma das tarefas da antropologia seria a de 

estabelecer uma escala de civilização, simplesmente colocando as nações 

europeias em um dos extremos da série e em outro as tribos selvagens [...]”. As 

culturas eram apresentadas como inferiores ou superiores a partir de uma suposta 

escala evolutiva. 

                                                             
54

 É preciso admitir que poucos alunos indígenas frequentavam as escolas da época, pois as escolas 
não eram implantadas para atender exclusivamente aos índios, como ocorre nos dias atuais. Nesse 
período, as escolas eram implantadas para atender os filhos dos posseiros e, uma vez ou outra, 
atendiam a alunos indígenas. 
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Ainda segundo Laraia (2008, p. 34, grifos meus): 

 

[...] predominava, então, a ideia de que a cultura desenvolve-se de 
maneira uniforme, de tal forma que era de se esperar que cada 
sociedade percorresse as etapas que já tinham sido percorridas 
pelas “sociedades mais avançadas”. Desta maneira era fácil 
estabelecer uma escala evolutiva que não deixava de ser um 
processo discriminatório, através do qual as diferentes sociedades 
humanas eram classificadas hierarquicamente, com nítida vantagem 
para as culturas europeias. Etnocentrismo e ciência marchavam 
então de mãos juntas. 

    

Desta forma, tais perspectivas evolucionistas influenciavam diretamente o 

desenvolvimento de uma escola “para o indígena”. O conjunto de leis, o corpo 

docente e os gestores, somados ao referencial teórico, geravam uma série de 

propostas educativas com práticas pedagógicas de cunho integracionista. 

Independentemente do lugar onde eram realizadas tais práticas pedagógicas, as 

mesmas tinham como resultado principal a integração e a desvalorização física e 

cultural dos índios no currículo escolar. 

A partir dos anos de 1960 e 1970, quando o movimento indígena em Roraima, 

ainda em formação, começou a discutir a educação escolar indígena com 

características próprias, destacou-se a necessidade de mudar a legislação, a teoria 

e o corpo docente com fins integracionistas. A mudança legal veio a partir de 1988, 

com a promulgação da Constituição Federal e, em 1996, com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96). Nos anos seguintes, uma série de 

resoluções e diretrizes nos níveis nacional, estadual e municipal foi sendo criada. 

Semelhantemente, o corpo docente e os gestores foram, aos poucos, sendo 

substituídos. Esse processo foi acelerado a partir do Parecer 14/99 do Conselho 

Nacional de Educação/CNE, que deu origem à Resolução 003/99 da Câmara de 

Educação Básica/CEB/CNE, que criou a categoria escola indígena para atender 

exclusivamente alunos indígenas55. Além disso, em seu Art. 8º, a referida resolução 

assegura que “a atividade docente na escola indígena será exercida prioritariamente 

por professores indígenas oriundos da respectiva etnia”. 

                                                             
55

 A partir desse período começou-se a discutir a prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora 
em suas quatro dimensões, quais sejam: a prática gestora indígena, a prática docente indígena, a 
prática discente indígena e a prática epistemológica indígena. 
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A produção teórica também mudou de direção, adotando uma postura de 

identificação, de reconhecimento e de valorização física e cultural em relação aos 

povos indígenas. Na atualidade, além de pesquisadores e estudiosos não-indígenas, 

há pesquisadores e estudiosos indígenas de diferentes povos, de regiões distintas, 

produzindo teoria na academia, escrevendo livros e artigos, contribuindo com as 

comunidades e os povos indígenas. Para o projeto de construção da educação 

escolar indígena em Roraima e, em especial, para o campo do currículo, esse fato 

tem um peso imenso, tendo em vista que, em conformidade com o que diz o 

professor Miguel Arroyo (2011, p. 14), 

 

A produção e apropriação do conhecimento sempre entrou nas 
disputas das relações sociais e políticas de dominação-
subordinação. Em nossa formação histórica a apropriação-negação 
do conhecimento agiu e age como demarcação-reconhecimento ou 
segregação da diversidade de coletivos sociais, étnicos, raciais, de 
gênero, campo, periferias. Não apenas foi negado e dificultado seu 
acesso ao conhecimento produzido, mas foram despojados de seus 
conhecimentos, culturas, modos de pensar-se e de pensar o mundo 
e a história. Foram decretados inexistentes, à margem da história 
intelectual e cultural da humanidade. Logo, seus saberes, culturas, 
modos de pensar não foram incorporados no dito conhecimento 
socialmente produzido e acumulado que as diretrizes curriculares 
legitimam como núcleo comum. 

    

Se, anteriormente, a prática pedagógica realizada na educação escolar para 

os índios girava em torno da desvalorização física e cultural, visando a integração 

indígena à sociedade nacional; doravante, no atual contexto da educação escolar 

indígena, a prática pedagógica deve ir no sentido oposto, valorizando os diferentes 

conhecimentos indígenas no currículo escolar. 

No capítulo anterior desta tese vimos que tanto o protagonismo de resistência 

quanto o protagonismo de autoria dos povos indígenas de Roraima têm como 

principal objetivo mantê-los vivos física e culturalmente. Esse pano de fundo 

histórico nos leva ao seguinte questionamento: a luta pela manutenção da vida física 

e cultural é o que fundamenta a prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora 

em educação escolar indígena? A resposta é sim, pois a história tem revelado que 

desde os primeiros contatos entre índios e não-índios, os índios têm lutado pela 

manutenção da vida, tanto física quanto cultural. 
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A luta pela manutenção da vida, em acordo com o que diz o filósofo Enrique 

Dussel (2012, p. 636), envolve “produção, reprodução e desenvolvimento da vida 

humana de cada sujeito ético”. Para esse autor, “[...] o critério material universal da 

ética por excelência: a vida humana concreta de cada ser humano”. Isso deve ser 

exposto em três momentos: a) o da produção da “vida humana” [...]; b) o da 

reprodução da “vida humana”; c) o do desenvolvimento da “vida humana”.  

Alípio Casali (2007), parafraseando Dussel, afirma que o valor ético por 

excelência é a vida. Se isso é verdade, então, deste ponto de vista, a vida é a 

medida do valor de toda e qualquer coisa. Sendo assim, pode-se afirmar que só tem 

valor o que for um meio para realizar a vida, e realizar a vida significa criar meios 

para “criá-la, reproduzi-la, mantê-la, cuidar dela”.  

Uma vez que os valores não são essências abstratas, imutáveis, mas são 

histórica e culturalmente construídos, uma prática pedagógica realmente 

diferenciada, crítica e libertadora, como a aqui proposta, tem como fundamento ético 

a Vida. Em educação escolar indígena, seu principal objetivo é a criação, a 

reprodução, a manutenção da vida física e cultural dos diferentes povos. 

Alípio Casali (Ibidem, p. 11) assegura ainda que “[...] só existe a 

epistemologia, esse sistema crítico construído coletivamente para validar ou 

invalidar conhecimento. [...] o conceito-chave da epistemologia chama-se validação! 

Uma validação é um resultado positivo de uma avaliação epistemológica [...]”. 

Se, por um lado, o fundamento ético de uma prática pedagógica diferenciada, 

crítica e libertadora é a Vida, por outro lado, o seu fundamento epistemológico é o 

conhecimento indígena. Sendo assim, pode-se afirmar que o seu principal objetivo 

ético é a criação, a reprodução e desenvolvimento da vida física e cultural dos povos 

indígenas. O seu objetivo epistemológico, por sua vez, é a validação dos diferentes 

conhecimentos indígenas ensinados e aprendidos no currículo escolar. 

Deste modo, se pode afirmar que o fundamento epistemológico da prática 

pedagógica diferenciada, crítica e libertadora contribui para a realização do seu 

fundamento ético, uma vez que a valorização física e cultural dos índios, no currículo 

escolar, somente é possível quando há o reconhecimento e validação 

epistemológica dos diferentes conhecimentos indígenas. 
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Conclui-se, desta maneira, que a educação escolar indígena da atualidade 

possibilitou a criação de uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora 

que foi pensada sobre fundamentos ético e epistemológico. Esta, por sua vez, tem 

possibilitado a construção e a execução de currículos diferenciados, com 

perspectiva crítica e libertadora. 

Em Roraima, há muitos exemplos práticos, mas poucos projetos políticos 

pedagógicos, pensados e organizados nesta perspectiva crítica e libertadora têm 

conseguido sua aprovação no Conselho Estadual de Educação – CEE-RR. Por esse 

motivo, esta pesquisa de campo deu-se na Licenciatura Intercultural, curso criado na 

Universidade Federal de Roraima, cujo objetivo é formar índios professores que 

lecionam nas diferentes escolas indígenas do Estado de Roraima. 

Superar uma realidade integracionista, de desvalorização física e cultural do 

índio no currículo escolar atravessa, obrigatoriamente, a criação de uma prática 

pedagógica diferenciada, crítica e libertadora e a construção de currículos 

diferenciados, com perspectiva crítica e libertadora e que valorize os diferentes 

conhecimentos indígenas tanto na educação básica quanto no ensino superior. 

No presente capítulo explicitaram-se os fundamentos ético e epistemológico 

da prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora em educação escolar 

indígena em Roraima. O esforço desta tese, a partir do próximo capítulo, dar-se-á no 

sentido de apontar os princípios teóricos e metodológicos que fundamentam a 

prática curricular crítica e libertadora, de valorização dos diferentes conhecimentos 

indígenas implícitos na proposta pedagógica da Licenciatura Intercultural. 
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CAPÍTULO III 

 

 

PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE UM CURRÍCULO 

DIFERENCIADO, COM PERSPECTIVA CRÍTICA E LIBERTADORA 

 

 

 

Conforme esta tese defendeu nos capítulos anteriores, a superação da 

realidade e das práticas integracionistas, que são de desvalorização física e cultural 

do índio no currículo escolar, passa, indispensavelmente, pela construção de 

currículos diferenciados, com perspectiva crítica e libertadora, de valorização dos 

diferentes conhecimentos indígenas. 

A imensa maioria das mais de 200 escolas indígenas em Roraima não possui 

projetos políticos pedagógicos escritos e tampouco aprovados pelo Conselho 

Estadual de Educação – CEE-RR. Durante as pesquisas e entrevistas para esta 

tese, observou-se que construir currículos, segundo a perspectiva defendida aqui, 

requer o estabelecimento de princípios teóricos que, por sua vez, são os 

fundamentos da prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora. 

Isso significa que qualquer currículo ou qualquer proposta curricular que se 

diga crítica precisa ser construído a partir da perspectiva do oprimido. Com isso se 

quer afirmar que um currículo diferenciado, com perspectiva crítica e libertadora, 

entre outros aspectos, precisa ter como fundamentos ético, epistemológico e 

pedagógico a teoria crítica de currículo. Enquanto professor indígena e estudioso do 

tema, tive a oportunidade de ler os poucos PPPs de escolas indígenas aprovados 
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pelo CEE-RR. Essa breve leitura me fez perceber que ainda há muita incoerência 

entre o que está escrito nesses documentos e o que está exposto nos documentos 

finais das assembleias indígenas56. 

Na perspectiva que é pensada atualmente a educação escolar indígena, um 

currículo diferenciado, de base teórica crítica e com perspectiva libertadora tem 

como principal objetivo valorizar os diferentes conhecimentos indígenas nas quatro 

dimensões da prática pedagógica. Se isso é verdade, então há de se estabelecer 

nos projetos políticos pedagógicos instrumentos teóricos que possibilitem ação 

docente, ação gestora e ação discente com esta finalidade. 

Para transformar a realidade do currículo integracionista nas escolas 

indígenas, não é suficiente elaborar PPPs para essas escolas, mas é necessário 

construir propostas pedagógicas com caraterísticas éticas, epistemológicas e 

pedagógicas diferenciadas, com perspectiva crítica e libertadora. Este é, de acordo 

com a análise da pesquisa aqui apresentada, o “calcanhar de Aquiles” da educação 

escolar indígena em Roraima; afinal, os professores e as lideranças indígenas têm 

um nível de debate sobre o tema muito bom, mas não se tem conseguido 

transformar o resultado desses debates acumulados em propostas pedagógicas 

concretas para as escolas indígenas. 

Essa dificuldade enfrentada pelas escolas indígenas em Roraima permitiu e 

exigiu o direcionamento desta presente pesquisa para a Universidade Federal de 

Roraima, local onde se conseguiu construir uma proposta pedagógica diferenciada, 

com perspectiva crítica e libertadora, e que visa a formação de professores 

indígenas em Licenciatura Intercultural. 

 As pesquisas revelaram que as lideranças indígenas e os colaboradores, ao 

pensarem o curso de Licenciatura Intercultural, estabeleceram em sua proposta 

pedagógica princípios teóricos que romperam com a realidade do currículo 

integracionista, trazendo para o centro do processo de ensino e aprendizagem na 

sala de aula os diferentes conhecimentos indígenas. Esse projeto é uma 

“experiência” real que vem sendo executada desde meados dos anos 2000. 

                                                             
56

 De acordo com alguns professores indígenas, os PPPs atualmente aprovados pelo conselho, que 
foram construídos ainda com forte perspectiva integracionista, é um “documento de gaveta” e serve 
apenas para satisfazer as exigências da secretaria da educação e do CEE-RR. 
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O projeto é amplo e envolve anos de trabalho. Por isso, o interesse deste 

estudo é identificar e descrever aquilo que a proposta pedagógica chama de 

princípios teórico-metodológicos do curso, pois é a parte teórica desses princípios 

que fundamenta a metodologia diferenciada em sala de aula. Ao olhar a Licenciatura 

Intercultural a partir da perspectiva que aqui vem sendo trabalhada, pode-se afirmar 

que o seu currículo é diferenciado, crítico e libertador, daí o interesse desta pesquisa 

de doutorado pelo curso. 

Devido às suas múltiplas significações, interessa agora, nesta pequena 

introdução ao capítulo III, assentar-se uma definição adequada, que reflita o conceito 

de princípio utilizado nesta pesquisa. A palavra princípio vem do Latim (lat. Principìo, 

um, áre) e tem significação variada, podendo dar a ideia de começo, início, origem, 

ponto de partida, ou, ainda, a ideia de verdade primeira, que serve de fundamento, 

de base para algo (HOUAISS, 2009). 

Neste sentido, tomou-se como fundamento o sentido etimológico do termo, já 

que guarda o sentido de principal, primeiro, demonstrando origem de algo, de uma 

ação ou de um conhecimento. Além disso, também pressupõe a definição de regras 

a seguir, normas etc. No contexto da Licenciatura Intercultural, a ideia de princípio 

também está ligada aos fins, pois é a parte teórica dos princípios que assegura o 

rumo, a solidez, a disciplina e a clareza tanto aos objetivos quanto aos 

procedimentos necessários para alcançá-los. 

Na análise da proposta pedagógica da Licenciatura Intercultural foram 

identificados como princípios norteadores do curso: a interculturalidade, a 

transdisciplinaridade e a dialogia social; além desses, ainda se destacam: a 

pesquisa, como “ferramenta de formação”, e o diálogo como princípio pedagógico 

transversal e, sem o qual, o projeto como um todo tende ao fracasso. 

Uma educação escolar “genuinamente” indígena e diferenciada somente pode 

ser pensada a partir da perspectiva crítica do currículo. Da mesma forma, somente a 

partir da Teoria Crítica do Currículo se vê a possibilidade da realização de práticas 

pedagógicas diferenciadas, crítica e libertadora, cuja principal característica é a 

valorização física e cultural do índio no currículo escolar. 

Ao analisar-se a proposta pedagógica do Curso percebe-se que a formação 

dos professores indígenas na Licenciatura Intercultural tem se proposto à realização 
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de uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora, mas isso somente foi 

possível a partir do momento em que se estabeleceu como fundamento teórico-

metodológico a interculturalidade, a transdisciplinaridade, a dialogia social, a 

pesquisa e o diálogo. 

É preciso reconhecer que a Licenciatura Intercultural é alvo de algumas 

críticas na atualidade e diversos são os motivos para tais críticas. De acordo com 

uma de nossas entrevistadas, a professora Ineide Messias (ENTREVISTADA 6), 

indígena do Povo Macuxi: 

 

[...] quando se pensou na questão do Insikiran nós falávamos de 
povos, ou seja, seriam incluídos todos os povos, mas ele vinha 
atendendo e sendo discutido por algumas organizações que, no meu 
perceber, passou a atender apenas algumas organizações, mas, não 
atendeu outras. 

 

Ainda de acordo com essa professora, a luta dessas organizações e dos seus 

professores por espaço dentro do Instituto Insikiran, além de divergências sobre 

educação escolar indígena entre essas mesmas organizações, levou à insatisfação 

e, com isso, a muitas críticas relacionadas à política de acesso e de permanência na 

Licenciatura Intercultural. 

Apesar disso, compreender teórica e metodologicamente os princípios que 

fundamentam o curso é de suma importância, como é também sumamente 

importante para a própria educação escolar indígena em Roraima, visto que é uma 

das experiências mais bem-sucedidas em educação escolar indígena diferenciada, 

crítica e libertadora no Estado. 

A fim de contribuir com o estudo teórico sobre cada princípio, as páginas a 

seguir apresentam, além de uma reflexão teórica acerca dos princípios, trechos das 

falas de alguns dos professores formadores da Licenciatura Intercultural que, 

entrevistados para esta pesquisa, puderam expor as suas opiniões, as suas críticas 

e as suas análises sobre o curso, especialmente acerca dos princípios teórico-

metodológicos, relacionando-os ao seu cotidiano profissional. As contribuições dos 

professores e pesquisadores entrevistados para esta pesquisa são, ademais, frutos 

de suas próprias experiências docentes. 
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Cabe destacar que os nomes reais dos sujeitos entrevistados serão 

identificados no texto a seguir, nas respectivas citações, pois todos concordaram 

com essa exposição da sua identidade.57 

 

 

1. A interculturalidade 

 

Toda a produção bibliográfica que analisamos, assim como os 
depoimentos dos (as) entrevistados (as) dos diferentes países foram 
unânimes em afirmar que o termo interculturalidade surge na 
América Latina no contexto educacional e, mais precisamente, com 
referência à educação escolar indígena [...]. 
Neste resgate não pretendemos negar a grande diversidade de 
situações e os diferentes contextos onde se dá o seu 
desenvolvimento. Também não propomos a existência de uma linha 
única e progressiva da história da educação escolar indígena na 
América Latina, visto que o início de uma nova fase não significa o 
término da anterior, pois em muitos momentos elas ocorrem 
sobrepostas umas às outras. (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 155) 
 

Para entender a relação existente entre interculturalidade e a política de 

educação escolar indígena no continente americano e, em especial no Brasil, é 

preciso fazer uma rápida retrospectiva a partir do final do século XIX e do início do 

século XX, quando este termo começa a ser utilizado na América do Norte. Nesse 

período, segundo a professora Celia Letícia Gouvêa Collet (2006), o governo 

estadunidense promoveu um projeto educacional de cunho assimilacionista voltado 

às populações indígenas daquele país. 

A educação escolar ofertada às populações indígenas estadunidenses 

começou a mudar somente a partir dos anos de 1920, quando foi divulgado o 

Relatório Merian58, documento fruto de pesquisas que apontavam a real situação 

vivida pelos povos indígenas naquele país. Na ocasião, o referido relatório trouxe a 

                                                             
57

 Pode-se verificar uma caracterização geral dos entrevistados no Apêndice A. 

58
 Em 1926, Lewis Merían foi nomeado pela Secretaria do Interior (dos Estados Unidos) para chefiar 

uma equipe de pesquisa para investigar a situação em que viviam os índios. Merían passou três anos 
trabalhando nesse projeto, que ficou conhecido como “Comissão Merían”, e os resultados da 
pesquisa foram registrados no “Relatório Merían”. O relatório apontou que os índios estadunidenses 
viviam em situação de extrema pobreza, incapazes de se adequar à sociedade branca. Além disso, a 
saúde era precária, bem como a qualidade de ensino. 
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público a situação precária em que se encontravam os índios, principalmente no que 

se referia à saúde e à educação. 

Até aquele momento a educação para os índios nos Estados Unidos da 

América funcionava no modelo de internatos, que requeria retirar as crianças de seu 

convívio social para viverem integralmente longe de sua família e do povo de 

origem. Esses e outros fatos de mesma envergadura geraram críticas, 

principalmente por parte dos pesquisadores. Com base nos resultados desse 

Relatório, o governo propôs algumas mudanças na educação oferecida aos índios. 

Uma das mudanças mais visíveis foi a implantação de um projeto educativo 

de cunho intercultural, que trouxe como proposta a “valorização” da cultura nativa. 

Além disso, houve o desenvolvimento de outras ações voltadas às populações 

indígenas daquele país. Segundo a fonte pesquisada, no lugar dos internatos, onde 

viviam crianças retiradas do convívio comunitário e familiar, começaram a surgir 

escolas diurnas integradas à comunidade, onde os alunos podiam estudar sem ter 

que deixar seu povo e seu modo próprio de vida. 

Essa política do governo estadunidense propôs que a escola fosse o centro 

da comunidade. Além disso, mulheres, crianças, homens e idosos deveriam, uma 

vez ou outra, voltar suas atividades para essa instituição, promovendo, assim, o que 

chamavam de “espírito comunitário”. Neste sentido, a escola foi planejada com 

funções extraclasse, como lavanderia, horta, local para banho, oficina com 

ferramentas diversas e biblioteca. 

Um aspecto que merece destaque está relacionado ao novo currículo, que 

passou a ter como fundamento, ao menos em teoria, à valorização da cultura 

indígena. Nele foram incluídas disciplinas como História, Arte e Língua Indígena59. 

Além disso, os alunos seriam incentivados à produção de artesanato e objetos de 

arte tradicionais de cada grupo e à manutenção de seus costumes, religião e 

organização social. 

                                                             
59

 É bem verdade que nesse período as escolas bilíngues voltadas para os povos indígenas, com 
raras e preciosas exceções, viam o bilinguismo apenas como uma etapa de transição necessária: um 
modo para alfabetizar e “civilizar” mais facilmente a povos inteiros. Uma das agências de maior 
influência para o estabelecimento do bilinguismo de transição na América Latina foi a organização 
estadunidense Summer Institute of Linguistics. 
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Outra importante mudança, segundo Collet (2006), foi com relação às línguas 

indígenas, uma vez que a partir daquele período o ensino bilíngue foi considerado 

um dos fundamentos do projeto de educação intercultural. É bom que se diga que, 

apesar das iniciativas, o órgão indigenista estadunidense responsável pela execução 

do projeto enfrentou muitas barreiras, principalmente devido à novidade da proposta 

e, consequentemente, ao despreparo dos profissionais para a sua realização. 

O programa enfrentou dois tipos de dificuldades. Por um lado, os professores 

não-índios desconheciam completamente a língua falada por seus alunos e, por 

outro lado, a língua indígena sempre foi vista como inferior, como expressão de 

primitivismo e, por esse motivo, era vista como um obstáculo à integração desses 

povos à nação anglófona. Ambas as situações dificultaram a realização do projeto. 

Outro problema destacado pela mencionada pesquisadora é que não havia 

material adequado ao bilinguismo, tal como cartilhas e livros. Por esse motivo, foram 

promovidos treinamentos voltados para os professores, com apoio de linguistas e 

antropólogos. Os cursos tiveram como princípio a interculturalidade, baseando-se na 

retórica da troca de conhecimento entre índios e não-índios. 

Daí em diante, a interculturalidade, como sinônimo de reciprocidade e 

valorização das culturas indígenas, ganhou força no campo educacional. 

Posteriormente, essa proposta de educação escolar para índios chega à América 

Latina por meio do trabalho do Summer Institute of Linguistics (SIL) e do Instituto 

Indigenista Interamericano (III). 

O primeiro país da América Latina em que uma proposta educacional 

baseada na interculturalidade e no bilinguismo ganhou a condição de política oficial 

foi no México. Somente depois de desenvolvê-la nesse país iniciou-se a expansão 

para o restante do continente, inclusive para o Brasil. 

Durante um longo período histórico a proposta de educação intercultural foi se 

consolidando na condição de política educacional para as populações indígenas 

americanas, inicialmente nos EUA e México, depois chegando a vários países da 

América Latina e, entre os quais, ao Brasil, em meados dos anos de 1950. 

Nesse período, quando há a expansão do SIL para a América do Sul, o Brasil, 

assim como os outros países, enfrentava problemas com os seus programas de 

educação para os índios. Segundo Barros (1993 apud COLLET, 2006), havia nessa 
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época sessenta e seis escolas em áreas indígenas, todas seguindo o padrão de 

escola rural, com a alfabetização sendo feita em língua portuguesa. Entretanto, essa 

experiência não alcançou o sucesso esperado, isto é, não conseguiu alfabetizar 

nenhuma população indígena expressiva. 

Diante desse fracasso, em um primeiro momento, o Serviço de Proteção aos 

Índios (SPI) não teria aceitado a proposta do SIL de vir atuar junto a ele no Brasil, 

pois a filosofia de Rondon60 defendia um indigenismo independente de qualquer 

organização missionária. Por conta disso, o SIL procurou o respaldo do Museu 

Nacional, a partir do ano de 1956. 

Ainda segundo Collet (2006), o SIL foi aceito pelo Museu Nacional não para 

desenvolver políticas educacionais, mas para realizar pesquisa linguística com 

grupos indígenas brasileiros. Entretanto, esse trabalho acadêmico não foi 

desenvolvido como previsto no convênio, fato que é atestado por uma avaliação feita 

pelo órgão, onde se constatou que, enquanto poucas línguas haviam sido 

analisadas, muito material didático havia sido produzido. 

Essa relação com o Museu Nacional permitiu que o SIL assinasse convênio 

com a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI, por sua vez, passou ao SIL a 

responsabilidade pelo seu setor de educação. Pode-se afirmar, então, que foi 

através do SIL que a interculturalidade chegou ao Brasil, direcionado à educação 

escolar ofertada aos povos indígenas. 

A partir da década de 1970, a interculturalidade veio a ocupar um lugar central 

nos debates sobre educação escolar indígena no Brasil, uma vez que o conceito 

denota uma relação de reciprocidade e respeito entre culturas distintas, 

possibilitando, dessa forma, a valorização de culturas historicamente inferiorizadas. 

Além disso, se viu na interculturalidade um instrumento de luta contra a imposição 

cultural realizada pelo Estado e pelo currículo de cunho integracionista. 

Na atualidade, a interculturalidade é um importante princípio da educação 

escolar indígena no Brasil e, por isso mesmo, está presente ou fundamenta todos os 

documentos legais que tratam sobre a questão, inclusive no Referencial Curricular 

                                                             
60

 Refere-se ao marechal Cândido Rondon, responsável pela expansão das linhas telegráficas pelo 
Brasil, passando por territórios indígenas, sem entrar em confronto com eles; Rondon é o principal 
nome na criação do SPI, bem como o seu primeiro diretor, antes que o SPI se tornasse uma mera 
máquina burocrática. 
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Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), onde aparece como um dos 

fundamentos gerais da educação escolar indígena. 

Atualmente, após décadas de debates sobre interculturalidade, o termo 

ganhou significados diferentes e, por esse motivo, faz-se necessário fazer algumas 

considerações conceituais sobre o termo. Para isso, é preciso aprofundar a análise 

sobre alguns conceitos importantes e que possam contribuir com o debate proposto 

neste tópico. 

O senso comum diz que o termo interculturalidade pressupõe a relação 

horizontal entre culturas diferentes. Portanto, partindo desse pressuposto, pode-se 

dizer que para definir conceitualmente interculturalidade seria preciso, em primeiro 

lugar, definir o próprio termo cultura aqui utilizado, pois, como afirma a professora 

Carmen Junqueira (2008, p. 14-15), 

 

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. 

 

É no conceito antropológico de cultura, a partir das observações de Carmen 

Junqueira, que se assenta a referência ao termo cultura (indígena e não-indígena) 

nesta tese. É com base nessa definição e no tipo de relação estabelecida entre as 

diferentes culturas que Vera Candau define o seu conceito de interculturalidade ou 

interculturalismo. Para essa autora (2000, p. 3), 

 

O interculturalismo supõe a deliberada inter-relação entre diferentes 
culturas. O prefixo inter indica uma relação entre vários elementos 

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. 

  

Esse é um conceito de interculturalismo por demasiado abstrato, uma vez que 

não são as culturas em si que se relacionam, mas pessoas de culturas diferentes. O 

conceito de interculturalidade utilizado na proposta pedagógica da Licenciatura 
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Intercultural avança, pois não deixa de afirmar a necessidade do respeito na relação 

entre as culturas, mas vai além, ao propor a efetivação da interculturalidade no 

cotidiano da sala de aula. Esse documento diz que 

 

[...] o princípio da interculturalidade permite estabelecer uma relação 
de respeito entre culturas diferenciadas. Entretanto, a efetivação 
desse princípio não implica em simplesmente reconhecer o valor de 
cada uma dessas culturas e defender o respeito entre elas. Mais que 
isso, a interculturalidade parece ser um princípio que oferece apoio 
para o enfrentamento, o desvelamento e a posterior busca de 
soluções para os conflitos originados do contato e do 
relacionamento, que gera aprendizagens contínuas. Pelo seu caráter 
a um só tempo relacional e contrastivo, esse princípio tornou-se uma 
importante ferramenta pedagógica. (CARVALHO; FERNANDES; 
REPETTO, 2008, p. 20) 

 

O que chama a atenção neste texto é o fato de a interculturalidade, da forma 

como está exposta na proposta pedagógica do curso de Licenciatura Intercultural, 

ser um instrumento teórico e metodológico de enfrentamento e busca de soluções 

para os conflitos gerados pelo contato entre índios e não-índios, ou mesmo entre 

índios de origens étnicas diferentes. 

Neste sentido, a interculturalidade adotada como princípio de formação no 

Instituto Insikiran se propõe, em primeiro lugar, a reconhecer e estabelecer o 

respeito entre os diferentes. Essa forma de pensar a interculturalidade a coloca 

como princípio pedagógico para o enfrentamento, para o desvelamento e para a 

posterior busca de soluções dos conflitos originados do contato e do relacionamento 

entre pessoas diferentes. 

Desta forma, o conceito de interculturalidade adotado nesta tese está em 

acordo com a definição exposta no Diccionario de Relaciones Interculturales, 

Diversidad y Globalización (BARAÑANO et al., 2007), onde 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 [...]”. 

Esse conceito de interculturalidade contempla as diferentes relações sociais e 

culturais, mas vai além, ao contemplar os indivíduos oriundos de diferentes 

contextos culturais, pois são as pessoas que se relacionam em um primeiro 

momento. O professor Maxim Repetto (2012) colabora com essa afirmação quando 
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escreve, em um dos seus textos, que são as pessoas portadoras de culturas 

diferentes que se relacionam e não as culturas em si. 

De acordo com essa concepção, pode-se afirmar que entre índios e não-

índios sempre houve uma relação intercultural, mas essa relação, historicamente, 

vem ocorrendo de forma verticalizada, do homem branco de “cultura superior” 

(eurocêntrica) para o homem não-branco e, portanto, de “cultura inferior” (nativa). 

A esse respeito, Candau e Russo (2010, p. 167) afirmam: 

 

Em diferentes países, a interculturalidade foi assumida por políticas 
públicas distintas, particularmente no âmbito educacional, mas, em 
geral, essa incorporação se deu na lógica da integração ao modelo 
social e econômico hegemônico. 

  

Para não cair nessa armadilha, não é suficiente dizer ou escrever que a 

educação escolar indígena em Roraima é intercultural. Essa afirmação precisa vir 

acompanhada do seguinte questionamento: a interculturalidade explícita na proposta 

pedagógica da Licenciatura Intercultural, e que orienta a formação dos professores 

indígenas, é capaz de mudar a relação verticalizada entre índios e não-índios 

estabelecida historicamente pelo currículo integracionista? 

Para nos ajudar nessa reflexão, cabe trazer a reflexão do filósofo peruano 

Fidel Tubino (2009), que apresenta ao menos duas perspectivas fundamentais da 

interculturalidade: a interculturalidade funcional e a interculturalidade crítica. Para 

este autor, a interculturalidade funcional é aquela incorporada pelo discurso oficial 

dos representantes dos estados e dos organismos internacionais. Esse discurso tem 

por fundamento um enfoque que não questiona o modelo sociopolítico vigente na 

maior parte dos países, é marcado pela lógica neoliberal e, por isso, não questiona 

as “regras do jogo”. 

Esse tipo de interculturalidade é assumido como estratégia para favorecer a 

coesão social, assimilando os grupos socioculturais subalternizados à cultura 

hegemônica. Trata-se de promover a tolerância sem afetar as causas da assimetria 

social e cultural atualmente vigente. As relações de poder entre os diferentes grupos 

socioculturais não são colocadas em questão. 

Desta forma, o seu principal objetivo é diminuir as áreas de tensão e conflito 

entre os diversos grupos e movimentos sociais que focalizam questões sociais e 
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identitárias, sem afetar a estrutura e as relações de poder vigentes. Esse tipo de 

interculturalidade é adotado, na grande maioria das vezes, por agentes e instituições 

que representam o Estado brasileiro integracionista em seus discursos. 

Por esse motivo, segundo Tubino (2009), é preciso lutar pela realização da 

interculturalidade crítica, pois ela questiona as diferenças e as desigualdades 

construídas ao longo da história entre diferentes pessoas que pertencem a grupos 

socioculturais, étnico-raciais, de gênero, orientação sexual, entre outros. 

A interculturalidade crítica aponta para a construção de sociedades que 

assumam as diferenças como constitutivas da democracia; pessoas que sejam 

capazes de construir relações novas, verdadeiramente igualitárias e respeitosas 

entre os diferentes grupos socioculturais, o que supõe reconhecimento e dar voz 

àqueles que foram historicamente inferiorizados. Por esse motivo, 

  

a perspectiva intercultural no âmbito educativo não pode ser reduzida 
a uma mera incorporação de alguns temas no currículo e no 
calendário escolar. Trata-se, de modo especial, da perspectiva 
crítica, que consideramos ser a que melhor responde à problemática 
atual do continente latino-americano, de uma abordagem que abarca 
diferentes âmbitos – ético, epistemológico e político –, orientada à 
construção de democracias em que justiça social e cultural sejam 
trabalhadas de modo articulado. (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 155) 

  

Apesar de não estar explicitada tal abordagem, é possível observar, nas 

entrelinhas, que a interculturalidade tomada como princípio teórico-metodológico 

para a formação de professores indígenas em Roraima precisa ser constituída com 

enfoque crítico. Em entrevista para este estudo, o professor Jonildo Viana, atual 

coordenador da Licenciatura Intercultural, afirma que 

 

[...] esse curso, com perspectiva crítica da Interculturalidade, nasce 
para reconhecer as diferenças e revitalizar as culturas indígenas em 
um contexto social onde a sociedade não-indígena é totalmente 
avessa às questões indígenas; em um estado onde 40% do seu 
território é demarcado como áreas indígenas. (ENTREVISTADO 2) 

 

Para ele, esse princípio é imprescindível nesse processo formativo e justifica-

se quando visualizamos o pesado processo histórico de contato entre índios e seus 
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colonizadores. A esse respeito, cabe destacar o que está escrito na proposta 

pedagógica da Licenciatura Intercultural: 

  

O processo de construção nacional brasileiro avançou nos séculos 
XIX e XX e implantou, em terras indígenas, uma infra-estrutura 
apropriada para a invasão de colonos civis e militares. Isso acarretou 
a imposição de instituições e de categorias sociais revestidas de 
ideologias legitimadoras das práticas de dominação, que tomaram a 
forma de fazendas, retiros, escolas e de internatos, que foram sendo 
edificados em terras indígenas e utilizados como fronteiras 
civilizatórias.  
Neste contexto, a educação foi estruturada para formar trabalhadores 
comprometidos com a pátria, com o progresso, enfim, com um 
Estado Nação que necessitava fortalecer e ampliar sua hegemonia, 
por meio da língua, dos símbolos nacionais, do território, da religião 
etc. Este modelo buscava formar homens cristãos e patriotas a 
serem integrados à sociedade invasora, pecuarista e mineradora. 
Assim foram concebidas e construídas as escolas para índios. 
(CARVALHO; FERNANDES; REPETTO, 2008, p. 32) 

 

O princípio da interculturalidade no contexto da educação escolar indígena 

em Roraima precisa ser rediscutido, pois, segundo o professor Maxim Repetto 

afirmou em entrevista, no início dos debates, quando se pensava a construção do 

curso, se tinha uma visão muito abstrata, idealizada e, em alguns momentos, até 

“angelical” do que realmente seria a interculturalidade no cotidiano da escola. A esse 

respeito, ele afirma: 

 

[...] a gente pensava, nesse momento, interculturalidade como um 

diálogo de conhecimento e de cultura, depois que eu vim ter uma 
visão mais crítica acerca disso e, hoje, já não penso mais como 
diálogo, né?, a interculturalidade! Depois do Projeto RIDEI, né?, que 
permitiu, assim..., uma abertura, passei a ver já outras dimensões da 
interculturalidade e depois, com Gasché, já assumi uma perspectiva 
de entender a interculturalidade como conflito mais de que como 
diálogo, né? A interculturalidade existe e não é algo que a gente vai 
colocar, é algo que já existe e tá colocado no mundo aí, e é conflitiva, 
não é algo assim harmonioso, um diálogo entre índios e não-índios, 
pois os europeus chegaram dando cacetadas, então, aí, eu vim ter 
uma visão mais crítica e autocrítica, né?, reconhecendo que era meio 
que idealista; o Gasché usa “angelical”, né?, falar em diálogo de 
culturas, né? (ENTREVISTADO 3) 

 

Essa colocação vai ao encontro do que esta tese vem afirmando: que o 

processo integracionista implementado pelo Estado brasileiro teve como fundamento 
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a desvalorização física e cultural dos índios. Na escola, e, em especial, nas salas de 

aulas, esse processo estabeleceu, além do mais, um tipo de relacionamento social 

(entre sujeitos diferentes) e cultural (entre conhecimentos) verticalizado, de 

imposição física e cultural. 

Todos os entrevistados afirmaram que a interculturalidade, como princípio 

pedagógico, é importantíssima para a educação escolar indígena em construção, 

mas precisa ser mais bem estudada e compreendida conceitualmente. Conclui-se, 

então, que a interculturalidade que serve para o currículo diferenciado, crítico e 

libertador deve ser conjunta da perspectiva crítica. Neste caso, seu principal objetivo 

é mudar a prática pedagógica onde predomina a relação verticalizada e 

integracionista entre pessoas oriundas de contextos culturais diferentes. 

 

 

2. A transdisciplinaridade 

 

O processo de colonização sofrido pelos povos indígenas no Brasil por meio 

da escola possui dois aspectos importantes, a saber: a sua desvalorização física e a 

sua desvalorização cultural. A desvalorização cultural envolve, principalmente, a 

desvalorização dos conhecimentos indígenas no currículo escolar. Durante décadas, 

por exemplo, a ciência indígena foi marginalizada e desvalorizada no currículo da 

escola integracionista. 

Segundo o professor Maxim Repetto (ENTREVISTADO 3), ao pensar a 

construção da Licenciatura Intercultural, houve a necessidade de pensar em 

princípios pedagógicos capazes de mudar essa realidade, visto que o momento era 

propício para isso. A esse respeito, ele destaca: 

 

[...] os princípios, digamos assim..., foram pensados no começo e 
eles, eles, digamos assim..., quando nós começamos o debate 
fizemos esse processo de diagnóstico, de debates nas comunidades, 
nas regiões e daí saíram muitas ideias, né? [A] Isso chamamos, tipo, 
um diagnóstico inicial, e depois isso foi sendo aprofundado, foi sendo 
sistematizado quando fizemos o projeto, então, isso começou, tipo 
[no ano de] 2000, devemos ter feito essas primeiras rodadas de 
viagem em 2001, final de 2001 se aprova, né?, o Instituto e, em 
dezembro de 2002, se aprova a Licenciatura [...]. 
[...] 
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Então, assim..., o que ficou claro pra nós nesse/naquele processo 
era que não se poderia aplicar um curso, ou não seria, digamos, 
razoável aplicar um curso como já existia antes, aí foi que partimos 
para fazer um curso diferente, aí vai [sic] surgir as ideias dos temas 
contextuais. (ENTREVISTADO 3) 

 

Segundo ele, era preciso estabelecer instrumentos pedagógicos que, além de 

reconhecerem e valorizarem os conhecimentos indígenas no currículo, também 

pudessem aproximar a prática docente realizada em sala de aula do processo de 

ensino e aprendizagem ocorrido no dia a dia indígena. Desse debate se estabeleceu 

a transdisciplinaridade como princípio teórico-metodológico de formação dos 

professores na Licenciatura Intercultural. 

Naquele período histórico acreditava-se que a formação do professorado 

indígena numa perspectiva transdisciplinar pudesse valorizar, no currículo 

acadêmico, os conhecimentos indígenas oriundos dos diferentes povos envolvidos 

no projeto de formação. Para o professor Maxim Repetto (ENTREVISTADO 3), era 

preciso criar um curso diferente daqueles que já existiam na grade da Universidade 

Federal de Roraima. Neste caso, essa diferença só foi possível a partir do 

estabelecimento da transdisciplinaridade como instrumento pedagógico. 

O princípio da transdisciplinaridade na Licenciatura Intercultural rompeu com 

o ensino por disciplina e estabeleceu um processo de ensino e aprendizagem por 

área de conhecimento, a partir de temas contextuais. Desta forma, o curso não 

forma um(a) especialista matemático ou um(a) especialista biólogo, por exemplo, 

mas forma professores(as) em Licenciatura Intercultural com habilitação em uma 

das três áreas de conhecimento, quais sejam: Ciências Sociais, Ciências da 

Natureza e Comunicação e Artes. 

Essa forma de pensar a formação de professores mudou a lógica como se 

tinha pensado e como se formavam professores no âmbito da academia até então 

dominante. Para alguns dos entrevistados, as lideranças indígenas acreditavam que 

a formação de professores indígenas deveria contribuir para mudar a realidade do 

currículo escolar, principalmente no que diz respeito à relação entre conhecimentos 

indígenas e o conhecimento produzido na academia. 

Desta forma, o esforço, aqui, além de fazer uma breve exposição teórica 

sobre o tema, é discorrer sobre alguns aspectos da transdisciplinaridade que 
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possibilitem a valorização dos conhecimentos indígenas no currículo escolar, bem 

como o diálogo desse tipo de ciência com outros conhecimentos, por exemplo, os 

conhecimentos oriundos da própria academia. 

Em nosso cotidiano profissional é comum ouvirmos colegas falarem sobre 

multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e até 

transdisciplinaridade. Neste texto, vale começar por fazer uma distinção teórica 

sobre esses termos para, então, voltar o foco para o objeto de estudo deste tópico 

da tese, a saber: a transdisciplinaridade. 

Segundo Nicolescu (1999b, p. 11), transdisciplinaridade é 

      

Uma palavra de uma beleza virginal, que ainda não recebeu o 
desgaste do tempo, espalha-se atualmente por todo mundo como 
uma explosão de vida e de sentido. 
Esta palavra, de difícil pronúncia, transdisciplinaridade, conhecida há 

apenas alguns anos, foi e continua sendo frequentemente confundida 
com duas outras palavras relativamente recentes: 
pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade. 

  

De forma muito genérica, pode-se afirmar que a transdisciplinaridade propõe 

a superação do modo de pensar dicotômico61 (sujeito-objeto, parte-todo, razão-

emoção etc.), proveniente da visão sistematizada pelo filósofo francês René 

Descartes (1596-1650). A forma transdisciplinar de pensar e organizar as coisas vai 

contra princípios que, durante muito tempo, fundamentaram as organizações sociais, 

culturais e educacionais. Tais princípios dominantes justificam que a organização da 

academia e a produção do conhecimento baseiem-se na recomendação de 

Descartes (1996, p. 23), segundo a qual, quando se está ante um fenômeno é 

complexo, se deve “dividir cada uma das dificuldades [...] em tantas parcelas 

quantas fosse possível e necessário para melhor resolvê-las”. 

                                                             
61

 O Pensamento Complexo é um dos pressupostos da transdisciplinaridade. Propõe-se como uma 
nova maneira de perceber e pensar o mundo. Edgar Morin defende esse pensamento como uma 
maneira de repensar a realidade e a educação. O Pensamento Complexo pretende ser uma maneira 
de sair de um padrão de pensamento cartesiano, que leva à fragmentação do conhecimento, 
negligenciando as relações que existem entre esses conhecimentos e que são essenciais à visão 
significativa do todo. Ao propagar a ideia de um Pensamento Complexo, aposta-se em uma mudança 
de paradigmas, passando de um paradigma de dominação e poder, de fragmentação, classificação e 
hierarquização, para um paradigma de cooperação, que valoriza e restabelece as relações, as 
atitudes significativas. 
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Esse é o princípio da fragmentação e, como consequência, a prática 

pedagógica tendeu a organizar-se hegemonicamente nos moldes da disjunção dos 

pares binários: simples-complexo, parte-todo, local-global, unidade-diversidade, 

particular-universal etc. Em contrapartida, cristalizou-se a subdivisão do 

conhecimento em áreas, institutos e departamentos, cada qual delimitado pelas suas 

fronteiras epistemológicas. 

Na universidade, cada instituto ou departamento passou a organizar seus 

respectivos cursos por meio de listas de diferentes disciplinas: são as grades 

curriculares que, na prática, funcionam como esquemas que podem impedir o fluxo 

de relações existentes entre as disciplinas e áreas de conhecimento, vigorando o 

princípio da fragmentação, da divisão, da simplificação, da redução. A consequência 

desse tipo de estrutura é a fragmentação e a posterior descontextualização da 

prática docente. 

Essa visão descontextualizada e simplificadora, difundida pela ciência 

moderna, tornou-se hegemônica ao longo dos últimos quatrocentos anos e manteve 

latente a questão da complementaridade dos pares binários. A partir das últimas 

décadas, no entanto, o que permanecia implícito se manifestou com força 

significativa e se transformou em princípios científicos, evolução acontecida no 

próprio seio da ciência moderna, nascendo, assim, a transdisciplinaridade. 

Na atualidade, o termo transdisciplinaridade sugere muitos significados, 

desde aqueles capazes de incitar atraentes movimentos reflexivos, investigativos, 

até reações de fortes resistências e desconfianças, principalmente se considerarmos 

a perspectiva polissêmica que a palavra é capaz de inspirar. 

Ao mesmo tempo em que estimula oposições, a transdisciplinaridade tem o 

poder de aglutinar, de provocar certa sedução. Ao mesmo tempo em que é 

estrategicamente utilizada como passaporte de um saber maior, é também alvo de 

críticas e confusões interpretativas. 

Por esse motivo, além de conceituar transdisciplinaridade, é preciso fazer 

uma breve explanação sobre os termos multi, pluri e interdisciplinaridade, 

procurando acentuar suas especificidades e suas diferenciações. 
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De acordo com Rodrigues (2000), a transdisciplinaridade62 é diferente da 

multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade. A autora afirma que a 

multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade trata do estudo de um mesmo objeto por 

várias disciplinas; não há necessidade de integração entre elas, uma vez que cada 

qual concorre com seus conhecimentos específicos no estudo de determinado 

assunto, podendo, no máximo, resultar em certa organicidade de apresentação dos 

resultados ou de contribuições. São visíveis os níveis de cooperação das diferentes 

disciplinas e, também, a peculiaridade produzida pela consequente orientação dos 

conhecimentos envolvidos naquele estudo. 

A interdisciplinaridade, diferentemente da pluri ou da multidisciplinaridade, 

propõe a troca de informações e de conhecimentos entre disciplinas, mas, 

fundamentalmente, transfere métodos de uma disciplina para outras. Por exemplo: 

os métodos da física nuclear podem auxiliar na cura do câncer, na engenharia de 

alimentos ou de remédios. Corresponde a um espectro mais ampliado de ação, 

alcançando um processo de interação entre disciplinas capaz de promover a 

conjugação de conhecimentos que elevem os níveis de saber. 

A interdisciplinaridade possibilita não só a fecunda interlocução entre as áreas 

do conhecimento como também constitui uma estratégia importante para que elas 

não se estreitem nem se cristalizem no interior de seus respectivos domínios; 

favorece o alargamento e a flexibilização dos conhecimentos, disponibilizando-os em 

novos horizontes do saber. 

A perspectiva interdisciplinar, segundo Rodrigues (2000), não fere a 

especificidade das profissões e tampouco seus campos de especialidade. Muito pelo 

contrário, requer a originalidade e a diversidade dos conhecimentos que produzem e 

sistematizam acerca de determinado objeto, de determinada prática, permitindo a 

pluralidade de contribuições para compreensões mais consistentes deste mesmo 

objeto, desta mesma prática. 

                                                             
62

 O conceito de transdisciplinaridade adotado neste estudo está de acordo com as considerações de 
Basarab Nicolescu (1999b, p. 10-11), segundo quem o prefixo “trans” refere-se àquilo que está ao 
mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. 
Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do 
conhecimento. Nesta perspectiva, pensar e agir transdisciplinarmente na sala de aula da 
universidade, por exemplo, tem como objetivo primeiro a compreensão do mundo presente; no 
entanto, não se propõe fazer isso de forma fragmentada, como se costumava fazer anteriormente, 
mas, de forma uniforme e sistêmica. 
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Por esta forma, a interdisciplinaridade não pretende a unidade de 

conhecimentos, mas a parceria e a mediação dos conhecimentos, na criação de 

saberes. Podemos arriscar ver nela uma mediação para a transdisciplinaridade. 

Jurjo Torres Santomé apresenta esses termos de uma forma hierárquica, com níveis 

de colaboração e integração entre as disciplinas. Essa proposta, segundo o referido 

autor, foi inicialmente levantada por Jean Piaget. 

Desta forma, de acordo com Jurjo Santomé (1998, p. 70), pode-se assim 

compreender: 

  

1. Multidisciplinaridade. O nível inferior de integração. Ocorre 
quando, para solucionar um problema, busca-se informação e ajuda 
em várias disciplinas, sem que tal interação contribua para modificá-
las ou enriquecê-las. Esta costuma ser a primeira fase da 
constituição de equipes de trabalho interdisciplinar, porém não 
implica em que necessariamente seja preciso passar a níveis de 
maior cooperação. 
2. Interdisciplinaridade. Segundo nível de associação entre disciplinas, 

em que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios 
reais; isto é, existe verdadeira reciprocidade nos intercâmbios e, 
consequentemente, enriquecimentos mútuos. 
3. Transdisciplinaridade. É a etapa superior de integração. Trata-se 

da construção de um sistema total, sem fronteiras sólidas entre as 
disciplinas, ou seja, de “uma teoria geral de sistemas ou de 
estruturas, que inclua estruturas operacionais, estruturas de 
regulamentação e sistemas probabilísticos, e que una estas diversas 
possibilidades por meio de transformações reguladas e definidas”. 

 

Basarab Nicolescu (1999b, p. 10-11) apresenta um entendimento similar ao 

de Santomé. Ao discorrer sobre o termo transdisciplinaridade, o autor nos ajuda 

nessa reflexão teórica sobre o tema, ao afirmar que: 

 

pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de uma 
mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo. Por 

exemplo, um quadro de Giotto pode ser estudado pela ótica da 
história da arte, em conjunto com a da física, da química, da história 
das religiões, da história da Europa e da geometria. Ou ainda, a 
filosofia marxista pode ser estudada pelas óticas conjugadas da 
filosofia, da física, da economia, da psicanálise ou da literatura. Com 
isso, o objeto sairá assim enriquecido pelo cruzamento de várias 
disciplinas. O conhecimento do objeto em sua própria disciplina é 
aprofundado por uma fecunda contribuição pluridisciplinar. A 
pesquisa pluridisciplinar traz um algo a mais à disciplina em questão 
(a história da arte ou a filosofia, em nossos exemplos), porém este 
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“algo a mais” está a serviço apenas desta mesma disciplina. Em 
outras palavras, a abordagem pluridisciplinar ultrapassa as 
disciplinas, mas sua finalidade continua inscrita na estrutura da 
pesquisa disciplinar. 
A interdisciplinaridade tem uma ambição diferente daquela da 
pluridisciplinaridade. Ela diz respeito à transferência de métodos de 
uma disciplina para outra. Podemos distinguir três graus de 
interdisciplinaridade: a) um grau de aplicação. Por exemplo, os 

métodos da física nuclear transferidos para a medicina levam ao 
aparecimento de novos tratamentos para o câncer; b) um grau 
epistemológico. Por exemplo, a transferência de métodos da lógica 

formal para o campo do direito produz análises interessantes na 
epistemologia do direito; c) um grau de geração de novas disciplinas. 

Por exemplo, a transferência dos métodos da matemática para o 
campo da física gerou a física matemática; os da física de partículas 
para a astrofísica, a cosmologia quântica; os da matemática para os 
fenômenos meteorológicos ou para os da bolsa, a teoria do caos; os 
da informática para a arte, a arte informática. Como a 
pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, 
mas sua finalidade também permanece inscrita na pesquisa 
disciplinar. Pelo seu terceiro grau, a interdisciplinaridade chega a 

contribuir para o big-bang disciplinar. 

 

Segundo o autor, a transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz 

respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das 

diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão 

do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. 

Esse é o conceito de transdisciplinaridade que se adotou neste estudo. 

O objetivo que esse autor atribui à transdisciplinaridade é importante para a 

compreensão desse princípio no contexto da Licenciatura Intercultural. Nesta 

perspectiva, pensar e agir transdisciplinarmente63 na sala de aula da universidade, 

por exemplo, tem como objetivo primeiro a compreensão do mundo presente; no 

entanto, não se propõe fazer isso de forma fragmentada, como se costumava fazer 

anteriormente, mas, de forma uniforme e sistêmica. 

Pela sua importância na atualidade, a transdisciplinaridade é um tema 

discutido em inúmeros eventos internacionais, que geraram documentos 

importantes, dentre os quais vale a pena destacar os que melhor contribuem para o 

debate nesta tese. 

                                                             
63

 Trata-se de uma nova maneira de perceber a realidade e pensar o mundo. Esse pensamento é 
importante para o campo da educação escolar indígena em Roraima e tem contribuído com o projeto 
de construção da sua educação escolar. 
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O primeiro é o Congresso Ciência e Tradição: Perspectivas Transdisciplinares 

para o século XXI (1991), organizado pela UNESCO, em Paris, de 2 a 6 de 

dezembro de 1991. Esse congresso gerou um documento, intitulado Ciência e 

Tradição: Perspectivas Transdisciplinares para o século XXI, que muito contribuiu 

para a definição conceitual e da metodologia transdisciplinar. Desse documento é 

importante destacar alguns tópicos: 

  

3. Uma das revoluções conceituais deste século veio, 
paradoxalmente, da ciência, mais particularmente da física quântica, 
que fez com que a antiga visão da realidade, com seus conceitos 
clássicos de determinismo, que ainda predominam no pensamento 
político e econômico, fosse explodida. Ela deu à luz a uma nova 
lógica, correspondente, em muitos aspectos, a antigas lógicas 
esquecidas. Um diálogo capital, cada vez mais rigoroso e profundo, 
entre a ciência e a tradição pode então ser estabelecido a fim de 
construir uma nova abordagem científica e cultural: a 
transdisciplinaridade. 
4. A transdisciplinaridade não procura construir sincretismo algum 
entre a ciência e a tradição: a metodologia da ciência moderna é 
radicalmente diferente das práticas da tradição. A 
transdisciplinaridade procura pontos de vista a partir dos quais seja 
possível torná-las interativas, procura espaços de pensamento que 
as façam sair de sua unidade, respeitando as diferenças, apoiando-
se especialmente numa nova concepção da natureza. 
5. Uma especialização sempre crescente levou a uma separação 
entre a ciência e a cultura, separação que é a própria característica 
do que podemos chamar de “modernidade” e que só fez concretizar 
a separação sujeito-objeto que se encontra na origem da ciência 
moderna. Reconhecendo o valor da especialização, a 
transdisciplinaridade procura ultrapassá-la recompondo a unidade da 
cultura e encontrando o sentido inerente à vida. 
6. Por definição, não pode haver especialistas transdisciplinares, mas 
apenas pesquisadores animados por uma atitude transdisciplinar. Os 
pesquisadores transdisciplinares imbuídos desse espírito só podem 
se apoiar nas diversas atividades da arte, da poesia, da filosofia, do 
pensamento simbólico, da ciência e da tradição, elas próprias 
inseridas em sua própria multiplicidade e diversidade. Eles podem 
desaguar em novas liberdades do espírito graças a estudos trans-
históricos ou transreligiosos, graças a novos conceitos como 
transnacionalidade ou novas práticas transpolíticas, inaugurando 
uma educação e uma ecologia transdisciplinares. 
7. O desafio da transdisciplinaridade é gerar uma civilização, em 
escala planetária, que, por força do diálogo intercultural, se abra para 
a singularidade de cada um e para a inteireza do ser. 

 

Esse documento, que pode ser considerado o segundo documento sobre 

transdisciplinaridade em congressos internacionais, vem propondo o diálogo da 
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ciência acadêmica, dita científica, com diferentes lógicas, epistemologias, culturas, 

tradições. Esse é um aspecto importante da transdisciplinaridade, posto que a 

escola integracionista nunca tenha garantido essa abertura no que tange aos 

diferentes conhecimentos indígenas. 

Interessa para a educação escolar indígena da atualidade essa abertura para 

o diálogo que a transdisciplinaridade propõe. No dia a dia, em sala de aula, o diálogo 

entre a ciência acadêmica e as diferentes lógicas, epistemologias, culturas e 

tradições, além de identificar e reconhecer os conhecimentos indígenas, possibilita a 

sua valorização no currículo escolar. 

No que se refere à educação escolar indígena atual, é importante observar 

que não se propunha, desde o início, uma sobreposição dos conhecimentos 

indígenas sobre os conhecimentos acadêmicos ou científicos, mas, somente, o 

diálogo (numa perspectiva freireana) entre ambos. Parece óbvio afirmar, por esta 

forma, que os conhecimentos acadêmicos têm muito a contribuir com a resolução de 

problemas sociais, de saúde, ambientais etc. muito presentes no seio das 

comunidades indígenas na atualidade. 

Feitos os devidos comentários sobre o primeiro documento, cabe direcionar o 

olhar, agora, para o I Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, organizado pelo 

CIRET – Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares (que tem 

sede em Paris), em parceria com a UNESCO, ocorrido em Arrábida (Portugal), no 

período de 2 a 6 de novembro de 1994. 

Esse Congresso produziu um documento chamado Carta da 

Transdisciplinaridade (1994), que foi assinado por 62 participantes, de 14 países. 

Desse documento vale destacar algumas passagens dos 14 artigos, que avançam e 

muito podem contribuir com o presente estudo. Esse documento é importante, pois 

apresenta o conceito de diferentes realidades, regidas por diferentes leis. 

Em tempos passados, a ciência, além de não admitir diferentes níveis de 

realidade, ainda acreditava que a natureza era regida pelas mesmas leis. No 

entanto, durante os últimos séculos, com novas descobertas – principalmente, a 

partir das descobertas da física quântica –, se estabeleceu a visão transdisciplinar 

da natureza e, ao se fazer isso, permitiu-se enxergar a natureza a partir de 
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diferentes níveis de realidade e formular leis específicas que regem a natureza em 

realidades específicas. 

A Carta da Transdisciplinaridade (1994), em seu artigo 2, afirma que “o 

reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade64, regidos por lógicas 

e leis diferentes, é inerente à atitude transdisciplinar65”. 

Quanto à definição do conceito, os artigos 3, 5, 6 e 7 da referida Carta devem 

ser destacados: 

 

Artigo 3: A Transdisciplinaridade é complementar à abordagem 
disciplinar; ela faz emergir novos dados a partir da confrontação das 
disciplinas que os articulam entre si; ela nos oferece uma nova visão 
da Natureza e da Realidade. A transdisciplinaridade não procura o 
domínio de várias disciplinas, mas a abertura de todas as disciplinas 
ao que as une e as ultrapassa. 
Artigo 5: A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida 
em que ela ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao seu 
diálogo e [à] sua reconciliação não somente com as ciências 
humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a 
experiência espiritual. 
Artigo 6: Com relação à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade, 
a transdisciplinaridade é multirreferencial e multidimensional. Embora 
levando em conta os conceitos de tempo e de história, a 
transdisciplinaridade não exclui a existência de um horizonte 
transhistórico. 

                                                             
64

 Pensar transdisciplinarmente a natureza e suas realidades é um exercício bastante complexo e 
desafiador. Apesar disso, devemos assumir o desafio de torná-la pedagogicamente compreensível, 
conservando o conceito principal. Para fazer isso, precisamos compreender que a revolução 
científica, ocorrida, principalmente, no campo da física quântica no último século, nos ensinou a olhar 
a natureza e compreendê-la a partir de diferentes níveis de realidades e leis específicas a cada 
realidade.  Na realidade visível a olho nu, por exemplo, qualquer objeto, ao mover-se de um ponto A 
para um ponto B, precisa fazer o percurso de forma contínua. Se isso é verdade, então essa é uma 
lei que rege o deslocamento de todos os objetos nesse nível e nessa realidade. Até pouco tempo 
atrás se acreditava que essa mesma lei também regesse o mundo atômico, mas estudos e 
descobertas da física quântica, além de nos revelar uma realidade totalmente diferente daquela que 
enxergamos, ainda nos revelaram que as leis que regem essa realidade nem sempre são as mesmas 
que regem a realidade visível. O físico alemão Max Planck (1858-1947), ao investigar a irradiação 
atômica (quando há “perda” de elétrons de um átomo), observou que os elétrons, ao deslocarem-se 
de uma camada atômica para outra (ponto A ao ponto B), não o faziam da mesma forma como os 
objetos fazem na realidade visível ao olho nu, na realidade macro. Ele observou que os elétrons 
“desapareciam” em uma camada atômica e automaticamente apareciam em outra camada, sem 
necessariamente terem que percorrer continuamente do ponto A até o ponto B, como ocorre na 
realidade macro. Daí se estabeleceu a lei segundo a qual se diz que diferentes realidades são 
regidas por diferentes leis. 

65
 A Carta revela a necessidade de uma atitude transdisciplinar. Pode-se afirmar, no entanto, que 

uma atitude transdisciplinar (saber/ser transdisciplinar) depende do saber conceitual (saber/saber) 
sobre transdisciplinaridade. É preciso entender conceitualmente o que é transdisciplinaridade para 
poder ter uma metodologia transdisciplinar e uma postura transdisciplinar. 
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Artigo 7: A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, 
nem uma nova filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência 
das ciências. 

  

A atitude do pesquisador e do sujeito transdisciplinar também é definida 

amplamente em vários dos artigos da Carta da Transdisciplinaridade (1994): 

 

Artigo 9: A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em 
relação aos mitos, às religiões e àqueles que os respeitam num 
espírito transdisciplinar. 
Artigo 10: Não existe um lugar cultural privilegiado de onde se 
possam julgar as outras culturas. A abordagem transdisciplinar é ela 
própria transcultural. 
Artigo 11: Rigor, abertura e tolerância são características 
fundamentais da atitude e da visão transdisciplinar. O rigor na 
argumentação, que leva em conta todos os dados, é a melhor 
barreira contra possíveis desvios. A abertura comporta a aceitação 
do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A tolerância é o 
reconhecimento do direito às ideias e verdades contrárias às nossas. 

  

Todos os artigos da Carta da Transdisciplinaridade aqui citados, de um modo 

ou outro, destacam características da atitude transdisciplinar. Para a professora 

Fabiola Carvalho (ENTREVISTADA 4), que atua na área de habilitação das Ciências 

da Natureza na Licenciatura Intercultural e uma das entrevistadas para esta 

pesquisa, esse princípio é importantíssimo e válido para a formação de professores 

indígenas, mas o domínio conceitual e a implementação metodológica em sala de 

aula dependem da autoformação tanto do professor formador quanto do estudante 

indígena, visto que não há nenhum tema contextual voltado exclusivamente para a 

abordagem conceitual do que seja transdisciplinaridade ou sua metodologia.66 

É necessário destacar que todo trabalho baseado na metodologia 

transdisciplinar não se propõe a oferecer oficinas disciplinares – por exemplo, oficina 

de matemática, biologia, história, língua portuguesa etc. –, como ocorre em alguns 

casos, mas a abordar os temas contextuais a partir de diferentes perspectivas ou de 

distintas realidades. A esse respeito, identificando a importância da 

                                                             
66

 Entre os anos de 2003 e 2008 estive estudante da Licenciatura Intercultural e, de acordo com a 
minha experiência nesse período, posso afirmar que alguns professores, ao invés de fazerem algo 
diferente, preferiam ministrar oficinas disciplinares, pois tais oficinas não exigiam deles um fazer 
diferente daquilo que já faziam em seus cursos onde lecionavam anteriormente. 
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transdisciplinaridade no enfrentamento das questões reais da formação, o professor 

Maxim Repetto (ENTREVISTADO 3) afirma: 

 

[...] na verdade, foram aparecendo esses temas e tivemos que 
estudar eles, né?; aí encontramos aquelas cartas da 
transdisciplinaridade, dos primeiros encontros na Europa, que 
promoveram a transdisciplinaridade e nos parecia interessante essa 
perspectiva de ver que os problemas e o mundo é [sic] 
multidimensional e que precisam de respostas múltiplas e, aí, o 
transdisciplinar ajudava. Então, um pouco que pensamos e eu acho 
que nos primeiros anos a gente conseguia fazer mais, talvez, do que 
hoje, porque a gente conseguia ter mais de um professor em sala de 
aula e isso era muito bacana. Então, tínhamos aula que era [sic] 
professores de formação diferente mais os parentes, que eram de 
vários povos, e temas que chamavam explicações diferentes e eu 
imaginava assim as aulas: mais do que uma aula para repassar 
informações, deveria ser uma aula de reflexão, de debates, de 
confrontos e ideias mesmo, né? 

 

Pode-se observar, a partir das declarações acima, que as aulas foram 

pensadas para ocorrerem com a presença de mais de um professor em sala de aula. 

Se assim fosse, em um determinado tema contextual, por exemplo, os professores 

juntamente com os estudantes trariam para a reflexão em sala de aula as 

problemáticas que afetam diretamente as comunidades indígenas através dos temas 

contextuais. Nesse caso, segundo a proposta pedagógica do curso, tanto os 

professores formadores quanto os estudantes indígenas assumem papel relevante 

nos debates e nas reflexões realizadas sobre tais problemáticas. 

  

Novos problemas sociais têm surgido ao longo desse processo 
histórico, tais como problemas internos nas comunidades, impacto 
nas estruturas sociais, impacto no sistema produtivo e de vida, etc. 
Neste novo contexto, os professores e lideranças indígenas discutem 
o papel da escola e se empenham na construção de novas 
estratégias, cristalizadas por meio de projetos políticos, pedagógicos 
e culturais. 
Nesta construção, acentua-se a importância do papel do professor 
indígena, que atua como problematizador nas escolas e nas 
comunidades e como catalisador das soluções propostas. A sua 
atuação pedagógica e social deve estar, deste modo, comprometida 
com os interesses de sua comunidade, com a valorização da cultura 
e com a produção de novos conhecimentos. 
Desta perspectiva, o Curso de Licenciatura Intercultural para 
professores Indígenas tem o objetivo de construir diversas 
ferramentas, dentre elas o princípio da transdisciplinaridade, para 
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que o professor possa colaborar com a comunidade na definição de 
prioridades e na análise das problemáticas. (CARVALHO; 
FERNANDES; REPETTO, 2008, p. 58, grifos meus) 

       

A análise das “problemáticas” locais é importante nesse curso e, por isso, 

ocupa local de destaque durante o processo de formação. A esse respeito, está 

explícito na proposta pedagógica do curso: 

 

[...] a escola indígena deve planejar a formação de seus alunos a 
partir dos projetos específicos de cada comunidade e o professor 
licenciado deverá estar preparado para exercer a docência nestas 
escolas. Para tanto, o currículo, em vez de estar organizado pelo 
tradicional sistema de disciplinas estanques, terá uma abordagem 
transdisciplinar, que é relevante para o entendimento das questões 
locais [...]. (Ibidem, p. 51-52, grifos meus) 

 

Diante do exposto, vale um questionamento: qual a importância da 

transdisciplinaridade, enquanto princípio teórico, para a educação escolar indígena 

em Roraima? O pensamento transdisciplinar, uma vez compreendido e colocado em 

prática, pode mudar a relação integracionista de verdade e mentira estabelecida 

entre os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos indígenas. Para isso, na 

Licenciatura Intercultural, se propôs que os temas contextuais fossem 

problematizados e estudados com o auxílio de conhecimentos oriundos de 

diferentes áreas do conhecimento acadêmico, em constante diálogo com o 

conhecimento indígena. 

No entanto, atualmente, alguns professores da Licenciatura Intercultural, 

dentre os quais professores efetivos, substitutos e colaboradores, transformaram a 

abordagem transdisciplinar dos temas contextuais em oficinas disciplinares de sua 

área de formação. Observe-se, por exemplo, o tema contextual FPE 5, “material 

didático 1”, que, uma vez problematizado, deveria lançar mão de conhecimentos de 

diferentes áreas acadêmicas, em diálogo com o conhecimento indígena, e fazer uma 

análise crítica do material didático atualmente utilizado nas diferentes escolas 

indígenas com vistas à produção de novos materiais didáticos que atendessem à 

realidade de cada estudante em formação. 
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Ao invés disso, ministram-se “pequenas” oficinas, nas quais se 

“confeccionam” alguns artefatos67 que, teoricamente, servem para todas as 

realidades ali representadas na pessoa dos estudantes. A ideia implícita nos temas 

contextuais, problematizados, discutidos criticamente entre os participantes do 

processo de ensino e aprendizagem era fornecer as ferramentas teóricas e 

metodológicas necessárias à produção de novos e diferentes materiais didáticos 

para atender à educação escolar indígena em suas especificidades. 

Além disso, o processo de ensino e aprendizagem indígena é outro aspecto 

importante que se pode contemplar com esse princípio. Sabe-se que nas 

sociedades indígenas, de forma geral, valoriza-se a indissociabilidade do aprender e 

do fazer no processo formativo da criança. Sendo assim, o processo de ensino e 

aprendizagem por temas contextuais, por área de conhecimento (e não por 

disciplinas), com uma abordagem transdisciplinar, pode ser uma proposta alternativa 

à forma compartimentada do processo de ensino e aprendizagem e à fragmentação 

dos objetos estudados na escola de cunho integracionista. 

A professora Fabiola Carvalho (ENTREVISTADA 4) afirmou, para este 

estudo, que “adotar a transdisciplinaridade como princípio teórico e metodológico na 

educação escolar indígenas é um desafio autoformativo tanto para quem ensina 

quanto para quem aprende”. Tomem-se como exemplo os professores formadores 

da Licenciatura Intercultural, mesmo aqueles que possuem doutorado, que vêm de 

uma formação disciplinar para atuarem em um curso com perspectiva 

transdisciplinar, por área de conhecimento. 

O formando indígena, por sua vez, adquire uma formação com perspectiva 

transdisciplinar, por área de conhecimento, para atuar em uma escola indígena que 

ainda se organiza disciplinarmente. Daí a importância de adquirir, durante o seu 

processo de formação, os saberes referentes ao princípio da transdisciplinaridade, 

pois somente de posse desses saberes o docente, seja formador ou formando, 

poderá ser e agir transdisciplinarmente. 

Neste tópico deste capítulo III, o foco da reflexão esteve voltado para a 

compreensão da interculturalidade e da transdisciplinaridade como princípios 

                                                             
67

 São confeccionados joguinhos com caixas de papelão, materiais com garrafas PETs, objetos com 
canarã ou palha da palmeira buriti etc. 
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orientadores na formação de professores na Licenciatura Intercultural. Conclui-se 

que enquanto a interculturalidade preocupa-se em estabelecer um tipo de relação 

respeitosa e horizontal entre pessoas e culturas diferentes, a transdisciplinaridade 

volta-se para uma abertura e um diálogo entre o conhecimento produzido na 

academia e as diferentes lógicas, epistemologias, culturas e tradições. 

 

 

3. A dialogia social 

 

O foco desta tese, a partir de agora, volta-se para a dialogia social. Para 

entender o sentido da dialogia social, enquanto princípio de formação na 

Licenciatura Intercultural e da educação escolar indígena, se faz necessário olhar 

atentamente para a relação conflituosa entre índios e não-índios, que foi 

devidamente exposta no primeiro capítulo desta tese. Além disso, há de se destacar 

que durante os últimos quarenta anos, com a luta dos índios em favor da construção 

de uma educação escolar diferenciada, pelo direito à saúde de qualidade, 

demarcação de terras indígenas etc. esses conflitos se acirraram. 

Se anteriormente os conflitos eram entre índios e não-índios – neste caso, 

entenda-se a elite política local, que, regra geral, coincide com fazendeiros e 

arrozeiros –, nos últimos quarenta anos alguns grupos e algumas organizações 

indígenas68 passaram a apoiar o discurso do governo e da elite política local e a lutar 

contra seus “parentes”. 

Se, anteriormente, esses conflitos eram abordados somente por 

pesquisadores em suas teses e dissertações; em período mais recente, com o 

                                                             
68

 A esse respeito, leia-se o depoimento de um Deputado Estadual, no ano de 2001, discursando 
sobre a Sociedade dos Índios Unidos de Roraima – SODIUR, uma organização indígena local. Dizia 
ele: 

Mas, há tempos, Senhor Presidente, quero aqui, publicamente, postergar o meu apoio a 
esses bravos irmãos índios que compõem esse segmento lúcido que é contra a 
demarcação enorme das terras do Estado de Roraima, pois inviabiliza o 
desenvolvimento do Estado. Essa é uma iniciativa brilhante de Vossa Excelência, com 
apoio de inúmeros Parlamentares, colegas nossos, lúcidos, que têm um pensamento 
único, como Vossa Excelência teve, que estão representando bem o povo de Roraima, 
votando “sim” a esse Projeto, que torna a SODIUR uma entidade de utilidade pública, 
pois isso já deveria ter sido feito, há muito tempo. Mas nunca é tarde para quem quer 
trabalhar em prol do desenvolvimento do Estado de Roraima. (Deputado Estadual Sérgio 
Ferreira – PDT-RR, 1033ª sessão, 30.05.2001, apud SILVA, V. 2013, p. 5) 
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advento da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, homologada no 

ano de 200569, a mídia passou a enfatizar os conflitos entre a elite política local e os 

índios e, principalmente, os conflitos entre índios e índios. 

É necessário lembrar que a Licenciatura Intercultural foi criada no momento 

de maior tensão em Roraima (2000-2002), apesar de o debate sobre sua criação 

iniciar bem antes, a partir do ano de 1995. É bem verdade que sempre houve uma 

“guerra” de interesses que se expressava nos discursos dos diferentes sujeitos; a 

mídia, nas mãos e a favor da elite política local e dos seus aliados, nunca tinha dado 

tanta ênfase a tais conflitos como nesse período70. 

À época da referida demarcação, a mídia local, por meio de seus telejornais e 

de jornais impressos, pintou um cenário de “guerra” entre os grandes latifundiários 

(fazendeiros, arrozeiros etc.), entendidos “como pessoas de bem”, que sempre 

teriam lutado pelo desenvolvimento do Estado, e os índios (com raras exceções), 

entendidos como “pessoas más”, que, segundo a referida mídia, sempre teriam 

trabalhado contra o desenvolvimento econômico do Estado. 

Ainda na atualidade, para a mídia local, os índios roraimenses serviam e 

ainda servem como massa de manobra a interesses estrangeiros. O que se está 

afirmando é que os índios que habitam o Estado de Roraima, independente do povo 

a que pertençam ou da região geográfica que habitam, são bombardeados, 

diariamente71, com informações e interesses os mais diversos. Leiam-se, a título de 

exemplo, duas reportagens exibidas no Jornal Folha de Boa Vista72, em meados dos 

anos de 1999. 

                                                             
69

 Sua homologação deu-se em 2005, mas o processo de reconhecimento e demarcação começou 
ainda na década de 1970. 

70
 O problema é que a mídia escrita, televisionada e também a mídia de rádio e Internet, em sua 

grande maioria, sempre foi um instrumento que esteve ao lado dos políticos, arrozeiros e empresários 
locais. Durante os últimos anos aumentou a exposição negativa dos índios. 

71
 Com o programa Luz para Todos, desenvolvido nos governos Lula e Dilma, um grande número de 

comunidades indígenas do lavrado roraimense “ganhou” energia elétrica 24hs. Além disso, muitas 
escolas indígenas dispõem de Internet, fato que colocou os índios em contato 24hs com mundo 
externo, através da mídia televisiva e Internet, além das tradicionais emissoras de rádio. 

72
 O Jornal Folha de Boa Vista foi inaugurado em 1983. Passou por várias mãos, até se tornar 

propriedade do ex-governador do então Território de Roraima, Getúlio Cruz. Hoje é a filha, Paula 
Cruz, quem coordena a empresa (SOARES apud LIMA, 2008, p. 30). O veículo é visto no Estado 
como o jornal de maior credibilidade, tanto pelos anos de atuação quanto pela linha editorial 
desenvolvida. Politicamente, pode-se afirmar que esse jornal está alinhado com a postura política de 
centro-direita. 
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Deputado diz que internacionalização da Amazônia brasileira não é 
delírio.  

O deputado estadual Mecias de Jesus (PSL), contestou as críticas de 
religiosos, dirigentes de ONGs e políticos de esquerda que a 
internacionalização da Amazônia é delírio de quem anda em busca 
de discurso fácil. Ele diz que o processo da perda de soberania sobre 
esta região é progressivo e foi acelerado nos últimos anos. O 
parlamentar diz que a internacionalização é menos ruidosa porque 
houve a cooptação de setores influentes nos países amazônicos 
durante décadas. “Agora existe uma corrente de cegos ideológicos 
que perderam o senso de brasilidade porque sofreram uma lavagem 
cerebral e não conseguem enxergar o que qualquer um percebe”, 
afirma Mecias. Explicando o seu ponto de vista, o deputado diz que 
há indícios muito fortes de que intelectuais, cientistas, jornalistas, 
juristas, políticos, religiosos brasileiros e outros segmentos 
formadores de opinião, foram “treinados” para assimilar aquilo que 
pregam a Europa e os Estados Unidos. 
– São brasileiros que em sua maioria conhecem o exterior e recebem 
passagens de cortesia. Com a alegação de que vão fazer cursos em 
diversas áreas, na verdade, são induzidos a acreditar que os 
brasileiros não têm competência para administrar o seu próprio país, 
sem a interferência estrangeira. Essa é a verdadeira colonização, é, 
por exemplo, um antropólogo ir contra a nação inteira para emitir um 
parecer, seguindo os ensinamentos de mestres europeus e norte-
americanos, diz o deputado. 
O parlamentar diz que a internacionalização não é um discurso 
utópico e que qualquer brasileiro encontra respostas na história das 
civilizações de que a pior dominação é a ideológica. “Eles só usam a 
força quando não conseguem dominar pela mente”. Diz que o 
planejamento para tomar a Amazônia iniciou séculos atrás, com 
cientistas, aventureiros e políticos europeus traçando objetivos e 
metas. “Hoje o processo foi acelerado porque temos um presidente 
globalizado, por que nossa economia está entregue nas mãos de um 
capataz do capital estrangeiro. Porque a primeira dama do país é 
uma antropóloga que não se importa de ver a miséria assolando o 
Brasil, desde que seus amiguinhos de academia concluam suas 
teses de que o país deve ser apenas uma extensa faixa de terra, 
habitada por miseráveis e governado por ONGs”, afirma Mecias. O 
processo de entrega da Amazônia está, segundo Mecias de Jesus, 
acontecendo rapidamente, devido ao processo de alienação a que 
foram submetidos os setores que poderiam reagir. “São muitos 
profissionais que se transformaram em escravos da opinião pública 
internacional. Estas comunidades pagam um preço alto pelas 
peripécias de ONGs que se alastram como uma praga bíblica em 
todos os setores sociais do país”, afirma. 
Vitrines: O deputado diz que os governos dos países ricos, por 

pressões econômicas, políticas ou sub-repticiamente, através de 
bem treinadas, equipadas e bem pagas ONGs, agem articulados 
para depois dividirem as conquistas. Segundo ele, os alvos 
preferidos são os mais visíveis aos olhos da mídia internacional e cita 
as comunidades indígenas. Em outro campo, as grandes 
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mineradoras já ratearam as áreas que lhes interessam. Ele diz que 
em breve o mundo vai conhecer os motivos pelos quais foram 
destinados 9.4 milhões de hectares de terras para oito mil índios 
yanomami. “Isso é uma realidade e só não vê quem não quer”, 
afirma. 
Estados: Mecias diz que o quadro abaixo demonstra na verdade a 

divisão da área yanomami em futuros Estados. “Eles alegam que a 
divisão vai facilitar a prestação de assistência médica aos índios, 
pode ser até isso, mas por trás de desculpa existe o embrião da 
divisão geopolítica da área em uma nova nação”. (Jornal Folha de 
Boa Vista, em 22/09/1999 apud REPETTO, 2008, p. 12-14 [sic]) 

      

Esse é um discurso característico da época; era veiculado em praticamente 

todos os meios de comunicação, em sua grande maioria de propriedade e a serviço 

dos próprios “representantes do povo” roraimense. Esse tipo de discurso tinha e 

continua tendo o objetivo de formar uma opinião contrária à demarcação da terra 

indígena em área contínua73 e aos demais direitos indígenas, historicamente 

negados, mas reivindicados pelos índios na atualidade. 

Em meados dos anos 2000, as críticas sobre ONGs indígenas e não-

indígenas eram ainda maiores. Dizia-se que as ONGs queriam entregar a Amazônia 

brasileira para países estrangeiros e, por esse motivo, se criou uma CPI na 

Assembleia Legislativa de Roraima para investigar Organizações Não-

Governamentais, em especial a Associação Amazônia, ONG não-indígena que 

atuava em uma região roraimense denominada Baixo Rio Branco. 

A mencionada CPI, que tinha como presidente justamente o supracitado 

deputado estadual Mecias de Jesus, convidou o jornalista mexicano Lorenzo 

Carrasco para discursar sobre o tema na Assembleia Legislativa. Leia-se, a título de 

exemplo, uma reportagem sobre a referida palestra, veiculada no Jornal Folha de 

Boa Vista no dia seguinte: 

 

Associação Amazônia tem ligações com a oligarquia Angloholandesa 
Convidado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, 
da Assembléia Legislativa de Roraima, que investiga a atuação da 
Organização Não Governamental – ONG, Associação Amazônia, no 
Baixo Rio Branco, o jornalista mexicano, Lorenzo Carrasco, disse 
que Roraima hoje está no centro da Internacionalização da 
Amazônia. O jornalista entregou um relatório, revistas e cópias de 
documentos abordando as teses defendidas pela revista Executive 
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 Neste caso, refere-se à demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 
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Intelligence Review – EIR, sobre a Internacionalização da Amazônia. 
O depoimento de Carrasco foi a última etapa dos trabalhos da CPI 
que deve apresentar um relatório na próxima semana. 
Recentemente, quatro dos seis membros da CPI estiveram no Baixo 
Rio Branco, nas áreas de influência dos Igarapés Xixuaú e Xiparinã, 
onde a Associação Amazônia, reivindica para si 174 mil hectares de 
terras. Lorenzo Carrasco afirmou que o Estado de Roraima é parte 
do chamado Escudo da Guiana, alvo para as oligarquias 
Angloholandesas concluírem os processos de dominação iniciado 
séculos atrás. Indagado sobre os supostos objetivos da Associação 
Amazônia, disse que existe indícios claros que as ações da ONG são 
parte de uma orquestração maior, feita com suporte de instituições 
como o WWF. O depoimento de Lorenzo Carrasco foi o 15º feito na 
CPI da Terra... 
Para jornalista membros de ONGs são piratas modernos 

Ao comparar os membros das Organizações Não Governamentais – 
ONGs, que se multiplicaram em todos os países, sobretudo naqueles 
em desenvolvimento, aos antigos piratas, o jornalista mexicano, 
Lorenzo Carrasco, disse que a Amazônia Brasileira é um dos 
principais alvos de dominação por parte das grandes oligarquias 
mundiais. 
– Os piratas não tinham bandeiras, mas eram condecorados e 
recebidos como heróis, quando retornavam para a Inglaterra - disse 
Carrasco, reafirmando que os membros das ONGs são os “piratas 
modernos”. Ele foi ouvido pelos deputados estaduais e convidados e 
após uma explanação de cerca de duas horas respondeu aos 
questionamentos dos deputados. O presidente da CPI da Terra, 
Mecias de Jesus (PSL), considerou proveitosa a participação do 
jornalista no seminário, adiantando que muitas das suas 
considerações serão incluídas no relatório final que será conhecido 
na próxima semana. Para o jornalista mudou apenas as formas e os 
mecanismos de dominação das grandes oligarquias mundiais sobre 
os países pobres e cita uma complexa rede de interesses mundiais, 
que inclui a Igreja Católica e os anglicanos (Inglaterra), partidos de 
esquerda e até o Movimento dos Sem Terras – MST. Segundo 
Carrasco, “por trás de ações aparentemente humanitárias, estão os 
grandes interesses econômicos e cita como exemplo a atuação 
efetiva de ONGs, demarcações de reservas indígenas e outros meios 
de deixar imobilizada expressiva parte do território brasileiro como 
reserva estratégica dos países financiadores das ações das ONGs”.  
No entender do jornalista, todas as grandes ONGs, setores da Igreja 
e movimentos ditos populares estão à serviço, direta ou 
indiretamente, do capital internacional. A atuação das Organizações 
Não Governamentais ocorre exercendo forte pressão sobre os 
governos, parlamentos e outros órgãos públicos e privados, bem 
como criando uma bem articulada rede de opinião pública favorável 
às suas ações. 
Embaixador: O presidente da CPI da Terra, Mecias de Jesus (PSL), 

indagou se não havia ligação entre a presença do embaixador da 
Holanda em Roraima, no mesmo dia em que a comissão promovia 
um seminário para discutir a Internacionalização da Amazônia e 
Lorenzo Carrasco disse que embora não tivesse elementos para 
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fazer afirmações, achava “uma tremenda coincidência”. (Jornal Folha 
de Boa Vista de 15/10/1999 apud REPETTO, 2008, p. 14-16 [sic]) 

  

Há que se destacar, mais uma vez, que a população indígena e a população 

não-indígena eram e ainda são bombardeados diariamente com esse tipo de 

discurso anti-indígena veiculado nos meios de comunicação. O que se quer destacar 

aqui é o fato de que essa relação histórica e conflituosa entre sujeitos, com 

diferentes interesses, vem propiciando uma “guerra” de discursos. 

É bem verdade que os discursos descritos acima foram proferidos há algum 

tempo, mas, ainda na atualidade, vigora uma série de informações e discursos anti-

indígenas que são veiculados por meio de mídia, em livros, em revistas, em artigos 

científicos etc. e que chegam às salas de aulas tanto das escolas não-indígenas 

quanto das escolas indígenas. 

Por esse motivo, Maxim Repetto (ENTREVISTADO 3), professor do Instituto 

Insikiran, explica que o conceito de dialogia social, cunhado a partir do pensamento 

do filósofo russo Mikhail Bakhtin, foi estabelecido como princípio de formação do 

professorado indígena em Roraima como uma ferramenta para entender essa 

“guerra” de discursos. Segundo ele, essa ferramenta o havia orientado na 

construção de sua tese de doutoramento. A esse respeito, ele escreve: 

 

Sugerimos assim utilizar a metáfora da dialogia no seu sentido social. 
A dialogia foi forjada por Mikhail Bakhtin (Volochinov) (1997 [1929]), 
para tratar da compreensão dos enunciados como resultantes da 
produção discursiva em que se deve levar em conta o contexto em 
que foram gerados. As ideias de Bakhtin me ajudam a delimitar os 
contornos do horizonte social que analiso, a partir da 
contextualização de enunciados concretos produzidos por atores 
históricos. A metodologia consiste em entender quem fala o que, 
para quem e por que se está respondendo, num contexto de longa 
duração, e para quem suas falas se dirigem no futuro desconhecido. 
A meu ver, essa concepção social da linguagem, expressa pelo autor 
russo, pode se tornar uma ferramenta interessante para entender as 
relações entre pessoas neste contexto. (REPETTO, 2008, p. 18, 
grifos meus) 

 

Afirma, ainda, o autor: 

 

A dialogia social permite, pois, superar as oposições dialéticas 
maniqueístas em favor da valorização da grande diversidade social 
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de vozes que constroem a realidade. As diversas vozes que se 
cruzam e inter-relacionam, no seio do tecido discursivo-social, 
carreiam relações não apenas lineares e unitemporais; antes, elas 
correspondem a diversos cronotopos, visto que são enunciadas em 
diferentes épocas e em diferentes espaços, que cada uma 
representa e no bojo do qual cada uma desenvolve seus conflitos e 
interesses. Os diferentes atores sociais dialogam ocupando 
diferentes posições e situações, através dos tempos. O cronotopo é, 
assim, fundamental para a definição dos diferentes papéis sociais. 
(REPETTO, 2008, p. 19) 

 

A compreensão teórica desse princípio no contexto da Licenciatura 

Intercultural é de suma importância tanto para professores formadores quanto para 

os estudantes, visto que é nos corredores do Instituto Insikiran e, especialmente, no 

interior das salas de aulas do curso, em que se encontram estudantes e professores 

oriundos de diferentes povos indígenas e ligados às mais diversas organizações, 

com diferentes discursos. 

O conceito de dialogia social aqui adotado é diferente do conceito de diálogo, 

no sentido freireano, que será abordado no próximo tópico. A proposta pedagógica 

do Curso de Licenciatura Intercultural confirma que esse princípio foi cunhado a 

partir do pensamento do filósofo russo, ao afirmar: 

 

Este empreendimento busca assegurar espaços de participação 
social, permitindo que a dialogia social se expresse, no sentido de 
Volochinov (1997), reconhecendo a diversidade de atores sociais que 
constroem esta história, cada um situado espacial e temporalmente, 
interagindo num contexto de diversas “situações sociais”. 
(CARVALHO; FERNANDES; REPETTO, 2008, p. 47, grifos meus) 

  

Neste sentido, o princípio da dialogia social tem papel fundamental na 

formação de professores indígenas em Roraima. Tome-se como exemplo de sua 

importância o debate atual sobre educação escolar indígena diferenciada. Há 

comunidades, lideranças e professores indígenas que entendem que essa 

“educação escolar diferenciada”74 é um atraso para as sociedades indígenas; neste 

caso, a justificativa dos que defendem essa posição política e cultural é a de que os 

índios já estariam “integrados” à sociedade não-indígena, de tal forma que, segundo 
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 O que precisa ser analisado, neste caso, é o que está por detrás de cada conceito de 
“diferença/diferenciada”. Esse é um exemplo claro que demonstra a importância do princípio da 
dialogia social. 
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tal justificativa, o discurso da diferenciação seria uma forma de segregação e um 

atraso imposto às novas gerações. 

Há, ainda, outros grupos, professores e líderes também indígenas que 

acreditam e defendem que a “educação escolar diferenciada” seria uma boa 

alternativa para a valorização física e cultural do índio na atualidade e seria uma 

forma de contrapor-se à escola integracionista de outrora. A questão central da 

dialogia social é entender o que está por detrás de ambos os discursos, que são 

aparentemente contraditórios. 

O filósofo russo Mikhail Bakhtin (2003)75 salienta que todos os processos de 

comunicação são dialógicos, isto é, são atravessados pela palavra do outro, que, por 

sua vez, também é atravessada, e assim sucessivamente. Para o autor, a linguagem 

ocupa um papel fundamental nos processos sociais.  

Diante do exposto, conclui-se que, no contexto roraimense, repleto de 

discursos contraditórios, o princípio da dialogia social é importantíssimo e 

indispensável para a educação escolar indígena na atualidade. Uma vez que tanto a 

Licenciatura Intercultural quanto as escolas e as próprias comunidades são 

formadas por pessoas de diferentes povos, há comunidades ligadas a diferentes 

organizações indígenas, com posturas que podem divergir umas das outras e, neste 

caso, o arcabouço teórico desse princípio coloca-se como uma ferramenta capaz de 

ajudar o professor formador e o próprio formando indígena a entender o que permeia 

esses diferentes discursos e posturas ideológicas. 

 

 

4. O diálogo 

 

A Licenciatura Intercultural, segundo a sua proposta pedagógica, fundamenta-

se em experiências inovadoras que se pautam por uma pedagogia crítica e também 

no diálogo. Nesse contexto, o diálogo diferencia-se do princípio anterior (dialogia 
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 Afirma Bakhtin (2003, p. 297): 

[...] o enunciado ocupa uma posição definida em uma dada esfera da comunicação, em 
uma dada questão, em um dado assunto etc. É impossível alguém definir sua posição 
sem relacioná-la com outras posições. Por isso, cada enunciado é pleno de variadas 
atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera da comunicação discursiva. 
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social)76, posto que, aqui, o diálogo aparece como um princípio transversal77, sem o 

qual os outros princípios não se realizam. 

Se o princípio da dialogia social foi cunhado a partir do pensamento do 

filósofo russo Mikhail Bakhtin (1997; 2003) como uma ferramenta de análise e de 

compreensão dos diferentes e contraditórios discursos no contexto social 

roraimense, o diálogo, por sua vez, foi tomado a partir do pensamento do educador 

brasileiro Paulo Freire78. 

O diálogo, a partir da perspectiva freireana, constitui-se em um princípio 

teórico que, uma vez compreendido e colocado em prática, torna possível a 

metodologia intercultural, transdisciplinar e dialógica. 

Vejamos, nas citações a seguir, como o diálogo freireano aparece ao longo da 

referida proposta pedagógica: 

  

[...] o Curso se fundamenta em experiências inovadoras que se 
pautam por uma pedagogia crítica e também no diálogo estabelecido 

entre as organizações, as comunidades indígenas e as diversas 
instituições oficiais de ensino. (CARVALHO; FERNANDES; 
REPETTO, 2008, p. 31, grifo meu) 

As ações propostas nos currículos devem, assim, privilegiar as 
categorias locais e as diferentes lógicas de pensamento, enquanto 
estratégias frente à situação de coexistência interétnica. Essas ações 
têm um caráter aberto diante das novas realidades para que se 
possa entender melhor e de modo mais justo a diversidade cultural e 
para que, assim, se possa buscar um efetivo diálogo com os 
conhecimentos produzidos pela ciência. (Ibidem, p. 56, grifo meu) 

Para articular os conteúdos “científicos” com os “saberes indígenas”, 
há uma preocupação permanente em ver o processo de estudo, de 
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 A dialogia social, a partir de Mikhail Bakhtin, é um conceito mais descritivo, uma vez que procura 
descrever o porquê das diferentes vozes atuantes em determinado contexto social. O diálogo, a partir 
de Paulo Freire, por sua vez, tem sentido mais propositivo, pois procura propor o entendimento entre 
diferentes sujeitos sem imposição ou sobreposição. 

77
 Neste contexto, o diálogo aparece como um princípio transversal que transita e está presente em 

todo processo de formação, desde o planejamento dos temas contextuais até a sua execução final na 
sala de aula. Segundo os professores entrevistados, sem o diálogo o projeto tende ao fracasso. 

78
 Segundo a professora Ana Maria Saul (2012), a obra de Paulo Freire, incluindo mais de vinte livros 

dos quais ele é o único autor, vem sendo reeditada em vários países do mundo. O seu livro mais 
importante, Pedagogia do oprimido, foi traduzido em mais de vinte idiomas. A Pedagogia da 
autonomia, seu último livro publicado enquanto vivia, já ultrapassou a marca de um milhão de 
exemplares. Tal projeção confere ao conjunto de suas produções o caráter de uma obra universal, 
que se destaca na literatura educacional, nos depoimentos de importantes autores, em diferentes 
países, no reconhecimento de seu trabalho por importantes universidades do mundo e no crescente 
número de pesquisas que se apoiam no referencial de Freire. 
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construção e criação de conhecimentos como um diálogo 

desenvolvido, não apenas entre saberes, mas entre povos e culturas 
diferentes. (CARVALHO; FERNANDES; REPETTO, 2008, p. 70, grifo 
meu) 

Pautando-se nas ideias de Paulo Freire, o Projeto valoriza a 

realidade do aluno, possibilitando através da transdisciplinaridade 
uma maior proximidade entre a teoria e a prática na educação 
escolar indígena. (Ibidem, p. 59, grifo meu) 

 

A proposta de uma educação humanista-libertadora79, em Paulo Freire, tem 

no diálogo uma das categorias centrais de um projeto pedagógico crítico, mais 

propositivo e esperançoso em relação ao nosso futuro. 

Na sua obra mais conhecida, Pedagogia do oprimido, Freire (2005) elabora 

uma fundamentação teórico-filosófica sobre as condições do diálogo verdadeiro, 

bem como o seu papel central em favor de uma educação libertadora. São essas as 

condições, preferencialmente, que mais interessam a este estudo, pois sem elas é 

impossível ocorrer o diálogo. 

Segundo o autor (Ibidem, p. 91), o diálogo não é 

 

Um ato de depositar ideia de um sujeito no outro, nem tampouco 
tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos 
permutantes. 
Não é também discussão guerreira, polêmica, entre sujeitos que não 
aspiram a comprometer-se com a pronúncia do mundo, nem a 
buscar a verdade, mas impor a sua. 
[...] Daí que não possa ser manhoso instrumento de que lance mão 
um sujeito para conquista do outro. A conquista implícita no diálogo é 
a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. 
Conquista do mundo para libertação dos homens. 
 

Segundo a concepção de Freire (Ibidem, p. 90), “o diálogo é este encontro 

dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, 

portanto, na relação eu-tu”. Por intermédio do diálogo, os humanos podem olhar o 
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 Segundo José Eustáquio Romão (2010, p. 133), 

Para Paulo Freire, não existe a educação, mas educações, ou seja, formas diferentes de 
os seres humanos partirem do que são para o que querem ser. Basicamente, as várias 
“educações”, que torna as pessoas menos humanas, porque alienada, dominadas e 
oprimidas; e outra, libertadora, que faz com que elas deixem de ser o que são, para 
serem mais conscientes, mais livres e mais humanas. A primeira é formulada e 
implementada pelos (as) que têm projeto de dominação de outrem; a segunda deve ser 
desenvolvida pelos (as) que querem a libertação de toda a humanidade. 
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mundo e entender a sua existência em sociedade como um processo, entendendo o 

mundo como algo em construção, como uma realidade inacabada e em constante 

transformação. 

A partir desta perspectiva, o diálogo constitui-se como força que impulsiona o 

pensar crítico-problematizador em relação à condição humana no mundo. Mediante 

o diálogo, pode-se dizer o mundo segundo o nosso modo de ver. Além disso, o 

diálogo implica uma práxis80 social, que é o compromisso entre a palavra dita e 

nossa ação humanizadora. 

Essa possibilidade abre caminho para repensar a vida em sociedade, discutir 

sobre nosso ethos cultural, sobre nossa educação, a linguagem que praticamos e a 

possibilidade de agirmos de outro modo, que transforme o mundo que nos cerca. 

Neste sentido, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham 

significação enquanto homens. 

Desta forma, o diálogo não se dá no vazio, bem como não acontece sem que 

haja outros elementos ou outras atitudes que o garantam, que o possibilitem e 

assegurem a sua qualidade como diálogo. Acompanhando a reflexão freireana 

acerca do diálogo, afirma-se que, a fim de que o diálogo aconteça é fundamental 

que se tenha: 

 

a) Amor: 

 

Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é 
compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, 
oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com a sua causa. 
A causa da sua libertação. (FREIRE, 2005, p. 92) 

 

b) Humildade: 

 

Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre 
no outro, nunca em mim? 
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 Segundo Ricardo Rossato (2010, p. 325), 

Práxis pode ser compreendida como a estreita relação que se estabelece entre um modo 
de interpretar a realidade e a vida e a consequente prática que decorre desta 
compreensão, levando a uma ação transformadora. Opõe-se às ideias de alienação e 
domesticação, gerando um processo de atuação consciente que conduza a um discurso 
sobre a realidade para modificar esta mesma realidade [...]. 
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Como posso dialogar, se me admito como homem diferente, virtuoso 
por herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem não 
reconheço outros eu? 
Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de 
homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os 
que estão fora são ‘essa gente’, ou são ‘nativos inferiores’? 
Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa 
de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal 
de sua deterioração que devo evitar? 
Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que 
jamais reconheço, e até me sinto ofendido com ela? 
Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, 
sofro e definho? 
A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não 
tem humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não 
podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. (FREIRE, 
2005, p. 93) 
 

c) Fé nos homens: 

 Afirma Paulo Freire (Ibidem, p. 93): “Fé no seu poder de fazer e de refazer. 

De criar e recriar. Fé na vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, 

mas direito dos homens”. E ainda: “Sem esta fé nos homens o diálogo é uma farsa. 

Transforma-se, na melhor das hipóteses, em manipulação adocicadamente 

paternalista” (Ibidem, p. 94). 

  

d) Confiança: 

 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se 
faz uma relação horizontal, em que a confiança de um pólo no outro 
é consequência óbvia. [...] 
Se falha esta confiança, é que falharam as condições discutidas 
anteriormente. Um falso amor, uma falsa humildade, uma debilitada 
fé nos homens não pode gerar confiança. (Ibidem, p. 94) 

  

e) Esperança: 

 

Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me 
na esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero. 
Se o diálogo é o encontro dos homens para ser mais, não pode 

fazer-se na desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam 
do seu quefazer, já não pode haver diálogo. O seu encontro é vazio e 
estéril. É burocrático e fastidioso. (Ibidem, p. 95) 
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f) Pensar crítico: 

 

Este é um pensar que percebe a realidade como processo, que a 
capta em constante devenir e não como algo estático. [...]. 
Opõe-se ao pensar ingênuo, que vê o ‘tempo histórico como um 
peso, como uma estratificação das aquisições e experiência do 
passado’, de que resulta dever ser o presente algo normalizado e 
bem-comportado. 
Somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também 
de gerá-lo. 
Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira 
educação. (FREIRE, 2005, p. 95-96) 

 

De acordo com a análise deste estudo, o grande desafio, tanto da 

Licenciatura Intercultural quanto da educação escolar indígena, ao tomar o diálogo 

freireano como princípio teórico orientador da prática pedagógica diferenciada, 

crítica e libertadora, está nas condições do diálogo verdadeiro e seu papel central 

para uma educação libertadora. 

A partir da perspectiva do educador Paulo Freire, “a educação autêntica, 

repitamos, não se faz de A para B, ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados 

pelo mundo [...]” (Ibidem, p. 97). A esse respeito, o mesmo autor destaca: 

 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 
educado, também se educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do 
processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de 
autoridade” já não valem. [...] 
Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 
educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 
mediatizados pelo mundo [...]. (Ibidem, p. 79) 

    

Com isso está-se afirmando que Paulo Freire nos desafia para que qualquer 

projeto de educação que pretenda ser libertador comece por sua própria coerência 

metodológica, o que implica a postura dialógica como fundamento primordial do 

processo libertador, ou seja, a educação começa pelo exemplo do educador ao 

mostrar seu “jeito de ser” aos educandos e dar testemunho prático de suas 

convicções político-filosóficas. 

Devido à importância do diálogo, tanto para o processo de formação quanto 

para a realização integral do curso, faz-se necessário refletir sobre a sua realização 
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(ou não) no cotidiano institucional, desde a etapa do planejamento entre 

professores, transitando pelo relacionamento profissional, até a realização das aulas 

nas etapas presenciais. 

Todos os entrevistados reconheceram que houve um momento, na história do 

curso, em que os professores do grupo tiveram problemas entre si, fato que levou ao 

“racha” no grupo. Também reconheceram que isso acabou repercutindo no grupo de 

alunos e nas organizações parceiras e nas demais instituições. O referido “racha” 

acabou por prejudicar o diálogo freireano no âmbito da Licenciatura Intercultural, fato 

que tem prejudicado a realização dos demais princípios. 

Devem ser reafirmadas a importância e a necessidade do diálogo freireano 

para o curso. Tome-se como exemplo o processo de ensino e aprendizagem nas 

etapas presenciais que foram pensadas para que as aulas ocorressem com mais de 

um professor formador em sala de aula. Como esse tipo de metodologia seria 

possível sem um genuíno dialogo freireano? 

De acordo com alguns entrevistados, isso ocorreu nas aulas das primeiras 

turmas, mas, com o passar do tempo, houve o “racha” no grupo de professores; 

além disso, houve também o aumento de alunos por turma e, por isso, esse 

processo foi sendo abandonado. A esse respeito, leia-se o que diz o professor 

Maxim Repetto (ENTREVISTADO 3), um dos professores formadores: 

   

[...] eu acho que nos primeiros anos a gente conseguia fazer mais, 
talvez, do que hoje, porque a gente conseguia ter mais de um 
professor em sala de aula e isso era muito bacana. Então, tínhamos 
aula que era professores de formação diferente mais os parentes, 
que eram de vários povos, e temas que chamavam explicações 
diferentes e eu imaginava assim as aulas: mais do que uma aula 
para repassar informações, deveria ser uma aula de reflexão, de 
debates, de confrontos e ideias mesmo, né? [sic] 

 

   Com o passar dos anos, a postura dialógica e o diálogo, como princípio 

teórico e metodológico, foram sendo postos de lado. Ocorre que, de acordo com as 

afirmações da professora Idelvânia Rodrigues (ENTREVISTADA 1), esse fato tem 

prejudicado a realização dos demais princípios do curso, conforme propõe a sua 

proposta pedagógica. 
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[...] isso é uma análise minha também como observadora que ficou 
um período fora e depois, quando voltei, eu vi, assim..., um certo 
distanciamento, um certo distanciamento, Geisel, do próprio projeto. 
Primeiro, porque o projeto está aí sem uma revisão, sem um ajuste, 
sabe? Ele nunca mais foi feito, esse reajuste, então, hoje, o que que 
eu percebo? Hoje, eu percebo, assim..., os professores chegam, e 
está lá, os temas propostos e dizem: eu vou pegar esse ou esse 
outro, aí ele vai, faz seu planejamento, inclusive, eu percebo e 
lembro muito bem que no início, é..., quando os professores 
entravam em sala de aula e, para o resultado final, quando os alunos 
voltavam para a sua realidade, que tinha os trabalhos de pesquisa, 
todos, por exemplo, se era um tema contextual ou dois, aqueles 
professores que trabalhavam naquela turma, eles se organizavam e 
faziam um único trabalho para aquela etapa, né? [...] se eram temas 
diferentes, mas eles, as ideias, os trabalhos competiam para um 
único objetivo, então se fazia a pesquisa, eu não sei se você lembra-
se disso, mas nós, enquanto docentes, eu lembro que a gente fazia 
planejamento assim e contemplava todas as áreas e, hoje, o que eu 
percebo? Uma separação... fragmentou-se.(ENTREVISTADA 1, [sic]) 

 

A análise que a professora Idelvânia Rodrigues faz do curso e do diálogo 

freireano é muito importante para este estudo. Ela diz que “[...] os professores 

chegam, e está lá, os temas propostos e dizem: eu vou pegar esse ou esse outro, aí 

ele vai, faz seu planejamento [...]” (ENTREVISTADA 1). Esse mencionado 

individualismo, no contexto da Licenciatura Intercultural Indígena, é muito grave, 

posto que o curso não tenha sido pensado para ser executado dessa forma, mas 

com base no diálogo. 

O que se conclui a partir desta exposição é que o diálogo freireano, um dos 

princípios da proposta pedagógica aqui analisada, perdeu bastante espaço na atual 

conjuntura da Licenciatura Intercultural, mesmo sendo um dos princípios 

indispensáveis à realização teórico-metodológica do curso81. Esse fato, segundo se 

apurou, vem sendo um fator que tem prejudicado o processo de ensino e 

                                                             
81

 Todos os entrevistados afirmaram que, atualmente, o corpo docente da Licenciatura Intercultural 
não consegue sentar e parar para planejar, por exemplo, os temas contextuais, trocar ideias, visando 
a melhoria das aulas ou discutir a revisão da proposta pedagógica. Segundo eles, no decorrer dos 
anos houve grandes “desentendimentos” entre os docentes do curso que levou a uma 
separação/divisão em dois grupos opostos, o que permanece até os dias atuais.  O Instituto Insikiran, 
atualmente, é uma instituição dividida. Esse fato é mais visível em época de eleição para as diretorias 
do Instituto, dos cursos e demais coordenações. O objetivo deste trabalho, ao expor essa realidade, 
não é fazer um “julgamento” com o intuito de buscar culpados ou apontar o grupo certo ou o grupo 
errado, mas, isto sim, dizer que, sem o diálogo entre o corpo docente, o projeto como um todo foi 
prejudicado. 
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aprendizagem crítico-libertador, além de ser um obstáculo contra a realização dos 

demais princípios da interculturalidade, da dialogia social e da transdisciplinaridade. 

 

 

5. A pesquisa 

 

Assim como ocorre com diálogo, a pesquisa é aqui sustentada como uma 

ferramenta que atravessa todos os temas contextuais e todas as áreas de 

conhecimento, desde o início até o fim do processo de formação no Curso de 

Licenciatura Intercultural. 

No que se refere a esse respeito, a proposta pedagógica, objeto de reflexão 

desta pesquisa, afirma: 

 

Além da formação de professores, objetivo central da proposta, 
espera-se do profissional formado conhecimento suficiente para 
atuar como pesquisador de sua comunidade. Não se pretende 

formar, deste modo, um professor que apenas repasse 
conhecimento, mas sim um profissional capacitado para recriar e 
transformar sua realidade, em conformidade com seus alunos e com 
a comunidade. (CARVALHO; FERNANDES; REPETTO, 2008, p. 54, 
grifos meus) 

 

 E ainda: 

 

A pesquisa é um dos eixos metodológicos mais importantes do 
projeto de formação em tela porque, além de propiciar que o 
professor cursista se torne um pesquisador de sua própria realidade, 

tem a vantagem de privilegiar os conhecimentos produzidos pelas 
comunidades. A título de exemplo, tome-se a memória que, 
transmitida pela tradição oral, deve estar contemplada no currículo e 
sua sistematização cabe ao professor cursista, que tem acesso direto 
a estes conhecimentos. 
O Curso terá como preocupação propor atividades que instiguem o 
professor cursista a exercitar a habilidade de buscar, comparar, 
avaliar informações, formular hipóteses e propor resposta às 
questões levantadas. (Ibidem, p. 57, grifos meus) 

 

Em meados das décadas de 1990 e 2000, época em que se discutia a criação 

do magistério indígena e da Licenciatura Intercultural, muitas lideranças criticavam o 

fato de pesquisadores não-indígenas chegarem às comunidades, realizarem 
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pesquisas para construir dissertações e teses e, depois de formados, não darem o 

retorno às comunidades participantes da pesquisa. 

Apesar das críticas, havia a necessidade urgente de se entender e registrar 

as diferentes realidades educacionais localizadas nas comunidades. Objetivando 

atender a essa necessidade, a proposta é que o professor em formação na 

Licenciatura Intercultural possa fazer a pesquisa e o registro desse trabalho mais 

voltado para o campo da educação escolar indígena. 

Sobre a importância da formação pela pesquisa, o professor Jonildo Viana, 

atual coordenador da Licenciatura Intercultural, destaca: 

 

O sujeito se torna protagonista de sua ação, quando, por exemplo, a 
gente passa um trabalho final, sobre uma determinada temática, 
dentro de um determinado tema contextual, onde o sujeito vai 
desenvolver sua pesquisa em sua comunidade, ou seja, ele vai fazer 
uma reeducação do olhar, ou seja, aquilo que era tão comum pra ele 
vai ter uma outra ótica, um outro sentido. (ENTREVISTADO 2) 

   

A formação pela pesquisa já era uma proposta desenvolvida nos cursos de 

formação de professores indígenas em nível de magistério. Neste sentido, no ano de 

2002 foi publicado pelo Ministério da Educação um documento importante, 

denominado Referenciais para a formação de professores indígenas. Esse 

documento faz a seguinte observação sobre a formação pela pesquisa: 

 

Já as ações de pesquisa são oportunidades de aprendizagem mais 
autônomas, tendo como fonte e estímulo alguns membros mais 
velhos da comunidade, a partir de diferentes formas de registro da 
memória oral. Os professores indígenas são convidados, como 
membros de sua coletividade, a desenvolver pesquisas sobre 
aspectos diversos do que consideram parte da cultura de seu povo, 
visando também o desenvolvimento do currículo de sua formação e 
de seus alunos no que diz respeito aos conhecimentos Étnicos. 
Como sujeitos de conhecimento, eles traçam planos para sua 
formação com o objetivo de conhecer, documentar, difundir e 
valorizar os mais diversos aspectos de suas culturas e línguas, 
histórias, geografias, normalmente recorrendo aos homens e 
mulheres mais idosos. Estes atuam também como especialistas e 
formadores nos cursos. Esses processos de pesquisa são momentos 
importantes para as decisões relativas aos tipos de conhecimentos 
que serão apropriados no currículo como conteúdo escolar. Também 
podem subsidiar os próprios professores indígenas e seus 
formadores nas decisões que vão sendo formuladas sobre a 
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continuidade da programação de linhas de estudo e pesquisa para os 
cursos. (BRASIL, 2002, p. 45-46) 

     

O Referencial Nacional Curricular para as Escolas Indígenas, publicado no 

ano de 1998, lembra que a formação de professores indígenas é algo ainda muito 

recente e que “[...] essa formação deve prepará-los, entre outras coisas, para o 

incentivo à pesquisa linguística e antropológica e para a produção de material 

didático” (RCNEI, 1998, p. 42, grifos meus). 

Esse tipo de formação pela pesquisa tem um efeito direto no chão da escola. 

A esse respeito, a professora Judite Gonçalves de Albuquerque (2009), ao tratar 

sobre a Formação do professor indígena pesquisador, destaca que uma das saídas 

que as escolas indígenas têm encontrado para produzir mudanças na concepção de 

currículo e de organização escolar é o ensino com pesquisa. 

De acordo com Judite Albuquerque (2009), o ensino com pesquisa é capaz de 

ajudar a desconstruir o chamado núcleo de ferro da educação moderna, que perdura 

há quase quatrocentos anos. Neste caso, o ensino com pesquisa tem favorecido a 

constituição de processos diversificados de sustentabilidade em diferentes níveis: 

sustentabilidade cultural, linguística e econômica, como se propõe a educação 

escolar indígena. 

A mencionada autora destaca ainda que o ensino com pesquisa, que está 

sendo, aos poucos, implantado em escolas indígenas, tem a pretensão de fazer fluir 

todo o potencial humano dos povos envolvidos, depois de séculos de uma política 

de negação cultural. 

Considerando o exposto, pode-se afirmar que a pesquisa, enquanto 

instrumento de formação dos professores indígenas no contexto da Licenciatura 

Intercultural, é indispensável. Entretanto, no que se refere à pesquisa, deve-se 

destacar uma passagem na proposta pedagógica do Curso que causa certa 

preocupação. Cabe a leitura do texto: 

 

[...] faz-se necessário que estes professores cursistas tenham acesso 
aos métodos de pesquisa e de instrumentos de análise e, sobretudo, 
que desenvolvam o espírito investigativo. Ao elaborar os projetos de 
pesquisa e entender a situação vivenciada, o professor cursista 
estará registrando e sistematizando conhecimentos que poderão, 
tanto ser utilizados nas escolas indígenas, quanto subsidiar as ações 
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na implementação dos projetos das comunidades. (CARVALHO; 
FERNANDES; REPETTO, 2008, p. 57) 

 

Pelo que se pode inferir dos textos citados, a pesquisa na formação de 

professores indígenas tem os seguintes objetivos: a) entender e propor possíveis 

soluções para as problemáticas locais; b) registrar aspectos da cultura local de 

forma a contribuir com a construção do currículo escolar; e c) os resultados das 

pesquisas devem gerar material didático para as referidas escolas. 

No entanto, faz-se necessário que “[...] estes professores cursistas tenham 

acesso aos métodos de pesquisa e de instrumentos de análise e, sobretudo, que 

desenvolvam o espírito investigativo”. Dessa forma, pode-se concluir que a pesquisa 

a ser realizada nesse processo precisa ser a pesquisa científica, com regras e o 

mínimo de rigor científico possível. 

Os cursos normais, geralmente, dispõem de uma disciplina voltada para 

trabalhar o tema metodologia científica. Entretanto, quando se verifica a proposta 

pedagógica da Licenciatura Intercultural, observa-se que, a exemplo dos demais 

princípios aqui elencados, não há um tema contextual sequer que aborde 

teoricamente a pesquisa no âmbito da academia. 

A professora Fabiola Carvalho (ENTREVISTADA 4), que atua na área de 

habilitação Ciências Naturais, afirma que: 

 

[...] a Fabiola que deu aula para ti não é mais a Fabiola que dá aula 
agora e, agora, eu trabalho com a ferramenta da metodologia 
científica dentro de sala de aula. Eu trabalho discutindo o que é um 
projeto de pesquisa e trabalho fazendo essa discussão muito além 
de falar as partes de um projeto de pesquisa e como construir um 
projeto de pesquisa, falando sobre pesquisa intercultural. Eu até 
entendo, Geisel, que essas ferramentas, elas são, sim, discutidas de 
algum modo em vários temas contextuais; eu não sei se 
simplesmente pegar um tema contextual só para discutir esses 
conceitos resolveria, eu acho que seria mais interessante se o corpo 
docente todo fizesse isso o tempo todo [...]. 

 

É importante destacar que não se está colocando em xeque a importância da 

pesquisa para a formação do professor indígena na Licenciatura Intercultural, mas 

tão somente que se deve refletir e questionar se esse processo de formação 

possibilita a aquisição dos saberes teóricos (conceituais) e dos saberes 
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metodológicos (procedimentais) sobre a pesquisa de cunho científico, pois é essa 

visão e epistemologia da ciência que está em jogo. 

Isabel Fonseca (ENTREVISTADA 5), professora formadora do curso na área 

de habilitação Comunicação e Artes, fala da importância da pesquisa para a 

formação dos professores indígenas. Ela destaca que 

 

[...] esse princípio da pesquisa, que tanto nos sustenta, que tem que 
ser bem discutido, porque há um desentendimento muito grande por 
parte, inclusive das comunidades, ou uma angústia muito grande do 
que é pesquisa e do que é pesquisado ou como se faz pesquisa 
numa comunidade. Quando o aluno vai fazer pesquisa numa 
comunidade e começa a levantar e sistematizar conhecimentos que 
estavam ali inseridos e ele não percebia, que ele era sujeito daquele 
espaço e acordava e dormia e estava muito acostumado com aquele 
olhar de um sujeito, morador da comunidade e não um pesquisador, 
um professor pesquisador ou de um sujeito pensante, ele volta pra 
nossa sala de aula com um ar diferente [...], com uma inteligência 
diferente, e com palavras diferentes, com discurso diferente e nesse 
discurso a gente vê, embrenhado do que você tá me perguntando, da 
valorização, de aprendizagem mesmo [...]. 

 

O professor Maxim Repetto (ENTREVISTADO 3) destaca como e com que 

função esse princípio foi pensado à época em que se discutia a criação do curso. 

Segundo ele, 

 

a formação pela pesquisa, né?, que isso também ficou claro para 
nós, da necessidade de dar uma base para que o pessoal se 
desenvolva intelectualmente, então, aí que veio uma construção 
entre metodologia de projetos e temas contextuais, veio um pouco 
nesse sentido de, a partir dos problemas concretos, pudessem sair 
projetos ou pesquisas mais específicas para responder a esses 
problemas, né?, e que não fossem tão abstratos, de dizer: “ah, 
vamos trabalhar temas abstratos”, pois a ideia era que fosse bem 
contextualizado, né? 

 

Qual a importância desse princípio para a educação escolar indígena da 

atualidade? Com base nos relatos acima citados, não resta dúvidas da importância 

da pesquisa enquanto princípio teórico e como ferramenta de formação. Para a 

educação escolar indígena da atualidade, esse princípio é importantíssimo, pois, 

enquanto ferramenta, tem a função de alimentar o currículo com perspectiva 

diferenciada, crítica e libertadora. 



 

134 

 

No âmbito da Licenciatura Intercultural, o estabelecimento da pesquisa 

científica/acadêmica, como uma ferramenta de formação, exige do professor 

formador a sensibilidade e a atenção permanentes de se perguntar (e perguntar aos 

pares, outros professores, gestores, alunos/acadêmicos, lideranças locais) como 

essa ferramenta (teórica e técnica) pode colaborar para o desenvolvimento de um 

projeto societário em andamento. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA DIFERENCIADA, CRÍTICA E LIBERTADORA: A 

EXPERIÊNCIA EM CURSO DA LICENCIATURA INTERCULTURAL DA UFRR 

 

 

 

O presente capítulo é fruto de experiências práticas vivenciadas durante o 

período de pesquisa de campo. Dessa forma, a intenção deste quarto e último 

capítulo é descrever, segundo as observações extraídas ao longo da pesquisa, o 

cotidiano de uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora no âmbito da 

educação escolar indígena a partir de uma análise da experiência em curso da 

Licenciatura Intercultural da UFRR e afirmar o seu valor como referencial crítico para 

a educação escolar indígena no Brasil.  

Preliminarmente, cabe apresentar algumas informações importantes para um 

melhor entendimento sobre a estrutura, a organização e o funcionamento do Curso 

Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Roraima.  

a) o Curso foi pensado para funcionar em etapas presenciais e com aulas em 

tempo integral; 

b) o Curso foi projetado com dois ciclos de formação; 

c) o primeiro ciclo é realizado em 24 meses (2 anos) de formação. Durante esse 

período, todos os estudantes, juntos e na mesma sala de aula, cursam oito 

temas contextuais. Os oito temas contextuais formam a primeira matriz 
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conceitual chamada de Formação Pedagógica Especifica ou simplesmente 

FPEs; 

d) o segundo ciclo tem duração de 30 meses (dois anos e meio) de formação. 

No início do segundo ciclo, a turma original dá origem a três turmas de 

habilitações distintas, quais sejam: Ciências Sociais, Comunicação e Artes e 

Ciências da Natureza. Neste caso, cada área de habilitação possui sua matriz 

conceitual com seus respectivos temas contextuais. Observemos a ilustração 

a seguir: 

 

Diagrama – Organização dos Ciclos de Formação 

     

Fonte: Autor. 

 

e) os conhecimentos são trabalhados a partir de temas contextuais, ministrados 

em período integral por um ou mais professor(es) formador(es). Segundo o 

professor Maxim Repetto (ENTREVISTADO 3), a ideia implícita nessa forma 

de trabalho é a de que cada tema do contexto indígena, uma vez 

problematizado, seja abordado a partir de diferentes perspectivas e 

conhecimentos.  

1º ciclo de formação 
Matriz conceitual: 

Formação Pedagógica 
Específica (FPE) 

08 temas contextuais 
02 anos de formação em 

uma única turma. 

2º ciclo de formação 
Turma 01: Ciências 
Sociais 
Matriz Conceitual: 
Ciências Sociais 
08 temas contextuais  
30 meses de formação 

 

2º ciclo de formação 
Turma 02: Ciências da 
Natureza 
Matriz Conceitual: 
Ciências da Natureza 
09 temas contextuais  
30 meses de formação 

 

3º ciclo de formação 
Turma 03: Comunicação e 
Artes 
Matriz Conceitual: 
Comunicação e Artes 
07 temas contextuais  
30 meses de formação 

 



 

137 

 

Nesse processo, os conhecimentos acadêmicos, originários de diferentes 

áreas do conhecimento, devem estar em constante diálogo com os diferentes 

conhecimentos indígenas presentes por intermédio dos estudantes, oriundos de 

diferentes povos. Essa forma de pensar e fazer educação escolar indígena muito 

tem contribuído para a superação do currículo interacionista no contexto roraimense.    

A Licenciatura Intercultural é um exemplo prático dos avanços ocorridos no 

campo da educação escolar indígena em Roraima. Além desse exemplo em 

particular, ainda pode-se destacar a existência de um grande número de escolas e 

professores índios lecionando nessas instituições82, bem como uma nova forma de 

pensar a prática pedagógica em escola indígena. 

Apesar dos avanços visíveis no ensino superior, há muitas barreiras que 

ainda precisam ser transpostas, principalmente no que se refere à construção de 

propostas pedagógicas com perspectiva diferenciada, crítica e libertadora no âmbito 

das escolas localizadas nas diferentes comunidades indígenas do Estado. Por esse 

motivo, é importante dizer que, quando o atual estudo foi iniciado, a intenção era que 

os seus resultados pudessem apontar alguns possíveis caminhos para a superação 

de algumas dessas barreiras. 

Para isso, no primeiro capítulo, além de descrever aspectos importantes do 

contato entre índios e não-índios, se deu ênfase ao protagonismo indígena, tanto o 

de resistência quanto o protagonismo de autoria. Afirmou-se em tal capítulo que, 

durante o processo histórico, de imposição física e cultural “sofrida” pelos povos 

indígenas de Roraima, esse protagonismo foi importantíssimo para pensar uma 

prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora como característica do projeto 

de educação escolar indígena83. 

No segundo capítulo, o esforço deu-se no sentido de situar a educação 

escolar indígena no contexto da Teoria Crítica de Currículo para, a partir daí, pensar 

o conceito de diferença/diferenciação/diferenciada numa perspectiva pós-colonial. 

Ainda no capítulo dois, destacou-se o valor da vida humana como fundamento ético 

                                                             
82

 Segundo dados do Censo Escolar de 2016, há 257 escolas indígenas em Roraima; 15.118 alunos 
e mais de 3.000 professores. Dessas escolas, algumas ofertam Educação Infantil; outras, somente o 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); outras ofertam o Ensino Fundamental completo (1º ao 9º ano); e 
outras, ofertam Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

83
 Esse projeto de educação tem muitas fases, diferentes dimensões e muitas ações sendo 

desenvolvidas, dentre as quais se destaca a formação dos professores indígenas. 
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e epistemológico da prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora em 

educação escolar indígena em Roraima. 

No terceiro capítulo, o olhar esteve voltado para a Licenciatura Intercultural, 

pois precisava-se de uma experiência em curso, a fim de verificar aspectos teóricos 

e práticos de uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora. Este quarto 

capítulo é de continuidade desse olhar, agora com predileção para o estudo mais 

bem definido da experiência concreta. 

Para o professor Jonildo Viana (ENTREVISTADO 2), atual coordenador da 

Licenciatura Intercultural e um dos entrevistados para esta pesquisa, esse curso “é 

uma experiência inédita e ousada em educação escolar indígena em Roraima”. Por 

esse motivo, no interesse em estudá-lo com mais calma, devido à sua importância 

para a educação escolar indígena em Roraima, reservaram-se dois capítulos desta 

tese (o terceiro e o quarto) para um tratamento mais atento sobre o tema. 

No capítulo três, foram identificados e expostos os cinco princípios que 

fundamentam teoricamente a prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora, 

no contexto da Licenciatura Intercultural/UFRR, quais sejam: a interculturalidade, a 

transdisciplinaridade, a dialogia social, a pesquisa e o diálogo. Toda a passagem 

teórica dos princípios acima elencados é importantíssima e pode orientar a 

construção de projetos políticos pedagógicos com perspectiva diferenciada, crítica e 

libertadora em Roraima. 

Apesar de todas as críticas, pode-se afirmar que a Licenciatura Intercultural é 

uma experiência exitosa em educação escolar indígena em Roraima84. Parte desse 

êxito, no entanto, somente é possível por causa dos princípios teóricos que dão 

sustentação à proposta pedagógica e à prática pedagógica, em suas quatro 

dimensões. Além da parte teórica, há de se destacar a metodologia diferenciada que 

ocorre a partir da problematização de temas contextuais. 

A partir de agora, neste quarto capítulo, cabe apresentar duas experiências 

práticas, de sala de aula85, local onde os conhecimentos acadêmicos e os 

                                                             
84

 Essa não é a única experiência no contexto roraimense, mas é a mais antiga experiência e a única 
que conseguiu escrever as ideias em papel, organizá-las e obter autorização legal para funcionar. 
Outras experiências funcionam na “irregularidade”, visto que não possuem projetos políticos 
pedagógicos aprovados pelo Conselho Estadual de Educação de Roraima. 

85
 Entre 2015 e 2017 estive participando de várias atividades na Licenciatura Intercultural da UFRR. 

Nesse período, pude participar de aulas em diferentes turmas. Em alguns momentos estive como 
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conhecimentos indígenas dialogam em torno dos temas contextuais. Este tópico é 

tão importante quanto os demais, visto que pode revelar os saberes necessários 

para a efetivação de uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora, de 

valorização dos diferentes conhecimentos indígenas no currículo da educação 

escolar indígena. 

Geralmente, utiliza-se o termo “saberes” quando se trata de conhecimentos 

específicos relacionados às disciplinas ou matérias escolares. Mas, em uma 

concepção educativa integral, os “conteúdos” não estão condicionados unicamente 

às disciplinas ou às matérias tradicionalmente conhecidas, mas abrange, além das 

capacidades cognitivas, as motoras, as capacidades afetivas, as de relação 

interpessoal e as de inserção social. 

César Coll (1986) propôs um agrupamento para esses saberes, que seriam: 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Esta divisão corresponde às seguintes 

questões: o que devemos saber? Como devemos fazer? Como devemos ser? Este 

capítulo quarto, pela necessidade de definir referenciais para pesquisa e análise, 

compreende esses três tipos de saberes86, sem, no entanto, nenhuma intenção de 

ordená-los ou hierarquizá-los. 

Os saberes conceituais são os conceitos propriamente ditos. São abstratos e 

demandam compreensão, reflexão, análise e comparação. As condições 

necessárias para a aprendizagem dos saberes conceituais demandam atividades 

que possibilitam desencadear um processo de construção pessoal, que privilegie 

atividades experimentais e acionem os conhecimentos prévios dos estudantes, 

promovendo atividade mental. 

Os saberes procedimentais envolvem ações ordenadas para a realização de 

um objetivo: aquilo que se aprende a fazer, fazendo; envolve a aprendizagem de 

regras, técnicas, destrezas e habilidades. A aprendizagem desse tipo de conteúdo 

                                                                                                                                                                                              
professor colaborador e, em outras ocasiões, como professor coordenador de Tema Contextual. 
Essas experiências, como professor e como pesquisador, me deram muitas das informações 
explicitadas nesta parte do texto. 

86
 Para superar a realidade herdada do currículo integracionista, de desvalorização física e cultural do 

índio, faz-se necessária a aquisição dos saberes conceitual, procedimental e atitudinal. Tomemos 
como exemplo o princípio da transdisciplinaridade – neste caso, para um/a professor/a ser 
transdisciplinar, ele precisa adquirir o saber conceitual (saber/saber), desenvolver uma metodologia 
transdisciplinar (saber fazer) e atitudes transdisciplinares (saber ser). 



 

140 

 

envolve a realização de ações, ou seja, é preciso fazer para aprender. Ao mesmo 

tempo, o seu domínio envolve o exercício e a aplicação em diferentes contextos. Ao 

realizar a ação pretendida e a reflexão sobre tal atividade realizada permite tomar 

consciência sobre o que se faz e, então, aprimorar as habilidades. 

Os saberes atitudinais envolvem a aquisição de valores, atitudes e normas. 

Assim, incluem-se nesses conteúdos, por exemplo, a cooperação, a solidariedade, o 

trabalho em grupo, o respeito, a ética, o trabalho com a diversidade etc. As atitudes, 

neste sentido, são bastante complexas, pois envolvem tanto a cognição 

(conhecimentos e crenças) quanto os afetos (sentimentos e preferências), derivando 

em condutas (ações e declarações de intenção). 

A professora Ivani Fazenda (2008), dialogando com outros autores sobre a 

formação de professores numa perspectiva interdisciplinar, apresenta três ordens ou 

saberes distintos e complementares, quais sejam: a ordem científica, também 

denominada de um saber/saber; a ordem social, denominada de um saber/fazer; e, 

por fim, uma ordem pessoal, que são compostos por aqueles conhecimentos 

denominados pela autora de um saber/ser. 

 

No referente à primeira ordenação, científica, diríamos com Lenoir 
(2001) o seguinte: a cientificidade aqui revelada estaria em 
conformidade com a forma de pensar de uma cultura eminentemente 
francófona, na qual o saber se legitima pela beleza da capacidade de 
abstração – um saber/saber. 
Ainda apropriando-nos dos escritos de Lenoir (2001), diríamos que a 
segunda classe de ordenação, social, se aproximaria mais de uma 
cultura de língua inglesa, na qual o sentido da prática – do para que 
serve – impõe-se como forma de inserção cultural essencial e básica 
– saber fazer. 
Duas culturas diferentes, duas formas diferenciadas de conceber 
conhecimento e organizar seus currículos de formação de 
professores. Porém, Lenoir aponta para o surgimento de uma 
terceira cultura legitimada como a do saber ser. Refere-se a uma 
forma brasileira de formar professores. Sua conclusão fundamenta-
se na análise de estudos e pesquisas sobre interdisciplinaridade na 
formação de professores produzidos no Brasil. Sem abdicar das duas 
anteriores, um denominador comum: a busca de um saber ser 
interdisciplinar [...]. (FAZENDA, 2008, p. 19, grifos meus) 

    

A primeira ordem, científica, possibilita a construção e a aquisição daquilo que 

a autora denomina de um saber/saber, que é o saber conceitual, teórico. A aquisição 



 

141 

 

do saber/saber é uma condição indispensável para a correta realização do 

saber/fazer e do saber/ser. 

Neste estudo, as ordens ou saberes não se organizam hierarquicamente ou 

em sequência, mas são complementares uns aos outros. A aquisição do saber 

conceitual, teórico (saber/saber) contribui para a realização do saber/fazer 

(procedimental), que busca os desdobramentos dos saberes científicos às 

exigências sociais, políticas e econômicas locais. Ou seja, o saber/fazer é um saber 

relacionado à aplicação metodológica do conhecimento teórico de acordo com cada 

realidade.  Por fim, destaca-se o saber/ser (atitudinal) como um tipo específico de 

conhecimento que possibilita uma postura adequada de cada professor formado. 

A professora Isabel Fonseca (ENTREVISTADA 5), formadora na Licenciatura 

Intercultural, onde atua na Área de Habilitação Comunicação e Artes, afirmou que 

“os princípios teóricos que sustentam o trabalho na Licenciatura Intercultural não são 

novos no mundo acadêmico”, talvez, segundo ela, “o que é novo na Licenciatura 

Intercultural é a tentativa de aplicação prática desses princípios no cotidiano da sala 

de aula”, proporcionando dessa forma, aos professores formadores e aos 

formandos, experiências práticas interessantes. 

As experiências práticas87 realizadas na Licenciatura Intercultural apontam 

aspectos de uma prática pedagógica que valoriza os diferentes conhecimentos 

indígenas no cotidiano da sala de aula, permitindo, dessa forma, enxergar outra 

maneira de fazer educação escolar em comunidades indígenas. 

A prática pedagógica realizada na Licenciatura Intercultural pode ser uma 

alternativa viável para o problema central apontado neste estudo, pois, como já 

discutido em capítulos anteriores, o modelo de educação escolar que chegou às 

aldeias tinha uma finalidade integracionista e sua característica principal era uma 

prática pedagógica que desvalorizava física e culturalmente o índio em suas 

diferentes dimensões. 

                                                             
87

 No que se refere à Licenciatura Intercultural, a proposta inicial era que esse curso pudesse ter uma 
gestão compartilhada entre equipe gestora, professores, alunos, organizações indígenas e 
instituições parceiras, por intermédio de um Conselho Interinstitucional. Além disso, a experiência 
realizada em sala de aula, com a implementação dos temas contextuais, tem produzido uma rica 
experiência tanto para o/a formador(a) quanto para o/a formando/a. 
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Além disso, cabe destacar ainda que a prática pedagógica aqui mencionada é 

formada por quatro dimensões, quais sejam: a prática docente, a prática gestora, a 

prática discente e a prática epistemológica (SOUZA, 2009). Dessa forma, se 

entende que a desvalorização dos conhecimentos indígenas no currículo somente 

será superada quando forem consideradas todas as dimensões da prática 

pedagógica, uma vez que todas as suas dimensões precisam estar fundamentadas 

sobre os mesmos princípios teóricos e metodológicos. 

A proposição que se tem apresentado neste estudo diz que, para superar a 

escola integracionista de outrora, com sua prática pedagógica que desvaloriza o 

saber indígena, se faz necessária a construção de uma prática pedagógica 

diferenciada, com fundamentos crítico e libertador capazes de valorizar os diferentes 

conhecimentos indígenas no currículo. 

Com base nos estudos realizados, pode-se concluir que a experiência 

desenvolvida na Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Roraima tem 

essas características; por esse motivo, o esforço deste estudo para identificar e 

explicitar os princípios teóricos que fundamentam essa prática curricular. 

A partir de agora, neste capítulo quatro, caberá refletir sobre alguns saberes 

de ordem conceituais, procedimentais e atitudinais adquiridos no decorrer da 

formação e que possibilitam, no decorrer do processo de formação, a valorização 

dos diferentes conhecimentos indígenas no currículo escolar. 

 

 

1. A Licenciatura Intercultural: fruto de reivindicações indígenas  

 

Em meados dos anos 2000 foram apresentadas, em documento enviado à 

Universidade Federal de Roraima, as demandas relacionadas à formação superior 

para professores e estudantes indígenas no Estado de Roraima. O referido 

documento foi construído e aprovado em reuniões e assembleias indígenas. 

Em resposta, a Universidade criou vagas específicas para o ingresso de 

indígenas em dez cursos de graduação já existentes na grade da instituição. Além 

disso, criou o Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena e, nos anos 
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seguintes, criou e pôs em prática três cursos de graduação88, sendo a Licenciatura 

Intercultural e mais dois bacharelados, destinados a formar índios oriundos de 

diferentes povos e comunidades. Os três cursos criados possuem características 

específicas, que os diferenciam dos demais cursos de graduação da referida 

instituição de ensino. 

Dentre as muitas características específicas da Licenciatura Intercultural, 

pode-se destacar o fato de o curso não formar, por exemplo, um matemático, um 

biólogo, um historiador etc. O professor indígena formado recebe seu diploma em 

Licenciatura Intercultural com habilitação em uma das três áreas de habilitação, 

como destaca a sua proposta pedagógica: 

 

As atividades do Núcleo Insikiran de Formação Superior Indígena 
centrar-se-ão na implementação do Curso de Licenciatura 
Intercultural. Este curso terá a duração de quatro anos e meio, assim 

organizado: os dois primeiros anos são de formação comum, cuja 
abordagem perpassa uma orientação pedagógica específica 
articulada com as três áreas de concentração, a serem cursadas nos 
2,5 últimos anos, quais sejam: 1) Ciências Sociais, 2) Comunicação e 
Artes ou 3) Ciências da Natureza [...]. (CARVALHO; FERNANDES; 
REPETTO, 2008, p. 8, grifos meus) 

 

Cabe reforçar aqui que a formação na Licenciatura Intercultural perfaz dois 

ciclos, sendo um de formação pedagógica comum, durante os dois anos iniciais de 

curso e, outro, o segundo ciclo, por mais dois anos e meio, que é cursado em uma 

das três áreas de habilitação. Cada área de habilitação, assim como a formação 

pedagógica específica, possui sua matriz conceitual, que, por sua vez, é formada 

por um conjunto de temas contextuais. 

Tomemos como exemplo o primeiro ciclo, cuja Matriz Conceitual denomina-se 

Formação Pedagógica Específica (FPE). Essa Matriz é formada por oito Temas 

Contextuais, que são ministrados em quatro semestres sendo dois temas 

contextuais por semestre. 

Segundo a proposta pedagógica do Curso, as atividades em sala de aula 

devem seguir as seguintes orientações pedagógicas: 

 

                                                             
88

 Licenciatura Intercultural (2002); Gestão Territorial Indígena (2009); e Gestão em Saúde Coletiva 
Indígena (2012). 
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As áreas de conhecimento assumem a forma de Projetos 
Pedagógicos, definidos a partir da problematização das situações 
concretas das comunidades indígenas. Cada projeto pedagógico 
possui um Tema Contextual, que será abordado de forma 
transdisciplinar. No Mapa Conceitual Mínimo são identificados os 

conteúdos curriculares que serão trabalhados no decorrer do Projeto 
Pedagógico. As Atitudes, Valores e Habilidades buscam preparar o 
professor para atuar de forma crítica e técnica nas comunidades, 
visando à solução dos seus problemas. (CARVALHO; FERNANDES; 
REPETTO, 2008, p. 79, grifos meus) 

 

Como se pode observar, a proposta é realizar uma prática pedagógica 

diferenciada, que tome a realidade dos diferentes estudantes como ponto de partida 

para os debates e reflexões realizados em sala de aula. Por esse motivo, o curso é 

organizado por área de conhecimento, com temas do contexto indígena, ministrados 

em período integral. Neste caso, o papel dos conhecimentos científicos, ao 

dialogarem de forma crítica com os conhecimentos indígenas, é fornecer aos 

formandos saberes necessários para uma melhor compreensão das problemáticas 

de cada povo ou comunidade. 

Dessa forma, para o professor formador conduzir o processo de acordo com 

as exigências da proposta, não é suficiente dominar o conhecimento acadêmico, 

mas, principalmente, fazer apontamentos sobre como esse conhecimento pode 

ajudar o estudante indígena em formação na compreensão das problemáticas de 

sua comunidade, de forma que este possa buscar alternativas viáveis para a 

melhoria de sua vida e de seu povo por intermédio da escola onde leciona. 

Para isso, no decorrer do processo de formação dos estudantes, propõe-se 

construir saberes de ordem conceitual, procedimental e atitudinal. A proposta desta 

tese, a partir do próximo tópico, é descrever aspectos desse processo tendo como 

base a análise cotidiana de dois temas contextuais (FPE 1; FPE 2) que fazem parte 

da matriz conceitual do primeiro ciclo de formação. 

Durante o período em que foram realizas a pesquisa de campo no Instituto 

Insikiran (2015-2017), tive a oportunidade de estar como professor colaborador, 

coordenando e ministrando Temas Contextuais em várias ocasiões. Neste texto 
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foram descritas apenas as experiências vivenciadas na FP1 e FPE 289, 

respectivamente. 

 

 

2. Matriz Conceitual: Formação Pedagógica Específica e seus Temas 

Contextuais 

 

Feitas algumas observações sobre o curso, importa agora uma breve 

descrição da Matriz Conceitual de Formação Comum, bem como dos seus 

respectivos Temas Contextuais: 

 

Tabela – Temas Contextuais da Matriz Conceitual: Formação Pedagógica Específica (FPE) 

Código Tema Contextual 

Carga Horária 
(p) presencial UFRR 

(a) encontro pedagógico 
comunidades 

FPE 1 Fundamentos Legais da Educação Escolar 
Indígena 

144 hs. (p) +20 hs. (a) 
Total 164 hs 

FPE 2 Fundamentos Pedagógicos da Educação Escolar 
Indígena 

144 hs. (p)+20 hs. (a) 
Total 164 hs 

FPE 3 Sistemas de Ensino e Gestão Escolar Indígena 144 hs. (p)+20 hs. (a) 
Total 164 hs 

FPE 4 Formação de Professores 144 hs. (p)+20 hs. (a) 
Total 164 hs 

FPE 5 Material Didático I 144 hs. (p)+20 hs. (a) 
Total 164 hs 

CS1 Cultura, Identidade e Educação 
(Introdutório da área de Ciências Sociais) 

144 hs. (p)+20 hs. (a) 
Total 164 hs 

CA1 Diversidade de linguagens e políticas linguísticas 
(Introdutório da área de Comunicação e Artes) 

144 hs. (p)+20 hs. (a) 
Total 164 hs 

CN1 Meio Ambiente e Qualidade de Vida 
(Introdutório da área de Ciências da Natureza) 

144 hs. (p)+20 hs. (a) 
Total 164 hs 

08 Temas 
Contextuais 

Total Carga Horária 1.312 hs/aula 
de 50 min. 

Fonte: Proposta Pedagógica do Curso Licenciatura Intercultural, 2008. 

 

Como se pode observar, a Matriz Conceitual é formada por oito temas 

contextuais, dos quais cinco90 são voltados à fundamentação da educação escolar 

                                                             
89

 A experiência vivenciada por mim, como pesquisador, nesses dois Temas Contextuais (FPE 1 e 
FPE 2) contém informações suficiente para descrever o cotidiano de uma prática pedagógica 
diferenciada, crítica e libertadora realizada no âmbito da Licenciatura Intercultural. Por esse motivo, é 
desnecessário descrever as demais experiências vivenciadas nos outros Temas Contextuais, nos 
quais também pude participar. 



 

146 

 

indígena e os outros três, apesar de fazerem parte do núcleo comum, são 

introdutórios a cada uma das três áreas de habilitação. As experiências aqui 

descritas deram-se nesse primeiro ciclo de formação comum, portanto, com turmas 

formadas por alunos que ainda não haviam optado pela área de habilitação.  

A carga horária de cada tema contextual foi de 144 horas presenciais, 

cumpridas num prazo compreendido entre 15 a 17 dias letivos no Instituto Insikiran, 

em período integral, geralmente pela manhã e à tarde, de segunda a sexta-feira. 

Além desse período, houve ainda 20 horas que foram cumpridas nos encontros 

pedagógicos, que foram realizados no intervalo entre um semestre e outro, em uma 

comunidade indígena que era previamente escolhida ou nas dependências da 

própria Universidade. 

A Matriz Conceitual denominada Fundamentos Pedagógicos Específicos 

(FPEs), segundo a proposta pedagógica, tem como objetivo principal fazer com que 

os alunos adquiram “[...] conhecimentos que lhes possibilitem desenvolver 

pesquisas, bem como discutir e dominar de forma crítica os elementos básicos e 

fundamentais da construção de uma educação intercultural” (CARVALHO; 

FERNANDES; REPETTO, 2008, p. 79-80, grifos meus). 

Ainda segundo o referido documento, ao final dos dois anos de formação, o 

acadêmico indígena precisa adquirir as cinco habilidades gerais abaixo 

relacionadas: 

 

 Ele deverá estar apto a discutir o papel do professor indígena; 

 Discutir a teoria e a prática da construção do Projeto Político-

Pedagógico;  

 Refletir criticamente sobre a história da educação escolar 

indígena; 

 Refletir sobre o campo legal e normativo que fundamenta a 
proposta de uma educação intercultural e de uma escola 
específica e diferenciada e, por fim;  

 Refletir criticamente sobre a construção de um currículo de base 
interdisciplinar. (Ibidem, p. 80) 

 

                                                                                                                                                                                              
90

 Os professores que atuam nos cinco temas iniciais (FPEs 1, 2, 3, 4 e 5) são pedagogos, pós-
graduados na área da educação; a minha experiência em sala de aula, como professor formador, foi 
exclusivamente nessa área. 
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É importante destacar ainda que cada Tema Contextual possui o seu conjunto 

de conhecimentos, o mapa conceitual mínimo, as atitudes, valores e habilidades a 

serem adquiridos pelo acadêmico em sua formação. A análise aqui feita dá ênfase, 

principalmente, ao mapa conceitual mínimo e aos valores, às atitudes e às 

habilidades que equivalem aos saberes conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Cabe, a partir de agora, a apresentação e a análise dos referidos Temas 

Contextuais. 

 

2.1. Fundamentos Legais da Educação Escolar Indígena – FPE 1 

É o primeiro Tema Contextual. Esse tema, segundo a proposta pedagógica, 

tem como ferramenta de apoio um conjunto de conhecimentos oriundo da 

“Antropologia, História, Sociologia, Direito, Linguística ou Ciência Política”. Antes 

mesmo de abordar esse tema como pesquisador, tive a oportunidade de cursá-lo, 

como estudante, em meados dos anos 2003/2004 e, depois, em meados dos anos 

de 2015, como professor convidado, tive a oportunidade de coordenar e ministrar 

esse tema em uma das turmas na Licenciatura Intercultural. 

A experiência vivida por mim mostrou que o professor formador91 não ministra 

aulas de Antropologia, depois de História, em outra ocasião aula de Sociologia, 

Direito, Linguística ou Ciência Política, como se faz nos cursos ditos “normais”, mas 

são os conhecimentos oriundos dessas áreas, em diálogo com os conhecimentos 

indígenas, que dão o aporte teórico necessário para os debates e para as reflexões 

realizadas em sala de aula. 

Cada Tema Contextual possui um Mapa Conceitual Mínimo92, que orienta, em 

termos de conteúdo, o que deve ser abordado durante a apresentação/ministração 

do tema. É importante destacar ainda que o ponto de referência para os debates e 

para as reflexões desencadeados em sala de aula é a escola da comunidade em 

que cada estudante leciona. 

                                                             
91

 O professor colaborador é um convidado para contribuir com as reflexões em sala de aula. De um 
Tema Contextual podem participar vários professores colaboradores. O professor coordenador de 
Tema Contextual, além de planejar, organizar e conduzir as aulas ainda pode convidar 
colaboradores. 

92
 O Mapa Conceitual Mínimo equivale aos conteúdos trabalhados. 
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No caso da FPE 1 – Fundamentos Legais da Educação Escolar Indígena, os 

debates e as reflexões giraram em torno dos seguintes assuntos:  

 

 Política de educação escolar indígena: um panorama dos direitos 

dos índios da Colônia à República: (o papel do evangelizador das 
missões religiosas e dos internatos; o papel das políticas 
integracionistas e do instituto da tutela com respeito às escolas 
mantidas pelo Estado no século XX; as experiências escolares de 
Roraima como exemplo destas políticas). 

 A educação escolar indígena no contexto da Constituição de 
1988: (reconhecimento da diversidade cultural e a educação 
intercultural; a Constituição de 1988 e a adoção de nova 
concepção de sociedade a partir do reconhecimento da 
diversidade social e étnica brasileira, particularmente dos povos 
indígenas; a concepção de proteção especial no contexto das 
políticas públicas destinadas aos povos indígenas; as políticas de 
integração e o reconhecimento dos índios). 

 A legislação e as normas administrativas no âmbito da educação 
escolar indígena: (as principais leis e normas que instituem e 

regulamentam a educação escolar indígena; o campo legal e 
normativo que fundamenta a proposta de uma educação, 
específica, diferenciada e intercultural no Brasil). 

 O campo normativo versus as práticas no âmbito da educação 
escolar indígena: (as escolas indígenas nos sistemas de ensino; 

a organização dos serviços e as instâncias de planejamento e 
execução – MEC, Secretarias, FUNAI, ONGs e missões 
religiosas; a formação/capacitação dos professores indígenas; o 
material didático nas escolas indígenas). (CARVALHO; 
FERNANDES; REPETTO, 2008, p. 81, grifos meus) 

  

Como se pode observar, o Mapa Conceitual Mínimo contém os 

conteúdos/tópicos a serem abordados no Projeto Transdisciplinar que foi 

desenvolvido em sala de aula. Nesse Tema Contextual, percebe-se uma abordagem 

totalmente voltada para os fundamentos legais da educação escolar indígena. No 

seu processo de formação, conhecer o aspecto legal é de suma importância para o 

professor indígena, visto que é sobre essa base legal que deve se assentar a prática 

pedagógica diferenciada, crítica e libertadora em educação escolar indígena. 

De acordo com o professor Maxim Repetto (ENTREVISTADO 3), “todos os 

Temas Contextuais foram cunhados a partir dos debates ocorridos nos seminários 

realizados entre os anos de 2000-2002”. À época, esses eventos foram realizados 

pela UFRR em parceria com organizações indígenas com o objetivo de levantar 

informações para construir a proposta pedagógica do Curso. 
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O Tema Contextual FPE 1 – Fundamentos Legais da Educação Escolar 

Indígena, em especial, surgiu da necessidade de se ter um “momento” na formação 

no qual os estudantes indígenas pudessem estudar, debater e entender o conjunto 

de leis que fundamentam a construção de escolas diferenciadas em Terras 

Indígenas. 

No período em que fui aluno da Licenciatura Intercultural, durante a 

ministração desse tema, foi possível, por exemplo, o estudo com alguns advogados 

já formados. 

Naquele período, o Curso tinha um coordenador do tema, mas também era 

comum a organização de debates com a presença de advogados já formados. Em 

diversas ocasiões, por exemplo, uma vez ou outra, os advogados faziam alertas no 

sentido de dizer que os estudos daquelas leis não tornariam aos estudantes 

advogados/as, mas que era importante estudá-las a fim entender que a modalidade 

de educação indígena, a exemplo das demais, tem amparo legal na Constituição 

brasileira atual. 

Todos os debates e reflexões desencadeados em sala de aula devem, por um 

lado, fazer com que os estudantes olhem para sua realidade93 e reflitam criticamente 

sobre ela e, por outro lado, devem induzi-los a realizar mudanças necessárias na 

escola em que lecionam. No entanto, para que essas mudanças ocorram, os 

estudantes precisam adquirir os seguintes saberes: 

 

 Compreender os direitos dos índios, notadamente no campo da 
educação escolar indígena; 

 Compreender a mudança de paradigma promovida pela 
Constituição de 1988 e sua repercussão para os direitos dos 
índios; 

 Entender as diferentes concepções de educação escolar 
indígena;  

 Perceber a realidade das escolas indígenas frente à legislação 
pertinente, a partir de uma visão crítica. (CARVALHO; 
FERNANDES; REPETTO, 2008, p. 81) 

 

Os pontos acima elencados apontam para os saberes conceituais, 

procedimentais e atitudinais a serem adquiridos pelo formando no decorrer do seu 

                                                             
93

 Todos/as os/as professores/as em formação já lecionam em alguma escola indígena, seja na sua 
ou em outra comunidade indígena. 
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processo de formação. Cada um dos Temas Contextuais é ministrado em duas 

etapas de formação, sendo a primeira etapa composta de 144 horas-aulas 

presenciais, em sala de aula; e a segunda, composta por 20 horas-aulas, que são 

cumpridas nos encontros pedagógicos. 

Em meados de 2015, quando estive coordenando e ministrando esse tema 

em uma das turmas da Licenciatura Intercultural, exploramos (a turma de formandos 

e eu) diferentes atividades teóricas e práticas. Além de contarmos com professores 

colaboradores que foram convidados para participarem dos debates em sala de 

aula, exploramos e discutimos sobre alguns dispositivos legais em nível federal. 

Ao término da primeira jornada de 144 horas-aulas, cada estudante retornou à 

escola na qual lecionava, levando como “tarefa de casa” fazer um levantamento dos 

principais dispositivos legais – nos níveis federal, estadual e municipal – que tratam 

sobre educação escolar indígena. 

Ao retornarem para o encontro pedagógico de 20 horas-aulas, todos os 

estudantes trouxeram o produto de suas pesquisas e, na ocasião, foi realizado um 

trabalho em grupo no qual puderam apresentar (uns aos outros) o resultado de suas 

pesquisas. Depois da referida apresentação, juntaram-se todos os resultados e 

formou-se uma espécie de dossiê de legislação da educação escolar indígena nos 

níveis federal, estadual e municipal. 

Ao final do encontro recomendou-se que o referido “dossiê” fosse reproduzido 

em duas vias, uma para ficar na escola na qual o estudante lecionava, de forma a 

servir como fonte de pesquisa para os outros docentes da instituição e a demais 

interessados; a outra cópia deveria compor a biblioteca individual do estudante e, 

assim, deveria servir como material de pesquisa para o próprio estudante. 

Essa experiência prática, como professor, me fez entender a importância 

desse Tema Contextual para a formação teórica, prática e pessoal do professor 

indígena, principalmente para os professores indígenas que atuam na gestão da 

educação escolar indígena (prática gestora), pois tal Tema Contextual trata de 

direitos constitucionalmente adquiridos pelos índios no decorrer das últimas décadas 

e tais direitos também fundamentam a educação escolar indígena e sua prática 

pedagógica (diferenciada, crítica e libertadora) em escola indígena. 
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2.2. Fundamentos Pedagógicos da Educação Escolar Indígena – FPE 2  

Além de tê-lo estudado na condição de aluno da Licenciatura Intercultural, 

recentemente, no primeiro semestre do ano de 2017, tive a oportunidade de 

coordenar e ministrar este Tema em outra turma do curso. Apesar de a minha 

experiência na condição de aluno ser bastante interessante, tomarei como referência 

a experiência como professor formador e coordenador do tema para fazer os 

comentários necessários nesta parte do estudo. 

Esse Tema Contextual foi coordenado por mim94, mas tive como colaboradora 

a professora mestranda Liliane do Vale, e foi ministrado na etapa presencial do 

primeiro semestre de 2017, na Universidade Federal de Roraima. Tão logo recebi o 

convite, tratei de planejá-lo. No decorrer dos encontros senti a necessidade de 

problematizar o tema contextual para, então, escolher os textos a serem utilizados 

em sala de aula. 

Para problematizar o tema e tornar o debate mais interessante em sala de 

aula, os formandos e eu voltamos o olhar para a realidade da educação escolar 

indígena em Roraima, em que 95% das escolas indígenas não possuem Projeto 

Político Pedagógico95. Esse fato cria uma dificuldade tanto para as escolas quanto 

para os professores que atuam nessas escolas, uma vez que não há um 

direcionamento teórico-prático legalizado do trabalho pedagógico em toda a sua 

dimensão. 

Diante dessa situação, as questões postas foram: em qual teoria educacional 

se assenta (ou deveria se assentar) a prática pedagógica em escola indígena? 

Quais os fundamentos pedagógicos de uma “genuína” Educação Escolar Indígena? 

Foram esses dois questionamentos que nortearam os debates e as reflexões 

(teórico-práticos) em sala de aula, que orientaram o trabalho para casa e os debates 

realizados no encontro pedagógico. 

                                                             
94

 Na ocasião, estava na condição professor convidado, mas também como pesquisador, pois, 
anteriormente, já havia apresentado o meu projeto de pesquisa na reunião do colegiado, na qual 
recebi o aval para realizar a minha pesquisa. Nesse período não entrevistei nenhum dos alunos, 
apenas observei o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Durante o período em que 
estive realizando a pesquisa no Instituto Insikiran tive a oportunidade de participar, como professor 
colaborador, de outros temas contextuais que tinham como coordenador outros professores. 

95
 Todas as escolas indígenas que não possuem propostas pedagógicas aprovadas pelo Conselho 

Estadual de Educação do Estado de Roraima funcionam com base em um conjunto de leis estaduais 
unificadas (regimento, decretos e pareceres). 
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Desde o início dos debates e das reflexões em sala de aula, foi solicitado aos 

alunos que refletissem sobre os dois questionamentos acima elencados, aplicando-

os à sua realidade profissional. Os textos acadêmicos utilizados nos debates em 

sala de aula foram escolhidos com base no Conjunto de Conhecimentos explícitos 

na proposta pedagógica do Curso, e envolvem História, Antropologia, Educação, 

Linguística, Ciências Sociais, Comunicação e Artes e Ciências da Natureza. 

Todas as reflexões realizadas tiveram como ponto de partida a realidade de 

cada estudante presente, ou seja, a escola onde cada um deles atua. Para isso, os 

dois questionamentos cunhados a partir da problematização do tema e os textos 

acadêmicos lidos e debatidos em sala de aula tiveram como alvo principal refletir 

sobre os seguintes tópicos: 

 

 Educação e currículo; 

 Projeto político-pedagógico (currículo, planejamento e processos de 

avaliação); 

 O ensino em escolas indígenas: monolíngues, bilíngue etc.; 

 Políticas de revitalização cultural e linguística. 

 

Esses tópicos foram abordados a partir de duas perspectivas teóricas, quais 

sejam: a teoria tradicional e a teoria crítica de currículo, sempre dando ênfase às 

suas especificidades e diferenças. Além disso, procuramos todos fazer um diálogo 

entre os textos acadêmicos e alguns documentos finais de assembleias indígenas, 

bem como a experiência e o conhecimento indígena sobre o tema.  Se o Tema 

Contextual anterior se voltava para os fundamentos legais, o atual voltou-se para os 

fundamentos pedagógicos da educação escolar indígena. 

O fundamento pedagógico é o que direciona a prática docente e discente em 

uma determinada prática pedagógica e, por isso, as reflexões desencadeadas no 

decorrer das aulas ocorreram no sentido de entendermos que a educação escolar 

indígena, em construção atualmente, encontra o seu fundamento pedagógico na 

Teoria Crítica de Currículo, fruto de um movimento educacional que reivindica a 

libertação da escola integracionista, cuja principal característica é a desvalorização 

física e cultural do índio no currículo escolar. 
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Olhar o fundamento pedagógico da educação escolar indígena a partir de 

uma perspectiva crítica do currículo não é tarefa fácil, uma vez que as observações 

de sala de aula revelaram que os alunos indígenas universitários, que são 

professores em diferentes escolas indígenas da região, têm bastante dificuldade em 

identificar e em diferenciar aspectos próprios tanto da teoria tradicional quanto da 

teoria crítica de currículo. 

O precário domínio teórico dessas duas teorias educacionais (tradicional e 

crítica), ou mesmo a falta de tal domínio, por parte dos formandos, tem dificultado 

bastante a construção de projetos políticos pedagógicos das escolas nas quais 

lecionam. Foi a partir desse diagnóstico que procuramos realizar atividades teóricas 

e práticas nas quais os estudantes pudessem adquirir saberes de ordem conceitual, 

procedimental e atitudinal para melhor abordar tema. Para isso, nos propusemos a: 

  

 Uma análise crítica dos tipos de currículo; 

 Percepção da educação como processo de construção de conhecimentos; 

 Construir alternativas curriculares; 

 Comunicar resultados e propor soluções aos problemas.   

 

Para que os estudantes pudessem adquirir os saberes necessários para 

fazer, por exemplo, essa “análise crítica dos tipos de currículo”, foi indispensável ter 

como fundamento a realidade institucional em que cada estudante atua como 

professor. O propósito foi tirar o estudante da sua “zona de conforto”, buscando uma 

reflexão crítica de sua própria realidade profissional. 

A fim de provocar a análise crítica da realidade dos estudantes, foram 

levantados outros necessários questionamentos, a saber: qual o fundamento 

pedagógico que orienta a ação pedagógica do professor indígena na atualidade? 

Quais as características teóricas desse fundamento? Como é a prática pedagógica 

atual e como deve ser a prática pedagógica que se deseja para a escola indígena? 

Quais os fundamentos dessa “nova” prática? 

Observou-se que, para fazer essa reflexão, tendo por fundamento uma 

perspectiva crítica e libertadora, era necessário o conhecimento teórico sobre 

currículo nas perspectivas tradicional e crítica. Neste caso, os textos trabalhados na 
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sala de aula, bem como os comentários e as explicações dos professores 

formadores, tiveram como alvo principal suprir essa lacuna da escassez teórica. 

Ainda na etapa presencial, iniciamos um trabalho de estudo e pesquisa que 

foi finalizado no encontro pedagógico. O trabalho envolveu pesquisa de campo e 

consistiu em fazer um levantamento da perspectiva teórica que fundamentava o 

trabalho pedagógico nas escolas em que os estudantes lecionam. Para essa 

identificação, os estudantes deveriam entrevistar seus colegas professores e 

gestores com base nos seguintes questionamentos: a) O que é ensinar para você? 

b) O que é aprender? c) Que metodologia você utiliza em suas aulas? d) Que 

instrumentos de avaliação você utiliza com seus estudantes? 

O alvo principal dessa atividade não era fazer com que os estudantes 

criticassem a forma como seus colegas de profissão realizam suas atividades 

docentes, mas que, a partir dos resultados obtidos em campo, pudessem identificar 

e fazer suas diferenciações teóricas entre a perspectiva tradicional e a perspectiva 

crítica da educação. 

O trabalho foi realizado segundo o previsto e os resultados das pesquisas 

foram compartilhados no encontro pedagógico. Na ocasião, formandos e formadores 

construímos uma tabela comparativa com perguntas semelhantes; as respostas 

tiveram como base textos (teoria) lidos e debatidos ainda na etapa presencial, os 

quais foram retomados no encontro pedagógico. 

Essa tabela possuía duas colunas analíticas. Na primeira coluna foram 

dispostas as seguintes perguntas, relacionadas com a perspectiva tradicional da 

educação: a) o que é ensinar para a perspectiva tradicional da educação? b) o que é 

aprender para a perspectiva tradicional da educação? c) quais as características 

metodológicas da educação tradicional? d) como é feita a avaliação na perspectiva 

tradicional da educação? 

Na outra coluna da tabela (a perspectiva crítica da educação) foram dispostos 

os seguintes questionamentos, com suas respectivas respostas: a) o que é ensinar 

para a perspectiva crítica da educação? b) o que é aprender para a perspectiva 

crítica da educação? c) quais as características metodológicas da educação crítica? 

d) como é feita a avaliação na perspectiva crítica da educação? 
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Depois de construirmos a tabela, pudemos fazer uma comparação entre o 

resultado das pesquisas realizadas pelos alunos e as respostas contidas na tabela 

que construímos no encontro pedagógico. O resultado dizia que grande parte dos 

professores indígenas que lecionam nas escolas das comunidades tem na educação 

tradicional seu fundamento metodológico para a ação docente. 

Esse exercício foi importante tanto para os estudantes quanto para os 

professores formadores. Para os estudantes, foi importante porque puderam refletir 

criticamente sobre sua realidade profissional, além de poderem conhecer aspectos 

teóricos e práticos da educação tradicional e crítica. Além disso, pode-se afirmar que 

tanto as reflexões teóricas quanto as atividades práticas contribuíram para que os 

estudantes adquirissem os saberes conceituais, procedimentais e atitudinais tão 

necessários para pensar uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora, 

em todas as suas dimensões. 

Na qualidade de professor e pesquisador, essas duas experiências até aqui 

descritas provocaram o entendimento de que a superação do currículo 

integracionista não ocorre de forma automática, mas, distintamente, trata-se de uma 

superação que se dá paulatinamente e que considera, obrigatoriamente, a formação 

numa perspectiva crítica da educação96. 

Os estudos, os debates e as reflexões teóricas e práticas realizadas a partir 

da problematização desse Tema Contextual contribuíram para que os estudantes 

compreendessem melhor o seu papel, na condição de professores, na comunidade 

indígena em relação às demandas internas e externas, visto que o/a professor/a 

ocupa uma posição de destaque no contexto comunitário, sendo o assessor direto 

dos tuxauas, principalmente quando se trata de assuntos externos. 

Ao descrever experiências práticas do cotidiano da sala de aula, foi possível 

trazer para esta tese algumas características muito particulares de um curso, que 

tem sido referência nacional no que diz respeito à formação de professores 

                                                             
96

 Algumas universidades públicas e particulares em Roraima vêm fazendo formação de professores 
indígenas para atuarem nas escolas das diferentes regiões indígenas, mas essa formação é feita sem 
nenhuma preocupação com a superação do currículo tradicional. Por esse motivo, entendemos que 
não é suficiente formar professores indígenas, mas é preciso uma formação que lhes proporcione 
ferramentas teóricas e práticas que ajudem a produzir as mudanças necessárias no chão da escola. 
Essas mudanças devem levar à superação do currículo tradicional, integracionista, que desvaloriza 
física e culturalmente o índio, por um currículo com perspectiva crítica e libertadora, cuja 
característica principal é a valorização dos diferentes conhecimentos indígenas no cotidiano escolar. 
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indígenas no ensino superior. O que mais interessa dessa experiência em curso são 

os seus fundamentos, tanto teóricos quanto práticos. 

Além disso, foi a partir dessa experiência prática em sala aula que foi possível 

olhar de perto, participar de um processo de formação, coordenar atividades práticas 

que têm como fundamento os seguintes princípios teóricos: a interculturalidade, a 

transdisciplinaridade, a dialogia social, o diálogo e a pesquisa. 

É bem verdade que a Licenciatura Intercultural tem recebido críticas e que 

parte dessas críticas ocorre por conta da não revisão de sua proposta pedagógica, 

mas a análise realizada nesta tese indica que as bases teóricas e metodológicas 

que fundamentam a prática pedagógica têm como princípio uma perspectiva crítica e 

libertadora da educação, tornando-a uma proposta viável para ser tomada como 

referência para o desenvolvimento da educação escolar indígena no Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Roraima é um Estado anti-indígena”: essa é uma frase que ouvimos 

cotidianamente. É uma verdade que se torna ainda mais visível quando os índios 

precisam ir às ruas ou aos tribunais para reivindicar direitos constitucionalmente 

assegurados, embora negados pelo Estado brasileiro. 

Recentemente, em abril de 2017, Roraima viveu mais uma dessas batalhas, 

quando a justiça federal mandou demarcar a Terra Indígena Anzol97, localizada 

dentro do município de Boa Vista, capital do Estado. Na ocasião, os meios de 

comunicação, principalmente os telejornais locais, deram ampla cobertura à notícia, 

gerando inúmeras manifestações contrárias. 

Esse é um dentre os muitos exemplos que podem ser apresentados neste 

texto e que podem demonstrar a situação que os índios, em Roraima, enfrentam 

todas as vezes que reivindicam a efetividade de direitos constitucionalmente 

assegurados. Apesar do contexto social anti-indígena, o movimento indígena no 

Estado de Roraima tem conseguido avançar e tem galgado conquistas importantes 

em todas as áreas. 

É verdade que esse movimento somente veio a surgir a partir das décadas de 

1960 e 1970, mas também é verdade que anteriormente a esse período os índios já 

lutavam pela sua sobrevivência física e cultural. Diante do exposto, pode-se afirmar 

que, no período anterior às décadas de 1960 e 1970, os povos indígenas 

roraimenses viveram um protagonismo de resistência frente às políticas de 

integração e de assimilação postas em execução pelo Estado brasileiro. 

A partir dos anos de 1960, com o surgimento de um novo cenário social, os 

povos indígenas passaram a se organizar em torno do movimento indígena e suas 

instituições. Essa nova forma de organização lhes possibilitou, de um lado, lutar pela 

mudança na relação de imposição física e cultural entre Estado e populações 

indígenas e, de outro lado, pensar projetos próprios. Esse período é marcado por um 

                                                             
97

 T. I. Anzol. A decisão é referente ao processo n. 1364-90.2016.4.01.4200, ajuizado na Justiça 
Federal de Roraima. A Justiça Federal de Roraima deu parecer favorável, determinando que o 
Governo Federal e a Fundação Nacional do Índio efetivassem o procedimento administrativo de 
demarcação da Comunidade Indígena Anzol, em Boa Vista, no prazo de cinco anos. 
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protagonismo de autoria e tem como alvo principal superar, em todos os seus 

aspectos, o período anterior. 

É o protagonismo de autoria que permitiu projetar e, paulatinamente, construir 

uma educação escolar indígena diferenciada, com perspectiva crítica e libertadora. 

Nesta tese, a educação escolar indígena é vista como importante instrumento de 

luta, resistência e desenvolvimento dos povos indígenas em Roraima. 

É necessário dizer que a educação escolar indígena começou a ser pensada 

e construída em meados dos anos de 1960 e 1970 e alcançou características 

teóricas e metodológicas próprias, quais sejam: diferenciada, crítica e libertadora. É 

necessário dizer ainda que a educação escolar indígena aqui mencionada se opõe 

radicalmente à educação escolar de cunho integracionista, de desvalorização física 

e cultural do índio no currículo escolar.  

A partir do segundo capítulo desta tese, buscou-se identificar as 

características teóricas e metodológicas da educação escolar indígena atual e que é 

fruto do protagonismo dos povos indígenas de Roraima. Essa busca começou por 

uma pesquisa teórica com fins de definir conceitualmente o termo diferenciada no 

âmbito da educação escolar indígena. 

Com essa finalidade, a partir do segundo capítulo se voltou o olhar para a 

categoria educação diferenciada. Sabe-se que, atualmente, a categoria 

educação/escola diferenciada foi contemplada e está presente nos diferentes 

dispositivos legais e, por esse motivo, é importante compreendê-la bem. 

Devido à importância dessa categoria para a educação escolar indígena da 

atualidade cabe citar alguns desses documentos. No ano de 199398, por exemplo, a 

Secretaria de Ensino Fundamental do Ministério da Educação lançou um documento 

que ficou conhecido como Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar 

Indígena (BRASIL, 1993), que tinha como objetivo servir de referência básica aos 

planos operacionais dos estados e dos municípios naquele momento. O terceiro 

ponto desse documento trata mais detidamente dos Princípios Gerais da educação 

escolar indígena, onde se lê: “A educação escolar indígena deve ser inter-cultural e 

bilingüe, específica e diferenciada” (BRASIL, 1993, p. 10). 

                                                             
98

 Portanto, antes mesmo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e do próprio 
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1998). 
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Afirma, ainda, o referido documento: 

 

As escolas indígenas, por conseguinte, deverão ser específicas e 
diferenciadas, ou seja, as características de cada escola, em cada 
comunidade, só poderão surgir do diálogo, do envolvimento e do 
compromisso dos respectivos grupos indígenas, como agentes e co-
autores de todo o processo. (BRASIL, 1993, p. 11) 

 

   No Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1998), a 

diferenciação aparece como um dos Fundamentos Gerais da Educação Escolar 

Indígena no Brasil. A esse respeito, o professor indígena Enilton André (apud 

RCNEI, 1998, p. 21), faz o seguinte comentário: 

 

Com relação aos fundamentos gerais da educação escolar indígena, 
dou mérito pelo reconhecimento de que o Brasil é uma nação 
constituída por muitos povos de diferentes etnias, com histórias, 
saberes, culturas e línguas próprias; a existência de um grande 
número de povos indígenas no país; a consciência de que estes 
povos constituíram, ao longo de sua história, suas organizações 
sociais, saberes e processos próprios de aprendizagem; o 
reconhecimento do direito dos povos indígenas à autodeterminação e 
à capacidade de autonomamente administrarem seus projetos de 
futuro; o reconhecimento dos direitos como cidadãos brasileiros a 
uma educação intercultural, específica e diferenciada. 

 

A diferenciação da educação escolar e, consequentemente, da prática 

pedagógica diferenciada em escola indígena foi, assim, o tema abordado no 

segundo capítulo desta tese. Tal abordagem procurou dar um sentido conceitual, 

ético e epistemológico ao termo. A partir das definições aí instituídas foi possível um 

melhor entendimento, tanto para o que seja uma educação escolar indígena 

diferenciada quanto para compreender as características da prática pedagógica 

diferenciada em escola indígena. 

A conclusão a esse respeito diz que o termo diferença é a palavra-chave 

utilizada em muitos dos discursos proferidos em reuniões, em assembleias e 

também em textos escritos sobre educação escolar indígena na atualidade e, por 

isso, é entendido neste estudo a partir de uma perspectiva crítica e pós-colonial. 

Concordou-se, no movimento indígena que por isso lutava, ser preciso ter 

uma educação escolar com um currículo diferenciado e uma prática pedagógica 
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diferenciada. Por esse motivo, foi questionado o sentido conceitual dessa diferença, 

visto que tal questionamento possibilita evitar cair-se na armadilha de usar o termo 

simplesmente como um lugar-comum, um chavão, como um clichê, o que é 

denominado de “jargão popular”. 

Para definir o conceito de diferença desejado, primeiramente se buscou 

explorar os conceitos de desigualdade e exclusão, bem como as situações de 

inclusão/exclusão social produzidas historicamente pelo Estado colonialista, de 

economia capitalista. A partir de então, o esforço se concentrou em entender o 

sentido intercultural da igualdade e da diferença numa perspectiva pós-colonialista, 

abordado de acordo com Boaventura de Sousa Santos (2010). 

De acordo com Santos (2010), a desigualdade e a exclusão são dois sistemas 

de pertença hierarquizada, criados pelo Estado colonialista de economia capitalista. 

A esse respeito concluiu-se que a desigualdade é um fenômeno socioeconômico 

comum em países de economia capitalista, enquanto que a exclusão é um 

fenômeno cultural e social característico em países multiculturais, como o Brasil. 

Dessa forma, o sistema de desigualdade econômica assenta-se sobre o 

essencialismo da igualdade, assim como o sistema de exclusão cultural assenta-se 

sobre o essencialismo da diferença. Pode-se afirmar, por esta forma, que o 

essencialismo é o dispositivo ideológico de gestão tanto da desigualdade quanto da 

exclusão no sistema capitalista. 

No entanto, é preciso compreender que o essencialismo é algo subjetivo, 

muito particular a uma pessoa ou a grupos de pessoas. Sendo algo subjetivo, o 

essencialismo ganha exterioridade através do universalismo. Na prática, 

universaliza-se algo quando um grupo impõe a sua cultura, ou aspectos dela, como 

a única “boa” e “válida” perante as demais, que são diferentes. Quando se aplica o 

universalismo ao campo da diferença, o mesmo assume duas formas contraditórias, 

a saber: o universalismo diferencialista e o universalismo antidiferencialista. 

Neste caso, o universalismo diferencialista opera pela intensificação abstrata 

de várias diferenças ou identidades, perdendo de vista os fluxos desiguais entre 

elas. Assim, o objetivo é tornar absolutas todas as diferenças e, por esse motivo, 

não há diálogo entre elas, pois cada uma “permanece no seu quadrado”. Neste 

sentido, o relativismo torna incomparáveis as diferenças pela ausência de critérios 
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transculturais. Conclui-se, então, que o universalismo diferencialista gera 

desigualdade e exclusão pelo excesso de semelhança. 

O universalismo antidiferencialista, ao contrário, opera pela descaracterização 

das diferenças e identidades, tornando uma delas absoluta/superior e ignorando as 

demais; por essa via, reproduz, intensifica e fortalece as hierarquias existentes entre 

a diferença, que é absoluta, e as demais diferenças, não absolutas. O universalismo 

antidiferencialista gera desigualdade e exclusão pelo excesso de diferença entre a 

diferença “superior” e as demais diferenças. 

Desse debate extraíram-se considerações importantes, quais sejam: o fato de 

que tanto o universalismo diferencialista quanto o universalismo antidiferencialista 

gerarem, ainda que de forma diferenciada, desigualdade econômica e exclusão 

cultural; e ambos são maléficos ao processo de construção da diferença e da 

igualdade numa perspectiva intercultural e pós-colonialista. 

Além disso, há de se considerar também que o pretenso universalismo, em 

sua gênese, é uma especificidade, um particularismo, a diferença de um grupo 

social, de classe ou étnica que consegue se impor, muitas vezes por meio da 

violência, a outras diferenças de outros grupos sociais e, com isso, universalizar-se. 

Desta importante consideração decorreram outras duas, quais sejam: em 

primeiro lugar, não se pode pensar em formação de professores diferenciada, 

políticas curriculares diferenciadas, práticas pedagógicas diferenciadas em 

educação escolar indígena tendo como base conceitual para esse termo a 

perspectiva colonial e capitalista nos moldes atuais. 

Em segundo lugar, é preciso entender que termos como igualdade e diferença 

ganham outro sentido conceitual em um contexto pós-colonial, onde são 

reconhecidos como princípios emancipatórios da vida social. Sendo assim, a 

concepção de diferença fundamental para a educação escolar indígena é 

conceituada como um instrumento de emancipação social do povo ou comunidade. 

Para que isso ocorra é indispensável pensar a educação escolar indígena a partir de 

uma perspectiva pós-colonial. 

A diferença e a igualdade, conceituadas numa perspectiva pós-colonial, 

possuem características especificas, a saber: é uma diferença não inferiorizadora e 

uma igualdade não descaracterizadora. Segundo Santos (2001), quando uma 
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diferença é inferiorizadora é preciso buscar a igualdade e quando uma igualdade 

descaracteriza é urgente buscar a diferença. Concluiu-se que um conceito de 

diferença pode inferiorizar quando, dentro de um sistema hierárquico, segrega 

pessoas e grupos. Da mesma forma, uma igualdade poder ser descaracterizadora 

quando homogeneíza pessoas e grupos diferentes. 

Assim, para não cair nessa armadilha teórica de diferenças que inferiorizam e 

igualdades que descaracterizam, firmou-se uma tese importante para educação 

escolar indígena diferenciada na atualidade, qual seja: é preciso construir e 

reconhecer, no currículo da educação escolar indígena, diferenças não 

inferiorizadoras e igualdades não descaracterizadoras. 

Nesta tese, a diferença que não inferioriza e a igualdade que não 

descaracteriza é o fundamento da educação escolar indígena e da prática 

pedagógica diferenciada, crítica e libertadora. 

Feitas as devidas considerações a esse respeito, foi preciso dar o próximo 

passo e fundamentar, também, a prática pedagógica diferenciada no contexto da 

educação escolar indígena da atualidade. Com esse objetivo passou-se a discutir 

um fundamento ético e epistemológico para essa prática pedagógica diferenciada 

visto que o seu principal objetivo seja a valorização física e cultural do índio no 

currículo escolar. 

Concluiu-se, então, que essa prática pedagógica diferenciada, cuja finalidade 

última é a valorização física e cultural dos índios no currículo escolar tem como 

fundamento ético e epistemológico a valorização da vida humana. Neste caso, 

valorizar (perspectiva ética) a vida humana pressupõe, de um lado, estabelecer 

instrumentos teóricos e metodológicos para a sua criação, sua reprodução e o 

desenvolvimento dela. De outro lado, para valorizar a vida física e cultural dos povos 

indígenas por meio da escola requer-se reconhecer e validar (perspectiva 

epistemológica) os diversos conhecimentos, das diferentes sociedades, no currículo 

escolar. (DUSSEL, 2012) 

As considerações teóricas expostas a partir do segundo capítulo foram de 

extrema relevância para a construção do terceiro e do quarto capítulos, pois não é 

possível construir uma educação escolar com práticas pedagógicas diferenciadas 

em educação escolar indígena sem fundamentos teóricos que possam dar 
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sustentação à prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora em todas as 

suas dimensões. 

Apesar de todas as críticas inerentes ao processo de formação na 

Licenciatura Intercultural da UFRR, essa é a experiência, em curso, mais exitosa em 

educação escolar indígena em Roraima; e que aponta aspectos teóricos e práticos 

de uma prática pedagógica diferenciada, de base teórica crítica e que se propunha a 

libertação das “garras” da escola tradicional.  

Ao ler os documentos das assembleias indígenas que tratam sobre educação 

escolar em Roraima, observa-se, nas entrelinhas, que as lideranças anseiam por 

uma educação escolar que valorize a cultura dos diferentes povos indígenas no seu 

currículo. Quando se ouvem os discursos sobre o tema – em reuniões, cursos e 

assembleias –, é possível identificar o mesmo anseio. No entanto, ao olhar para a 

sala de aula, observa-se um “descompasso” entre o que se quer e o que se faz no 

chão da maioria das escolas localizadas em terras indígenas. 

É verdade que há experiências exitosas em educação escolar indígena em 

Roraima, dentre as quais a experiência realizada na Licenciatura Intercultural, mas, 

de forma geral, ainda presenciam-se professores indígenas lecionando em uma 

escola cujo fundamento teórico e metodológico tem por base prática e teórica a 

perspectiva tradicional da educação. 

Ao que tudo indica, esse aparente “descompasso” entre aquilo que se quer 

fazer e aquilo que se faz realmente nas diferentes dimensões da prática curricular 

em educação escolar indígena se deve, em sua grande maioria, pelo não domínio, 

por parte dos professores indígenas, das teorias99 educacionais. Esse fato prejudica 

a construção de propostas pedagógicas e práticas pedagógicas com tais 

características. 

Por esse motivo, no terceiro e no quarto capítulos desta tese não se teve a 

intenção de apontar erros apenas – e nem poderia ser –, mas, sim, de identificar e 

de explicitar princípios de sustentação teórica e metodológica da Licenciatura 

                                                             
99

 Os professores indígenas em formação têm um bom conhecimento e domínio, por exemplo, sobre 
a legislação educacional, pois participam constantemente de reuniões e assembleias onde são 
tratados sobre as mesmas, mas o seu “calcanhar de Aquiles” são as teorias educacionais que ditam 
os fundamentos pedagógicos para a ação docente e discente, para a definição do conhecimento a 
ser aprendido, ensinado etc. 
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Intercultural. Neste caso, além de identificar os princípios, se propôs descrever o 

corpo teórico inerente a cada princípio identificado, quais sejam: a interculturalidade, 

a transdisciplinaridade, a dialogia social, o diálogo e a pesquisa100. 

Como bem disse a professora formadora do curso em entrevista para esta 

pesquisa, Isabel Fonseca (ENTREVISTADA 5), “os princípios acima elencados não 

são tão novos assim no mundo acadêmico; a novidade está na tentativa de colocá-

los em prática no cotidiano da sala de aula” e isso é o que os professores 

formadores e formandos têm tentado fazer na Licenciatura Intercultural. 

De acordo com a pesquisa teórica realizada, o princípio teórico da 

interculturalidade, em sua perspectiva crítica, surge no cenário educacional para se 

contrapor ao processo de imposição física e cultural realizado ao longo dos anos 

pelo Estado brasileiro por intermédio da escola. É bom lembrar que essa imposição, 

por conseguinte, criou na sala de aula, e em todas as dimensões da prática 

pedagógica, uma relação social e cultural verticalizada, da cultura “superior”, não-

indígena, para a cultura “inferior”, nativa. 

Dessa forma, além do reconhecimento e respeito cultural, a interculturalidade, 

enquanto princípio teórico, quando compreendido e utilizado corretamente, pode 

estabelecer, em todas as dimensões da prática pedagógica em educação escolar 

indígena, uma relação horizontal entre pessoas diferentes, visto que a relação não 

ocorre somente entre objetos culturais, mas entre pessoas de contextos culturais 

diferentes. 

Se a interculturalidade é um princípio que busca mudar a relação verticalizada 

por uma relação horizontal entre índios e não-índios ou entre índios de culturas 

diferentes, a transdisciplinaridade, por sua vez, é um princípio teórico que visa 

mudar a relação de verdade e mentira estabelecida pelo currículo integracionista, 

entre os conhecimentos indígenas e o conhecimento acadêmico. 

Concluiu-se que o princípio conceitual da transdisciplinaridade potencializa a 

ideia de caminhar, de ultrapassar as fronteiras das disciplinas e de ousar transitar 

por elas. Em outras palavras, a transdisciplinaridade possibilita o movimento que se 

estabelece “entre”, “através” e “para além” das disciplinas, cuja dinâmica consolida-
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 No campo da educação escolar, todos esses princípios surgem na perspectiva da teoria crítica. 
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se na “coerência”, na “legitimidade” e na “articulação” de saberes que se desdobram 

de seu difícil exercício. 

Na Licenciatura Intercultural da UFRR, o conjunto teórico inerente a esse 

princípio rompeu com o ensino disciplinar, estabeleceu a formação por área de 

conhecimento e busca trazer para reflexão em sala de aula as problemáticas que 

afetam diretamente as comunidades indígenas por meio dos Temas Contextuais. 

Esse é, sem nenhuma dúvida, o princípio teórico mais complexo, uma vez que, em 

sua proposição original, vai além da abordagem disciplinar. 

Nessa perspectiva, a transdisciplinaridade faz emergir novos dados a partir da 

confrontação das disciplinas que os articulam entre si; ela oferece uma nova visão 

da Natureza e da Realidade. Nesse sentido, a transdisciplinaridade não procura o 

domínio de várias disciplinas ou a criação de uma macrodisciplina, como foi 

proposta na Licenciatura Intercultural, mas a abertura de todas as disciplinas, ao 

mesmo tempo em que as une e as ultrapassa. 

O princípio teórico da dialogia social é tão importante quanto os demais e 

também está colocado como um instrumento de luta no âmbito da Licenciatura 

Intercultural. Descobriu-se que o conceito de dialogia social foi cunhado a partir do 

pensamento do filósofo russo Mikhail Bakhtin e foi estabelecido como princípio de 

formação do professorado indígena em Roraima como uma ferramenta para 

compreender a “guerra” de discurso muito comum no contexto roraimense. 

Se o princípio da dialogia social foi cunhado a partir do pensamento do 

filósofo russo Mikhail Bakhtin como uma ferramenta de análise e compreensão dos 

diferentes e contraditórios discursos no contexto social roraimense, o diálogo, por 

sua vez, foi tomado a partir do pensamento do educador Paulo Freire. Neste caso, o 

diálogo um princípio teórico que torna possível a metodologia intercultural, 

transdisciplinar e dialógica. 

Concluiu-se que o diálogo é, na compreensão de Freire (2005, p. 90), o 

“encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se 

esgotando, portanto, na relação eu-tu”. A maior dificuldade desse princípio teórico 

são as condições exigidas para a sua realização, pois requer dos envolvidos uma 

postura baseada no amor, que se traduz em compromisso com a causa do oprimido; 
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humildade, fé no outro sujeito dialógico, confiança, esperança e o pensar crítico: são 

essas as condições, segundo Freire (2005), para a realização do verdadeiro diálogo. 

Assim como o diálogo, a pesquisa foi afirmada como uma ferramenta que 

atravessa todos os temas contextuais e todas as áreas de conhecimento, desde o 

início até o fim do processo de formação na Licenciatura Intercultural. Pelo que se 

pode inferir, a pesquisa aqui mencionada é a pesquisa científica e, como tal, para a 

sua realização requer a aquisição de certos conhecimentos de cunho teórico. 

Para alguns entrevistados, em meados das décadas de 1990 e de 2000, 

época em que se discutia a criação da Licenciatura Intercultural, muitas lideranças 

criticavam o fato de pesquisadores não-indígenas chegarem às comunidades, 

realizarem pesquisas para construir dissertações e teses e, depois de formados, não 

darem o retorno às comunidades participantes da pesquisa. 

Além disso, havia a necessidade urgente de entender e registrar as diferentes 

realidades educacionais localizadas nas comunidades. No chão da escola, o ensino 

com pesquisa pode ajudar a desconstruir o núcleo de ferro da educação moderna, 

integracionista, ainda presente na maioria das escolas indígenas. Neste caso, o 

ensino com pesquisa pode favorecer processos diversificados de sustentabilidade 

em diferentes níveis: sustentabilidade cultural, linguística e econômica, como propõe 

a educação escolar indígena. 

Cada instrumento acima elencado constitui-se por um conjunto de saberes 

conceituais (saber/saber), procedimentais (saber/fazer) e atitudinais (saber/ser)101 

específicos a ser desenvolvido, pelo formando, durante o processo formativo. Nesta 

tese, por conta da necessidade de definir referenciais para pesquisa e análise, 

adotaram-se esses três tipos de saberes para orientarem a construção do terceiro e 

do quarto capítulos. 

Para tentar demonstrar como ocorre a construção desses saberes, no 

capítulo terceiro foi destacado a parte teórica e conceitual e, no quarto capítulo, está 

descrito duas experiências práticas, vivenciadas entre 2015 e 2017 no Instituto 

Insikiran, nas diferentes salas de aula da Licenciatura Intercultural. 

A minha imersão no campo de pesquisa, bem como a participação em sala de 

aula, foram importantíssimas para a construção do quarto capítulo, pois, a tese 
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 Tais saberes não são definidos a partir de qualquer ordem hierárquica. 
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central do presente estudo se pauta no entendimento de que, para superar a 

realidade de desvalorização dos conhecimentos indígenas no currículo escolar, é 

preciso mudar a prática pedagógica integracionista que desvaloriza o saber indígena 

na prática curricular.  

No entanto, para mudar a prática pedagógica que desvaloriza o saber 

indígena em todas as suas dimensões, se faz necessária a construção de uma 

prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora, cuja principal característica é a 

valorização da vida dos indígenas e a validação dos seus conhecimentos em todas 

as dimensões da prática curricular. Nesse caso, pode-se afirmar que a Licenciatura 

Intercultural possui uma prática pedagógica com tais características. 

As experiências descritas no capítulo quarto, e outras que não foram 

registradas neste estudo, revelaram aspectos sobre a relação cotidiana entre 

professores formadores e formandos e, ainda, a relação destes com a equipe 

gestora. Foi possível observar, ainda, como ocorre o processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula, como ocorre o trabalho a partir dos temas 

contextuais e por área de conhecimento, dentre outros aspectos importantes. 

A experiência advinda da vivência no local de pesquisa e registrada no 

capítulo quatro deste estudo, somada aos estudos teóricos tanto na universidade 

quanto nas leituras individuais, nas reflexões realizadas em seminários, nas 

reuniões e nas assembleias indígenas levaram a algumas conclusões nesta 

pesquisa, as quais são apresentadas a seguir. 

Uma primeira conclusão diz que a “velha escola” integracionista, aos poucos, 

vem sendo superada pela nova educação escolar indígena, cuja principal 

característica é a prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora. Não se pode 

negar que ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas é visível o resultado 

desse trabalho ao longo das últimas quatro décadas de trabalho. 

 Outra conclusão importante que advém da primeira diz que Roraima sempre 

foi um Estado muito preconceituoso contra os indígenas. Por isso, nas décadas de 

1980 e 1990 era comum aos índios negarem sua identidade étnica frente aos 

preconceitos sofridos nas salas de aulas das escolas ou universidades; atualmente, 

no entanto, é difícil encontrar alguém que não tenha “orgulho” de afirmar sua 

identidade étnica. Muito dessa mudança de postura na atualidade se deve às 
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mudanças que ocorreram no interior da escola, a partir da criação e da realização da 

“nova” educação escolar indígena. 

Foi possível concluir ainda que, apesar dos avanços visíveis nessa área, 

ainda encontram-se barreiras que impedem de efetivar, na escola das comunidades, 

um tipo de educação escolar que se costuma ouvir nos discursos das lideranças 

indígenas. Uma dessas barreiras está relacionada à criação102 e à sistematização de 

propostas pedagógicas diferentes, de base teórica crítica e que tenham como alvo 

principal superar o modelo de educação impositivo, que desvalorizava o saber 

indígena em seu currículo. 

A criação e a sistematização de propostas pedagógicas com tais 

características é algo muito importante, pois possibilita a realização de práticas 

pedagógicas com as mesmas características e finalidades. Se não há propostas 

pedagógicas com tais características, escritas e aprovadas pelos órgãos 

competentes, os formandos e formadores indígenas ficam, então, amarrados às 

regras gerais do sistema103. 

Propostas pedagógicas e práticas pedagógicas diferenciadas que tenham 

como base teórica a perspectiva crítica da educação, em primeiro lugar, precisam 

reconhecer que há opressor e oprimido. No contexto roraimense, pode-se afirmar 

que esse reconhecimento por parte dos oprimidos (índios) começou a ocorrer a 

partir dos anos de 1960, época em que começaram a buscar a sua libertação ante a 

opressão (praticada, regra geral, pelos não-índios da elite local e nacional). 

Ao olhar para o contexto indígena roraimense, é possível identificar esses 

passos, no decorrer de sua história: 1º) reconheceram a existência de opressor 

(colonizador) e oprimido (colonizado), relação que ocorre desde os primeiros 

contatos; 2º) o reconhecimento e a aceitação de que os oprimidos são os índios, fato 

que ocorreu a partir de meados dos anos 1960 e 1970; 3º) luta pela sua libertação e, 

no caso em estudo, essa libertação transita pela criação de uma educação escolar 

pensada, sistematizada e realizada pelos oprimidos. 
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 Neste caso, é criar, escrever, sistematizar propostas pedagógicas diferenciadas, de base teórica 
crítica e que tenham condições de libertar a escola indígena das amarras da velha escola 
integracionista. 

103
 O fato de não possuir propostas pedagógicas próprias faz com que a grande maioria das escolas 

indígenas em Roraima não consiga, nem mesmo, fazer seu calendário diferenciado. Desta forma, tais 
escolas acabam por seguir o calendário geral da Secretaria de Educação. 
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A Licenciatura Intercultural da UFRR, foco desta pesquisa de campo, foi 

pensada a partir da iniciativa dos oprimidos (os índios); em segundo lugar, foi 

construída tendo como fundamento teórico a perspectiva crítica da educação. Neste 

caso, os cinco princípios teóricos implícitos na proposta pedagógica do curso 

sustentam a realização de uma prática pedagógica diferenciada, crítica e libertadora 

em todas as suas dimensões. 

Essa Licenciatura Intercultural é uma experiência exitosa no ensino superior. 

A sua importância para a educação escolar das comunidades está no fato de a 

construção de propostas pedagógicas diferenciadas, críticas e libertadoras para as 

escolas indígenas perpassarem, obrigatoriamente, pela formação dos professores. 

É necessário que os próprios índios se apossem, dominem a teoria inerente 

tanto à educação tradicional quanto à educação de base teórica crítica. Isso vem 

ocorrendo, paulatinamente, uma vez que muitos desses professores indígenas já 

estão nas licenciaturas, nos programas de pós-graduação, adquirindo esses 

conhecimentos tão necessários para atuarem criticamente no núcleo duro da 

educação escolar de nossas comunidades. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

 

 

Fontes orais: caracterização geral dos entrevistados 

(Todos os Entrevistados concordaram com o uso público dos seus depoimentos nesta 

Tese) 

 

 

ENTREVISTADA 1 

Profa. Msc. Idelvânia Rodrigues de Oliveira: Formada em Letras, reconhecida 
liderança indígena do Povo Macuxi. Além de atuar como professora em diversas 
escolas indígenas, já esteve como vice-coordenadora da Divisão de Educação 
Indígena, ao lado da professora Natalina Messias. Atualmente é professora do Instituto 
Insikiran de Formação Indígena, onde leciona na Licenciatura Intercultural, na Área de 
habilitação Comunicação e Artes. Entrevista concedida no dia 7 de dezembro de 2016, 
no Instituto Insikiran, em Boa Vista, Roraima. 

 

ENTREVISTADO 2 

Prof. Dr. Jonildo Viana dos Santos: antropólogo, professor do Instituto Insikiran e 

atual coordenador da Licenciatura Intercultural. Nesse curso, o professor Jonildo atua 
na área de habilitação das Ciências Sociais. Depoimento concedido no dia 7 de 
dezembro de 2016, nas dependências do Instituto Insikiran, em Boa Vista, Roraima.  

 

ENTREVISTADO 3 

Prof. Dr. Maxim Repetto: antropólogo, professor da Licenciatura Intercultural, onde 
está desde os primeiros debates, sua criação e implementação. Atua na área de 
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habilitação Ciências Sociais. Depoimento concedido no dia 1º de dezembro de 2016, 
em sua casa, em Boa Vista, Roraima. 

 

ENTREVISTADA 4 

Profa. Dra. Fabiola Carvalho: médica veterinária, professora da Licenciatura 

Intercultural, onde atua na área de habilitação Ciências da Natureza. Depoimento 
concedido no dia 26 de janeiro de 2017, nas dependências do Instituo Insikiran, em Boa 
Vista, Roraima. 

 

ENTREVISTADA 5 

Profa. Msc. Isabel Maria Fonseca Gondinho: formada em Letras, professora da 

Licenciatura Intercultural, onde atua na área de habilitação Comunicação e Artes. 
Depoimento concedido no dia 25 de janeiro de 2017, em Boa Vista, Roraima. 

 

ENTREVISTADA 6 

Profa. Esp. Ineide Izidório Messias: pedagoga, reconhecida liderança indígena do 
Povo Macuxi. Além de atuar como professora em diversas escolas indígenas, já esteve 
como coordenadora da Divisão de Educação Indígena. Atualmente coordena o setor de 
projetos voltados para formação indígena dentro do Centro Estadual de Formação dos 
Professores da Educação de Roraima – CEFORR. Depoimento concedido no dia 26 de 
janeiro de 2017, nas dependências do CEFORR, em Boa Vista, Roraima. 
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APÊNDICE B 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM EDUCAÇÃO: CURRICULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu____________________________________________________________,  

Brasileiro (a), RG: ______________________, estou sendo convidado a participar de 
um estudo referente à pesquisa de doutorado do pesquisador Geisel Bento Julião, 
RG: 159.352, denominado: “Princípios teórico-metodológicos de valorização do 
conhecimento indígena no currículo da universidade: um estudo de caso na 
Universidade Federal de Roraima”.  

 

Tenho ciência que o pesquisador é doutorando do Programa de Pós-Graduação 
em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e está sob a 
Orientação do Profº. Drº. Alípio Marcio Dias Casali. No atual estudo, o pesquisador 

tem como problema de pesquisa “a desvalorização dos diferentes conhecimentos 
indígenas no currículo da universidade”. Nesta pesquisa, se quer saber de mim, como  
entrevistado (a) a minha avaliação sobre dois aspectos da Licenciatura Intercultural. 
Primeiro, sobre os princípios teórico-metodológicos: São válidos? Não são válidos? 
Estão cumprindo os seus objetivos? Não estão cumprindo? Por que? Segundo, minha 
avaliação sobre os Temas Contextuais: eles garantem a valorização dos conhecimentos 
indígenas no currículo da Licenciatura Intercultural?  Em caso positivo, de que forma? 
Em caso negativo, por que? 

Portanto, a minha participação no referido estudo se dará de forma voluntária por 
meio de entrevista gravada, onde responderei as perguntas relacionadas ao tema da 
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pesquisa. Fui informado (a) pelo pesquisador que o relato obtido pelas respostas em 
minha fala será objeto de análise para esse estudo, podendo minha fala ser citada em 
sua tese, de acordo com suas necessidades científicas. Fui informado (a) também que 
eu poderia me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem precisar justificar e sem sofrer qualquer prejuízo. Foi me assegurado o 
acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 
consequências, enfim, tudo o que eu quisesse saber antes, durante e depois da minha 
participação. Sei que poderei manter contato com o pesquisador Geisel Bento Julião 
pelo telefone (95) 991376517 e pelo e-mail: geiselwapichana@hotmail.com  

Enfim, tendo sido orientado (a) quanto ao teor do assunto aqui mencionado e 
compreendido a natureza e o objetivo do referido estudo, manifesto meu livre 
consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 
econômico, a receber ou a pagar, por minha participação e também que esta pesquisa 
não se presta a finalidades econômicas e sim exclusivamente acadêmicas e cientificas.  

 

Boa Vista, RR.______ de ______________ de 2017. 

  

____________________________________________  

Assinatura do participante  

 

____________________________________________  

Geisel Bento Julião  

Pesquisador  

 

 

 

 

 

 

mailto:geiselwapichana@hotmail.com
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APÊNDICE C 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM EDUCAÇÃO: CURRICULO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A COODENAÇÃODO CURSO 

 

Caro (a) Coordenador (a)  

Sou Geisel Bento Julião, RG: 159.352 e estou realizando minha Pesquisa de 
Doutorado na PUC-SP com o tema “Princípios teórico-metodológicos de 
valorização do conhecimento indígena no currículo da universidade: um estudo 
de caso na Universidade Federal de Roraima”.  

Sempre que frequento reuniões e assembleias ouço lideranças indígenas 
fazerem denúncias constantes sobre a desvalorização dos diferentes conhecimentos 
indígenas no currículo escolar. Isso me levou a crer que esse é um problema que ainda 
exige solução. Porém, para superar essa realidade de desvalorização, é preciso mudar 
a prática pedagógica curricular integracionista que desvaloriza por uma prática 
pedagógica curricular que valorize os conhecimentos indígenas no currículo. Ao 
analisar a Proposta Pedagógica da Licenciatura Intercultural conclui que o curso possui, 
ao menos cinco princípios teórico-metodológicos, que sustentam uma prática 
pedagógica que pretende valorizar os conhecimentos indígenas em seu currículo, quais 
sejam: a interculturalidade, a transdisciplinaridade, a dialogia social, o diálogo e a 
pesquisa. 

Um objetivo importante de minha Pesquisa é conhecer a percepção do (s) 
Coordenador (es) do Curso sobre essa questão. Por isso, gostaria de lhe perguntar: 

 Enquanto coordenação do curso qual a sua avaliação sobre esses princípios 
teórico-metodológicos? São válidos? Não são válidos? Estão cumprindo os 
seus objetivos? Não estão cumprindo? Por que? 
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 Os temas contextuais, garantem a valorização dos conhecimentos indígenas 
no processo de formação na Licenciatura Intercultural?  Por que? 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSORES (AS) DO CURSO 

 

Caro (a) professor (a)  

Sou Geisel Bento Julião, RG: 159.352 e estou realizando minha Pesquisa de 
Doutorado na PUC-SP com o tema “Princípios teórico-metodológicos de 
valorização do conhecimento indígena no currículo da universidade: um estudo 
de caso na Universidade Federal de Roraima”.  

 

Sempre que frequento reuniões e assembleias ouço lideranças indígenas 
fazerem denúncias constantes sobre a desvalorização dos diferentes conhecimentos 
indígenas no currículo escolar. Isso me levou a crer que esse é um problema que ainda 
exige solução. Porém, para superar essa realidade de desvalorização, é preciso mudar 
a prática pedagógica curricular integracionista que desvaloriza por uma prática 
pedagógica curricular que valorize os conhecimentos indígenas no currículo. Ao 
analisar a Proposta Pedagógica da Licenciatura Intercultural conclui que o curso possui, 
ao menos cinco princípios teórico-metodológicos, que sustentam uma prática 
pedagógica que pretende valorizar os conhecimentos indígenas em seu currículo, quais 
sejam: a interculturalidade, a transdisciplinaridade, a dialogia social, o diálogo e a 
pesquisa. 

Um objetivo importante de minha Pesquisa é conhecer a percepção dos 
professores do Curso sobre essa questão. Por isso, gostaria de lhe perguntar:  

 

 Enquanto professor (a) do curso qual a sua avaliação sobre esses princípios 
teórico-metodológicos? São válidos? Não são válidos? Estão cumprindo os 
seus objetivos? Não estão cumprindo? Por que? 

 Os temas contextuais garantem a valorização dos conhecimentos indígenas 
no processo de formação na Licenciatura Intercultural?  Por que? 
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