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SOBRE OS AUTORES

APRESENTAÇÃO
A Coletânea “Vivências Interdisciplinares e Diálogos
Interculturais na Formação de Professor Indígena”
é resultado de estudos e pesquisas no contexto da
Licenciatura Intercultural, além de relatos de experiências
na formação superior indígena.
Os textos aqui organizados são produtos de vivências
e experiências didático-pedagógicas e construção de novos
conhecimentos, sobretudo, na área de habilitação Ciências
Sociais e reflexões sobre a ideia de interculturalidade nos
processos de formação do professor indígena.
Destacam-se também o resultado de trabalhos de
conclusão de curso dos professores indígenas em formação,
a exemplo, de estudos com arqueologia, a panela de barro
Macuxi, a construção do projeto político pedagógico da
escola, entre outras temáticas que despertaram o interesse
do próprio pesquisador indígena.
Ressalta-se que a proposta pedagógica do Curso
de Licenciatura Intercultural do Instituto Insikiran de
Formação Superior Indígena é a formação pela pesquisa,
portanto, o professor indígena tem essa ferramenta como
instrumento de estudos desde os anos iniciais da sua vida
acadêmica ao ingressar no Insikiran ao longo dos quatro
anos em que desenvolvem a Prática de Pesquisa, como
componente curricular.
Não resta dúvida que os relatos de experiências
produzidos pelos professores indígenas e professores
formadores que atuam e colaboram na Licenciatura
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Intercultural traduzem reflexões sobre os processos
de ensino e aprendizagem trabalhados em sala de
aula nos mais diversos temas contextuais. Destacase que os temas contextuais buscam na dialogia
social e transdisciplinaridade à construção de novos
conhecimentos em articulação com os saberes
tradicionais indígenas.
O leitor terá em mãos uma coletânea que traz
um pouco dos diálogos e vivências interculturais no
contexto da formação superior indígena no âmbito
do Insikiran. Tem-se muito a ser sistematizado com
a produção dos cursistas para fins de editoração e
publicação, então, aqui nasce uma semente da política
editorial da Licenciatura Intercultural.
Prof. Dr. Marcos Antonio Braga de Freitas
Curso de Licenciatura Intercultural
Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena
Universidade Federal de Roraima
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INTERCULTURALIDADE: SOB O OLHAR
DOS ESTUDANTES DA LICENCIATURA
INTERCULTURAL - (UFRR)
Simone Rodrigues Batista Mendes1

INTRODUÇÃO
Ao longo da história a educação escolar indígena no
estado de Roraima foi tratada no bojo da política global da
educação, como em todo país, sendo definida a partir do
interesse do estado e guiada pelas diretrizes adotadas para
o sistema de educação brasileiro. A Constituição Federal de
1988, trouxe mudanças e, um novo olhar para o processo
educativo indígena e assegurando aos povos indígenas
uma educação específica, diferenciada, intercultural
e comunitária visando a afirmação e reafirmação da
identidade, da língua, crenças e costumes.
Nos últimos 20 anos, a taxa de crescimento
populacional da maioria dos povos indígenas tem
aumentado significativamente, obrigando os sistemas criar
e implantar escolas para atender esta demanda. Diante
desse contexto, cresce também a necessidade de formação
professores e expansão do ensino superior. Atendendo
os anseios e reivindicações a Universidade Federal de
Roraima (UFRR) cria a Licenciatura Intercultural, curso
1 Doutora em Ciências da Educação (Universidad Evangélica del
Paraguai). Professora da Educação Básica e Superior. Assessora
Técnica da Undime/RR e Professora Colaboradora da Licenciatura
Intercultural – Instituto Insikiran (UFRR). Membro: PLEI - Grupo de
Estudos e Pesquisas “Povos, Línguas e Educação Indígenas”. LATTES:
CV: http://lattes.cnpq.br/1646623313218226.
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elaborado com a participação dos povos indígenas de
Roraima. Nesta perspectiva de Gersem Baniwa (2006),
afirma que,
nos últimos dez anos, forma formados ou estão em
formação em cursos específicos de Magistério Indígena,
cerca de 8.000 professores indígenas em quase todos
os estados Brasil. Esse novo contingente de atores e de
lideranças constitui para mobilizar povos indígenas,
junto aos municípios e os estados, na busca por
implementação de escolas em suas comunidades. Desde
a década de 1990 vem ocorrendo uma multiplicação de
organizações indígenas em todos país (BANIWA, 2006,
p.141).

A escolarização das crianças, jovens e adultos passa
a ser um tema recorrente nos encontros e assembleias
realizadas, constituindo-se em pauta “para as lideranças
indígenas, professores e para as comunidades em geral.
Os encontros e debates ocorridos a partir daí foram
elaborando ideias voltadas para a garantia de uma
educação condizente com a realidade indígena”. (PPP,
2008, p.10). Um professor indígena nas escolas indígenas
representa em tempos atuais a valorização da educação
indígena no tocante a língua, a cultura que muitos jovens
desses jovens desconhecem, significando também a
presença do coletivo, visto que possibilita aos mesmos a
incorporação de valores da cultura indígena e a reflexão
sobre a sua identidade.
Deserto que, a formação de professores indígenas
hoje é uma realidade e um direito constitucional ratificados
na Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1996 quando
“garante aos índios o acesso ao conhecimento proveniente
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de uma educação especializada, com programas e
currículos específicos”. O incremento educação escolar
indígena, a formação de professores tem se tornado
uma preocupação para povos que buscam compreender
o significado de uma formação específica diferenciada,
bilíngue, intercultural para a construção uma escola nessa
mesma perspectiva.
Formar professores com a habilidade de diálogo,
que promova à interlocução entre comportamentos e
conhecimentos distintos têm sido uma altercação para os
cursos de formação de professores indígenas. Sob esta ótica
apresenta-se uma reflexão da questão: no contexto político
e pedagógico o professor indígena é fundamental no
processo de construção do diálogo intercultural, mediando
e articulando os conhecimentos e saberes de interesses
da comunidade, do seu povo e a sociedade, suscitando a
estruturação e organização de novos saberes e práticas.
As análises e discussões da questão norteadora são
provenientes da reflexão sobre a experiência vivenciada no
decorrer do desenvolvimento do componente curricular
(FP04) do curso em questão e buscou compreender diante a
afirmativa como ele se vê nesse papel do professor indígena
frente a sua comunidade e povo? Como referencial usou-se
dos documentos oficiais Referencial Curricular Nacional para
Escolas Indígenas (2005) e Diretrizes Nacionais para Educação
Básica (2010) para a questão interculturalidade apoiou-se em
Candau (2014), Grupioni (2002) e Ouellet (1991).
A questão foi aplicada na turma inscrita no tema
contextual “Formação de Professores (FPE4) ” do curso
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de Licenciatura Intercultural, ofertado pelo Instituto de
Formação de Superior Indígena Insikiran (UFRR). O
tema consta da matriz curricular, compondo o núcleo
de formação pedagógica especifica do curso, dimensão
que segundo o PPP (2008) “abordados os temas mais
relevantes para a formação do professor, os quais foram
levantados a partir de várias assembleias e seminários
promovidos em parceria com as lideranças, professores,
comunidades indígenas e as instituições participantes”
(PPP – Licenciatura Intercultural, 2008, p.22-23).
2 . NÚCLEO INSIKIRAN: Formação Superior

Foto 01: Visão Panorâmica do Instituto Insikiran
Fonte:https://www.google.com/search?q=insikiran+imagens&client=fi
refox-b-d&tbm=isch.acesso em 20/10/2018

A conquista da formação específica para professores
indígenas é resultado do processo de luta e reivindicações dos
povos indígenas, sendo, portanto, as políticas de formação
consequências de mais de 50 anos de resistência das lideranças
12

e organizações indígenas. Desde sempre o professor exerceu
e, ainda exerce, um papel central na construção político-social
de uma sociedade. Seu papel que vai além do ato de ensinar
visto que, sua prática docente não está dissociada da prática
social, de modo que numa sociedade transitória e complexa
como a atual, exige-se do professor uma formação consciente
que propiciei a quebra de paradigmas e construção de novos
conhecimentos e saberes.
A luz desse contexto criou-se o Núcleo Insikiran de
Formação de Professores Indígenas pela Universidade
Federal de Roraima, aprovado em 25 de julho de 2001,
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)
e, no mesmo ano o Conselho Universitário (CUNI),
concretizando uma reivindicação dos povos indígenas do
Estado, que veem lutando por sua autonomia. De núcleo
passou instituto e, com sua implementação deu-se a início
à formação superior específica para professores tornandose real, legal e legítimo o ingresso de professores indígenas
no ensino superior.
O Instituto Insikiran é composto por três cursos:
Licenciatura Intercultural (2002), Gestão Territorial
Indígena (2009) e Gestão em Saúde Coletiva Indígena
(2012). A Licenciatura Intercultural foi o primeiro curso
do Instituto, fruto da luta das lideranças, professores
indígenas, do Conselho Indígena de Roraima (CIR) e
da Organização dos Professores Indígenas de Roraima
(OPIRR). O curso tem como objetivo “formar e habilitar
professores indígenas em Licenciatura Plena com
enfoque intercultural, tendo como áreas de concentração
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em Ciências Sociais, em Comunicação e Artes e Ciências
da Natureza”.
O currículo do curso apresenta enfoque intercultural,
como processo de construção do diálogo entre sociedades e
culturas, pressupondo a melhoria da: “qualificação do ensino
escolar das comunidades, que poderá ser alcançada se os
professores receberem uma formação diferenciada, voltada
para a realidade específica em que se inserem, assim como
pelo seu próprio esforço por construir novos conhecimentos”
(PPP – Licenciatura Intercultural, 2008, p.18).
O curso tem duração de quatro anos e meio e está
organizado assim: Formação Pedagógica Especifica: dois
anos de formação comum, “cuja abordagem perpassa uma
orientação pedagógica” e dois anos e meio de formação
específica com as três áreas de habilitação, cursadas nos últimos
anos: Ciências Sociais, Comunicação e Artes ou Ciências da
Natureza” (PPP – Licenciatura Intercultural, 2008, p.22-23).
Figura 01

Fonte: (PPP – Licenciatura Intercultural, Insikiran/UFRR,
2008, p.08).
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A
figura
demonstra
a
concepção
de
interdisciplinaridade da base curricular do curso trazida
ao centro como ponto de partida para uma formação
voltada para o contexto e de ligações entre as áreas de
conhecimento, de modo que, interação entre elas possa
criar uma rede de saberes. A formação pedagógica traz
temas centrais que objetivam “atender à necessidade de
uma escola que responda às especificidades do processo
histórico vivenciado pelos povos indígenas, buscando
qualidade na sua formação” (p. 8) e a concepção de
articulação entres áreas.
2.1 Formação do Professor e a Interculturalidade

A proposta de educação intercultural prevista na
legislação: LDB/1996, pareceres e resoluções do Conselho
Nacional de Educação – CNE e, em documentos como:
Referencial Curricular Nacional para Escolas Indígenas
(2005), Diretrizes Nacionais para Educação Básica e
reivindicada pelos povos indígenas, implica numa
formação nessa perspectiva e todo arcabouço lega traz essa
orientação. Com esse olhar Candau (2016, p, 6) afirma que,
é tempo de inovar, atrever-se a realizar experiências
pedagógicas a partir de paradigmas educacionais “outros”,
mobilizar as comunidades educativas na construção
de projetos político-pedagógicos relevantes para cada
contexto. Nesse horizonte, a perspectiva intercultural
pode oferecer contribuições especialmente relevantes.

De modo que as intuições de ensino hoje têm [...] hoje
um dos principais desafios e prioridades para consolidação
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de uma Educação Escolar Indígena formar professores
pautado nos princípios da diferença, da especificidade,
do bilinguismo e da interculturalidade”. (DCNs, 2013,
p.376). Do contato com outros sujeitos e sociedades surge a
necessidade de uma educação intercultural e, no contexto
das comunidades, cabe ao professor o papel central da
interlocução do diálogo intercultural e da mediação do
processo de interação entre os diversos conhecimentos.
Segundo Nascimento (2014) essa é uma das razões dos
“os processos de reafirmação de identidades através de
reivindicação do reconhecimento da diversidade tem
sido cada dia mais frequentes e, em alguns aspectos, esta
política de reivindicação estimula e por vezes até exige o
reconhecimento”. (p.36)
a formação inicial dos professores indígenas deve
ocorrer em cursos específicos de licenciatura e
pedagogia intercultura [...] e, enfatizar a constituições
de competências referenciadas em conhecimentos, é,
portanto, por meio desta formação específica que se
espera a firmação de identidades, se tornando assim,
a chave para o processo de construção de identidades
coletivas que partem do reconhecimento da diversidade
(Resolução 05 /2012/CBE/CNE).

Para Grupioni (2002, p.87) “uma formação
intercultural está pautada na diversidade de culturas,
nas riquezas de conhecimentos, saberes e práticas a ela
associadas”. Já Ouellet (1991) reforça este pensamento
quando afirma que modelo se baseia em uma formação
que assinala a compressão das culturas, das relações, da
capacidade de comunica-se com a diversidade cultural,
sociopolítica, e na capacidade de interação social, ou
16

seja, formação concebida com enfoque intercultural pode
instrumentalizar o professor para intervir criticamente no
meio que o cerca.
O artigo é resultado da pesquisa realizada com
acadêmicos da Licenciatura Intercultural do Insikiran
da (UFRR), matriculados no tema contextual “Formação
de Professores Indígenas (FPE4)”, um dos componentes
da Matriz Conceitual “Formação Pedagógica Específica”
do curso. Adotou-se uma abordagem qualitativa, pois
“enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como
uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que
a imaginação e a criatividade levem os investigadores a
propor trabalho” (GODOY, 1995, p.21).
Com relação ao objetivo, estudo analítico descritivo,
realizou-se análise a partir da avaliação inicial. No texto
usou-se o pseudônimo de acadêmico seguido de numeral,
com reprodução integra da fala do sujeito sem correção
ortográfica. (acadêmico 01). Como instrumento de coleta de
dados à avaliação inicial aplicada no início do tema contextual,
com o propósito de descobrir os conhecimentos prévios e,
também dos conceitos básicos que permeiam a formação,
haja vista, que turma estava finalizando a dimensão formação
pedagógica específica, primeira etapa do curso.
Para Hoffmann (2003, p.15) “a avaliação é essencial
à educação. Inerente e indissociável enquanto concedida
como problematização, questionamento e reflexão sobre
a ação”. Por conseguinte, compreende-se avaliação
diagnóstica como instrumento de auxílio à identificação
de dificuldades específicas e lacunas na apreensão do

17

conhecimento. Além do que, permite ao professore
conhecer a realidade da turma, observar competências e
habilidades, pré-requisitos para os processos de ensino e
aprendizagem. Reforçando Hoffmann (2003), Vasconcelos
(1996, p.65) afirma que:
É necessário vincular a aquisição do saber as realidades
sociais e aos interesses dos alunos de forma que eles possam
compreendê-los, ou seja, articular o saber escolar com as
necessidades concretada da vida desses alunos. É necessário
compreender que a prática educativa é condicionado pelo
tempo histórico que caracteriza a sociedade.

Apoiando-se em Vasconcelos (1996) a avaliação
inicial foi estruturada, buscando observar conhecimentos
prévios e saberes apreendidos, bem como, compreender
o contexto da turma. O instrumento foi organizado com
quatro questões abertas (dissertativas), tendo como pano
de fundo a questão norteadora da pesquisa: no contexto
político e pedagógico o professor indígena é fundamental
no processo de construção do diálogo intercultural,
mediando e articulando os conhecimentos e saberes de
interesses da comunidade, do seu povo e a sociedade,
suscitando a estruturação e organização de novos saberes
e práticas, de modo que levasse o acadêmico a refletir
como ele compreender esse papel do professor indígena
frente a sua comunidade e povo?
Ressalta-se que os sujeitos da pesquisa já são
professores das Rede Estadual e/ou Municipal, trazendo
consigo conhecimentos saberes e experiência docente e,
também grandes questionamentos sobre a prática docente
e o trabalho nas suas comunidades. Tonando a sala de aula
18

num rico laboratório de pesquisa. “Vale dizer que a sala de
aula deve ser um laboratório para pesquisas educacionais
e o que não estiver sendo alvo de pesquisa deve estar em
uso em decorrência de pesquisas anteriores que lhe deram
sustentação” (Paratore, 1997, p. 248).
Para maior compreensão do estudo traçou-se um
perfil da turma e melhor visualização do contexto do
trabalho. A turma constituída por 26 acadêmicos sendo: 10
homens e 16 mulheres, desses nem todos são falantes da
língua. A maioria já em pleno exercício da docência e, com
experiência acima de três anos, do total somente 03 não
estão em sala de aula. O estado de Roraima apresenta dez
etnias sendo: Yanomami, Macuxi, Taurepang, Ingarikó,
WaiWai, Patamona, Sapará, Wapixana, Waimiri-Atroari
e Yekuana (Mayongong). Os Macuxi tem maioridade
populacional no estado. Das nove etnias citadas três se
faziam-se presente na sala de aula:
O povo Macuxi tem de são originários do Karib, estão
situam-se nas regiões do estado, com uma população
aproximadamente 18 mil pessoas e sua bandeira de luta
há mais de 20 anos pela demarcação de suas terras. Os
Ingarikó, também de origem no Karib, concentram-se no
extremo norte de Roraima, entre as fronteiras da Venezuela
e Guiana, aproximadamente mil pessoas e vivem em estado
semi-isolado. Eles se autodenominam KAPON “Gente do
céu”. Wapixana, origunários do Arawak, concentram-se
a norte e leste do estado, principalmente na fronteira com
Guiana, com uma população 8 mil pessoas, eles mantêm
viva sua cultura através de suas danças e suas comidas
(fonte:http://ideazdodeserto.blogspot.com/2010/10/
indios-em-roraima-outras-etnias.html.
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Quadro 01

Etnias
Quantidade
Macuxi
13
Wapixana
06
Ingarikó
01
Quadro - elaborado pela pesquisadora

Falante da Língua
02 – falante
03 – faltante
01 - falante/escreve

O quadro nos auxilia a compreensão do contexto
intercultural vivenciado dentro da sala de aula. Os
acadêmicos são das diversas regiões e comunidades
localizadas nas terras indígenas do estado, evidenciando
o desafio da formação de professores indígenas para
instituição, cabe esclarecer que há salas de aula com mais
de 5 etnias, sendo essa uma realidade do curso.
O fato de muitos não falarem a língua não diminui
a presença da intercultural idade e não faz deixar de ser
indígenas, são três povos com hábitos, costumes, crenças
diferentes. A não fluência da língua revela o processo de
contato e desvalorização da mesma e detrimento da língua
de contato o Português. Presença da igreja e o processo
de escolarização em que os indígenas foram levados a se
tornarem-se monolíngues em português. Segundo Grupioni
(2006) a escola de concepção colonizadora fez a sua parte:
A introdução da escola a foi um dos principais
instrumentos
empregados
para
promover
a
domesticação dos povos indígenas, promovendo sua
integração na comunhão nacional, desprovidos de suas
línguas maternas e de seus atributos étnicos e culturais
(GRUPIONI, 2006, p.43).

De instrumento de opressão no passado, hoje a escola passa
a ser uma das ferramentas que poderá lhes devolver a identidade
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e sentimento de pertencimento, uma escola que respeite e valorize
os seus modos próprios de viver. Com esse olhar, a formação
de professores indígenas se apresenta como uma forma de
fortalecer a educação escolar indígena, alicerçada nos princípios
da diferença, especificidade, bilinguismo e da interculturalidade,
assim buscou-se perceber qual a compreensão dos acadêmicos
em relação ao papel do professor como um dos principais
interlocutores na construção do dialogo intercultural, a partir da
visão da interculturalidade critica de Candau (2014):
A interculturalidade critica [...] promove a deliberada interrelação entre os diferentes sujeitos e grupos socioculturais
presentes em uma sociedade. [...] posição que rompe com uma
visão essencialista das culturas e das identidades culturais;
concebe as culturas em contínuo processo de construção,
desestabilização e reconstrução; está constituída pela
afirmação de que nas sociedades em que vivemos os processos
de hibridização cultural são intensos e mobilizadores de
identidades abertas, [...] assume que não são relações idílicas,
não relações românticas, estão construídas na história. (p.28)

Nessa perspectiva, compreende-se que para um assumir
uma postura intercultural e, também um diálogo nessa direção
o professor indígena, precisa apreender a essência dos processos
em que está envolvido socialmente e historicamente, de modo
que, a interculturalidade embasará sua prática docente frente ao
contexto de diferenças e desigualdades dentro próprio cenário
dos povos indígena (língua, cultura, hábitos). Este sujeito
político necessita ter um olhar para as diferenças construídas ao
longo da história das próprias comunidades. Segundo Urquiza
et Nascimento (2010) “ao conquistarem o direito a uma escola
específica e diferenciada, multicultural e comunitária os povos
indígenas abrem um campo [...] no qual, movimentam-se como
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protagonistas, no sentido de pensar [...] a lógica do diálogo entre
os seus saberes e os saberes legitimados historicamente pela
cultura escolar. (p.46)
O quadro 02, apresenta a falas dos acadêmicos, revelando
suas percepções sobre ser protagonista e, ter a responsabilidade
de ser um dos principais interlocutores na construção do diálogo
intercultura. As falas estão identificadas por números e a avaliação
inicial também, que não corresponde ao número da lista de
frequência, somente uma forma de identificação para análise.
Quadro 02

Falas

È no cotidiano que se aprende o habito
de interagir numa sociedade não
indígena, trocando ideias juntamente
com os pensamentos de cada povo o
indígena se vai construindo história
e pesquisando a vivência de cada cultural
diferente. [...]. (Acadêmico 02, 2018,
avaliação inicial nº 08)
Sim, concordo que os professores são
importantes nesses processos todos,
na verdade esse é o papel do professor
articulador,
mediador,
pesquisador
e principalmente ter um grande
compromisso com ele mesmo para
assumir a responsabilidade que lhe
cabe. (Acadêmico 14, 2018, avaliação
inicial nº 20)
O professor precisa saber os processos
de construção do dialogo com as
comunidades, com várias instituições,
articulando conhecimento e também os
saberes de seu povo e comunidade com os
outros grupos particulares [...]. (Acadêmico
10, 2018, avaliação inicial nº 23)

Observação

•

Dia a dia sendo visto como espaço
de aprendizagem e interação com
comunidade e outras sociedades;
• Vivência com vários povos e outras
culturas como oportunidade de trocar de
ideias e novas experiências.

•

O professor se reconhece o como
um sujeito imprescindível na construção
dos diálogos;
• Aceita o compromisso de
ser mediador e articulador, uma
responsabilidade assumida com seu
povo, comunidade e consigo mesmo.

•
O professor preciso o conhecer
como funciona processo de articulação;
•
Dever conhecer o processo para
poder articular com os saberes indígenas.

Elaborado pela pesquisadora (Fev./2018)
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As falas extraídas das avaliações demonstram que os
três acadêmicos assumem o discurso da interculturalidade
e seu papel social, ou seja, a comunidade espera desse
um sujeito conhecimento e saberes que os permitam
dialogar, portanto, é de sua responsabilidade a construção
das relações e do diálogo sócio-político entre eles e entre
as outras sociedades. Vale ressaltar que, na discussão
em sala os sujeitos assim entendem, contudo ainda, é
um grande desafio para eles fazer essa interlocução e
mediar conhecimentos e saberes, alguns já o fazem são
coordenadores de regiões e comunidades, outros ainda
são tímidos e restringem-se a papel único de professor.
Para Candau (2010) “[...] a perspectiva intercultural
procura estimular o diálogo entre os diferentes saberes e
conhecimentos, e trabalha a tensão entre universalismo
e relativismo no plano epistemológico, assumindo os
conflitos que emergem deste debate”. (p. 764). Reforçando
Urquiza et Nascimento (2010) afirma que, “mais
especificamente o professor indígena, neste novo modelo,
passa a ocupar um lugar central, levando em consideração
as especificidades de cada povo, nos processos de repensar
a realidade das comunidades indígenas na convivência
nem sempre harmônica com a chamada “sociedade
nacional” (p.46).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na análise e discussão foi possível perceber que
para estes sujeitos o papel do professor indígena ainda
é um papel social complexo, pois implica acima de tudo
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se reconhecer culturalmente e, também se reconhecer
no contexto multiétnico. É desafiador transitar entre as
sociedades e, fazer a comunidade compreender essa
interação como uma das suas responsabilidades é uma das
suas funções sociais visto que na comunidade o professor
é liderança e sábio. A interlocução requer conhecimentos,
saberes e postura política, necessitando que o professor
compreenda as diferenças socioculturais entre os povos e,
também entre sociedades.
O discurso da interculturalidade é recorrente nas
falas, mas um discurso muito do que está posto nos
documentos oficiais, principalmente na legislação, uma
interculturalidade focada nas diferenças culturais e no
direito humano, ele ainda não se tonou uma atitude.
No ambiente da sala de aula e avaliações observouse que há uma consciência da responsabilidade do
professor indígena, no processo de construção do diálogo
intercultural, para que esse possa mediar e articular
conhecimentos e saberes de interesses da comunidade,
do seu povo e a sociedade, de modo que possa suscitar
a estruturação e organização de novos saberes e práticas.
Assim, a concepção interculturalidade é assentida ainda,
como direito resultado da resistência e das lutas dos
movimentos e lideranças indígenas, a conquista de direitos
que foram usurpados num passado não tão distante como:
a língua, a cultura, os hábitos e a crença.
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FORMAÇÃO SUPERIOR DE PROFESSORES
INDÍGENAS: ANÁLISE DOS PROCESSOS
METODOLÓGICO E AVALIATIVO DO CURSO
DE LICENCIATURA INTERCULTURAL E
RESULTADOS NA COMUNIDADE INDÍGENA
Maria de Lourdes Neiva Nascimento2

INTRODUÇÃO

A política integracionista que no decorrer de várias
décadas de colonização, tinha como único objetivo suprimir
a identidade dos povos indígenas em nome da igualdade, a
exemplo pode-se citar; missionários e catequese, Serviço de
Proteção ao Índio (1910-1967) e FUNAI (1967 até os dias atuais).
Os povos indígenas anseiam conservar suas
identidades e resgatar o que foi suprimido por meio de
uma política idealista implantada pelos colonizadores.
Assim como o Renascimento que rompeu com a escuridão
cultural e intelectual na idade média ainda no século XIV,
o movimento indígena objetiva romper com as ideologias
que se encontra enraizada na cultura dominante, lutam
para resgatar sua identidade, fé religiosa, seus costumes
e cultura.
As leis brasileiras garantem proteção aos povos
indígenas, a exemplo temos, a Constituição Federal de 1988
que em vários capítulos, tratam de proteger esses povos, o
RCNEI de 1998, a LDB de 1996, PNE 2014-2024 e outras.
Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade Autônoma
de Assunção/Paraguai. Professora da Rede Municipal de Ensino, Boa
Vista, Roraima.
2
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O grande marco de conquistas do movimento
indígena está pautado em uma educação diferenciada em
todo território nacional, muitos esforços foram realizados
no intuito de assegurar uma educação escolar específica e
intercultural nas escolas indígenas nas comunidades.
A LDB3 1996 é bem clara no Art. 78, onde garante
que o governo desenvolverá programas integrados de
ensino e pesquisa para ofertar educação escolar bilíngue e
intercultural aos povos indígenas.
A educação escolar indígena tornou-se uma questão
política de grande relevância entre os povos indígenas
onde atenda suas necessidades com um currículo
específico que valorize a cultura, que sistematize os
conhecimentos e saberes tradicionais e que ainda façam
uso de material específico preparado pelos professores das
comunidades. A resolução CEB nº 3, de 10 de novembro
de 19994, afirma que foram fixadas diretrizes para o
funcionamento das escolas indígenas e estabelece no Art.
1º que cabe ao poder público estruturar e subsidiar o
pleno funcionamento destas instituições como ambientes
legalizados de aprendizagem, fixando diretrizes e levando
em consideração o ensino intercultural e bilíngue, e assim
garantir a valorização da identidade cultural desses povos.
Atribuir aos Estados a responsabilidade legal pela
educação indígena, quer diretamente, ou através de
delegação de responsabilidades aos seus municípios, sob a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a
legislação que regulamenta o sistema educacional público ou privado
do Brasil, desde a educação básica ao ensino superior.
4
A Resolução CEB nº 3, de 10 de novembro de 1999 fixa diretrizes
nacionais para o funcionamento das escolas indígenas.
3
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coordenação geral e com o apoio financeiro do Ministério
da Educação (PNE/2001).
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 coautores
de todo o processo (Diretrizes para a Política de Educação
Escolar Indígena, 1994, p.11).
Não resta dúvidas que as mudanças necessárias para
alavancar a dignidade dos povos indígenas estão pautadas no
que a educação pode oferecer. A escola possui um relevante
papel na disseminação e concretização de valores culturais.
“[...] a escola tem sido assumida progressivamente pelos
índios em seu movimento pela autodeterminação. É um
dos lugares onde a relação entre os conhecimentos próprios
e os conhecimentos das demais culturas deve se articular,
constituindo uma possibilidade de informação e divulgação
para a sociedade nacional de saberes e valores importantes
até então desconhecidos desta” (RCNEI, 1998, p, 22).
Os povos indígenas das várias regiões da Brasil estão
em diálogo de construção de uma política de educação
diferenciada, o que pode ser constatado nas grandes
assembleias indígenas realizadas periodicamente para tratar
de questões diversas, sendo pauta constante a educação.
Os anseios dos povos indígenas por uma educação
específica, intercultural, diferenciada e bilíngue/
multilíngue são demandas que tem raízes nas experiências
de formação de professores indígenas
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a lutas por reconhecimento da diversidade, bem como
a reivindicação de um modelo educativo, voltados às
especificidades étnico-culturais da população, surgiram
no seio dos movimentos sociais reivindicatórios
desencadeados pelo multiculturalismo nos Estados
Unidos no final de década de 1960 (NASCIMENTO,
2017, p. 29)

Neste contexto, o país passava por uma fase, onde
na tentativa de inserir os afro-americanos e outros, foi
desenvolvido alguns programas de ações afirmativas, a
partir dessa fase que surgiu o termo “multicultural”, onde
estava voltado a educação, uma forma de reconhecer
a diversidade. O debate sobre o reconhecimento da
diversidade étnica, social e cultural nos espaços educativos
ganhou grande visibilidade a partir dos anos 1970 e
expandiu-se para outros continentes. Idem p. 30
na América Latina, os debates sobre reconhecimento da
diversidade em contextos educativos, bem como as noções
de interculturalidade e educação intercultural, surgiram
prioritariamente no campo da educação escolar indígena.
Esse debate, originado primeiramente no México, na década
de 1930, por meio de uma política de educação bilíngue
desenvolvida pelo Summer Institute of Linguistic (SIL),
migra para os diversos países dessa parte do continente
(ANTOLÍNEZ, 2011-2 apud NASCIMENTO, 2017).

A formação dos professores indígenas, ponto bastante
discutido nas grandes assembleias que são realizadas
periodicamente, onde direitos são reivindicados no que concerne
à educação. A formação dos professores das escolas indígena
será específica, orientar-se-á pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais e será desenvolvida no âmbito das instituições
formadoras de professores (CEB nº 03/1999, Art. 6º).
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Levando em consideração esses princípios, nos
reportando a uma reflexão sobre o contexto do Instituto
Insikiran de Formação Superior Indígena da Universidade
Federal de Roraima, no seu fazer pedagógico, na elaboração
de documentos que regem a política institucional, no
despertar crítico de acadêmicos indígenas, princípios
do processo avaliativo e metodológico, levando em
considerações suas formas de pensar e perceber o mundo
que os cerca, voltados a refletir sobre uma nova identidade
acadêmica
enquanto
pesquisadores,
vinculando
conhecimentos intrínsecos e científicos.
Neste artigo será tratado a educação escolar indígena
e formação de professores sob uma perspectiva da prática
pedagógica, processo avaliativo e convívio sociopedagógico
no âmbito do Instituto Insikiran da Universidade Federal
de Roraima, e resultados das aprendizagens adquiridas
no fazer pedagógico do professor cursista em escola na
comunidade indígena.
As reflexões e análises sobre a formação dos
professores indígenas implica em saber de que forma são
tratadas as concepções intrínsecas desses profissionais
e como conciliar seus conceitos e vivências a novas
formas de aprender e ensinar na escola indígena após
uma formação intercultural proporcionada no decorrer
do Curso de Licenciatura Intercultural oferecida pelo
Instituto Insikiran da Universidade Federal de Roraima.
A pesquisa em epígrafe nasceu no ano de 2009 quando
trabalhava junto aos povos indígenas pela Secretaria de
Educação do Município de Amajari em Roraima, onde na
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ocasião realizava monitoramento pedagógico em escolas
indígenas. Nesta atividade tive a oportunidade de conhecer
o contexto dos povos indígenas da região e por meio de
pesquisas e reflexões realizadas surgiu uma nova visão da
trajetória desses povos e seu relevante papel para o país.
Nesta pesquisa será evidenciado sobre educação superior
oferecida aos professores indígenas, expondo toda a trajetória
em torno desta questão que atualmente apresenta resultado
relevantes, levando em considerações questões culturais
que se encontram entrelaçadas a educação, são processos
indissociáveis, sendo o primeiro não podendo haver mudanças
substanciais na sua essência, são saberes que perpetuam
de geração em geração, o segundo é representatividade de
mudanças, seja subjetiva ou pragmático.
Busca-se conhecer sobre os povos indígenas da etnia
Taurepang, especificamente moradores da comunidade
de Sorocaima I, da Terra Indígena São Marcos, localizada
na tríplice fronteira; Brasil/Venezuela/Guiana Inglesa,
seu contexto e modos diferenciados de cultural, bem como
organização social, grande diferencial das demais etnias
do Estado de Roraima e do restante do país. Precisamente
focaremos sobre a educação escolar indígena oferecida na
Escola Estadual Sarakayna, localizada nesta comunidade,
seus meios de ensino e aprendizagem, configurando
resultados do ensino oferecido no Instituto Insikiran no
decorrer do curso de Licenciatura Intercultural.
A discussão final nos faz refletir sobre o histórico de
vida dos nativos da terra, as amarguras a qual estes foram
acometidos, as conquistas, sucessos e insucessos que estes povos
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vêm passando até os dias atuais. Tendo como protagonistas
desse processo os índios Taurepang que possuem um estilo de
vida diferenciado das outras comunidades dado a fé religiosa
que seus ancestrais impuseram.
Cabe ressaltar as indagações do estudo em relação
à formação superior de professores indígenas; quais as
mudanças no fazer pedagógico de professores egressos do
Insikiran? O curso de Licenciatura Intercultural proporciona
uma nova reflexão e uma ação/reação frente as problemáticas
dentro da escola indígenas? Quais as influências na vida social
da comunidade que um ensino contextualizado provoca?
São estes questionamentos que o estudo propõe responder.
É sobre essa realidade que será tratado este
artigo, onde propõe levantar discussões elucidando
alguns questionamentos em torno desta temática e
consequentemente divulgar e ao mesmo tempo valorizar
os nativos da terra por meio de sua sabedoria, que por
meio deste estudo a sociedade possa obter um novo olhar
sobre a educação superior, sobretudo a indígenas.
DESENVOLVIMENTO

No mais novo Estado do Brasil, “Roraima” a beleza
natural é surpreendente, as riquezas encontradas na
natureza fizeram com que a migração de outras regiões do
país alavancasse a economia local, sem falar nos conflitos
entre europeus pelas riquezas encontradas na terra.
Roraima é o Estado mais indígena do país, porém
ainda carente de políticas públicas que favoreça os nativos
do local, mesmo assim leva vantagem com relação as
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demais regiões do território brasileiro dado ao movimento
e organizações indígenas.
A história de Roraima é ainda um vasto campo de
investigação científica, tão inexplorado quanto rico. De
modo geral a historiografia brasileira não tem se detido
nas especificidades históricas da região. Em princípio
pode-se afirmar que a distância dos centros decisórios e
as dificuldades de acesso, paralelamente a um processo
colonizatório tardio, ocasionaram tal fato (Formação do
Centro Histórico de Boa Vista – Roraima, 1984).

Com tudo, para que haja interesse pela história
dessa terra e de seus antepassados é imprescindível que
seja propagado, é o descobrir de uma história pouco
conhecida pelos próprios brasileiros de um lugar isolado
via terrestre de outras regiões do país, uma terra onde
se lida com a proibição do ir e vir diariamente 5(Terra
Indígena Waimiri-Atroari), uma terra onde é pioneira em
oferecer ensino superior a professores indígenas por uma
Universidade Federal.
Ainda na década de 90 a Universidade Federal de
Roraima e povos indígenas do estado já propunha parcerias
no que diz respeito a educação, onde pesquisas indicavam
que o índice de analfabetismo era grande no interior do
Estado, o qual contava com uma boa representatividade
de indígenas, dado esta demanda a UFRR lançou uma
A terra indígena Waimiri-Atroari localiza-se na BR-174, que liga os
estados brasileiros do Amazonas e Roraima indo até a Venezuela.
Todos os dias entre às 18:30 às 06:00h do dia seguinte o trajeto da
estrada que fica dentro da reserva é fechado com correntes, proibindo
assim o tráfego de carros, é recomendável que mesmo durante o dia os
condutores não parem dentro da reserva. https://pib.socioambiental.
org/pt/Povo Waimiri Atroari.

5
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campanha com o intuito de erradicar o analfabetismo
entre estes “Os professores índios são os novos aliados
na Campanha – Alfabetização para a Cidadania”
idealizado pelo Governo do Estado em conjunto com a
Universidade Federal de Roraima – UFRR” (Recorte de
jornal, 02/02/1994 – Folha de Boa Vista). Departamento
de assuntos indígenas. – Patrimônio cultural.
A OPIRR, Organização dos Professores Indígenas
de Roraima é um colegiado que representa as lideranças,
professores e alunos dos povos indígenas de Roraima,
luta por meio de articulações promovidas em grandes
assembleias para promover uma educação intercultural e
bilingue nas escolas localizadas nas comunidades indígenas.
O movimento indígena é o marco condutor
das reivindicações e desejos dos povos indígenas de
Roraima, onde é possível perceber grandes conquistas
adquiridas pelo movimento, entre estas o Instituto
Insikiran da Universidade Federal de Roraima, pioneiro
na educação específica e diferenciada oferecida
a professores indígenas com oferta do Curso de
Licenciatura Intercultural, onde vem capacitando os
profissionais com um olhar voltado a interculturalidade.
Essa conquista representa um grande marco de
luta das lideranças e movimento indígena, uma vez que
as cobranças ao poder estatal para essa demanda vêm
acontecendo a várias décadas, culminando com esse núcleo
que oferece cursos em nível de graduação e também nas
áreas de gestão territorial e saúde indígena.
Uma política eficaz voltada a expandir o ensino
superior a outras regiões do país e áreas específicas
35

do ensino credibilizará a educação escolar indígena e
englobar maiores números de professores das escolas nas
comunidades. Para isto, é necessário o engajamento das
lideranças e comunidade atentos a articulações e cobranças
ao poder estatal correndo o risco de serem suprimidos
pelas ideologias capitalista.
O curso de Licenciatura Intercultural oferecido
pelo Instituto Insikiran aos professores que atuam nas
escolas indígenas nas diversas comunidades indígenas
de Roraima, objetiva a construção teórica e prática da
transdisciplinaridade com resultados no processo de
ensinar e aprender e uma análise crítica nas relações e
problemas que afligem a comunidade. Representa um
novo norte em transformar conhecimentos intrínsecos dos
povos indígenas em científicos.
A criação do Insikiran6 veio atender a uma das demandas
dos povos e comunidades indígenas de Roraima que
reivindicaram o acesso ao ensino superior por meio da
Carta7 de Canauanim, elaborada em 2001, na Assembleia
Geral da Organização dos Professores Indígenas de
Roraima (OPIRR), e a UFRR respondeu ao compromisso
social da instituição e politicamente a luta dos indígenas
de Roraima (FREITAS, 2017, p.93).

Foi neste contexto que em parceria com a UFRR e
OPIRR surgiu uma nova proposta curricular, tendo uma
nova roupagem, especificidades e demandas existentes
Criado em 2001 pela Resolução n°015/2001, tido como uma grande
conquista do movimento indígena do Estado de Roraima, oferece
curso superior exclusivamente a professores e gestores indígenas.
7
Esta carta foi escrita durante uma assembleia que aconteceu na Terra
Indígena Canauanim, entre as reivindicações estava o Ensino Superior
aos professores indígenas.
6
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dentro da comunidade indígena, caracteriza-se pelos
processos tradicionais de ensino e aprendizagem, bem
como dos saberes e costumes das diversas etnias existentes.
Finalmente vem a público o Projeto Político Pedagógico
do curso de Licenciatura Intercultural do Núcleo Insikiran
de Formação Superior Indígena da Universidade Federal
de Roraima. Trata-se de uma iniciativa pioneira na
educação superior federal brasileira que se tornou
possível a partir da construção de um espaço destinado
à discussão das questões e das problemáticas indígenas
e cuja ação principal tem sido a formação de professores
indígenas para atuar nas escolas das comunidades de
Roraima (CARVALHO, 2008, et.al, p. 9).

O projeto foi uma construção coletiva que prioriza
a pluralidade cultural, étnica e linguística do Estado de
Roraima, sua construção deu-se entre os anos de 2001 e
2002, implementado em 2003, desde o início das atividades
da Licenciatura Intercultural, porém vem sendo revisado
de acordo com as necessidades que surgem.
O curso de Licenciatura Intercultural oferecido pelo
Instituto Insikiran da Universidade Federal de Roraima
é diferenciado em vários aspectos aos demais cursos de
licenciatura oferecido no país. Todas estas peculiaridades
constam no Projeto Político Pedagógico, onde é possível
constatar nesta proposta que não se trabalha com disciplinas
e sim com temas contextuais, onde estes possuem uma
ementa especifica e os quais são aplicados por módulos
nos meses de janeiro, fevereiro e abril e nos meses de julho
a agosto de todos os anos, época em que os professores
cursistas estão de férias nas escolas que trabalham em suas
comunidades e se deslocam para a capital para estudarem.
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As aulas acontecem nos turnos matutino e vespertino com
intervalo para o lanche e almoço, as vezes alguns sábados
são letivos, todo o curso compreende 5 anos.
De acordo com a professora Paula Gomes, acadêmica
do curso de Licenciatura Intercultura, em entrevista,
coloca que
o Instituto Insikiran tem um diferencial das outras
faculdades, porque o instituto faz com que a gente vá lá
no núcleo da comunidade buscar informações, buscar
instrumentos e elementos de dentro da cultura indígena
mesmo, para se trabalhar com as crianças e já outras
faculdades, elas estão preparando os professores para
trabalhar a educação escolar, o instituto Insikiran prepara
para trabalhar com a educação escolar indígena (...).

O curso é trabalhado por temas contextuais, estes
divididos em 320 horas, que compreende o encontro
pedagógico e aulas presencias. Os quatro primeiros
semestres são trabalhados temas pedagógicos específicos
que contemplam processos didáticos e metodológico.
Após os quatro semestres será escolhido uma área de
concentração de acordo com as habilidades do acadêmico
e necessidades de sua comunidade.
Após esta primeira fase do curso que compreende
quatro semestres, a etapa seguinte tem duração de seis
semestres e está dividida para serem trabalhados os
temas contextuais específicos por área: Ciências Sociais –
CS; Ciências da Natureza – CN; Comunicação e Artes; e
estágio curricular supervisionado.
No Instituto Insikiran é promovido todos os semestres
um encontro pedagógico que tem duração de uma semana nos

38

turnos matutino e vespertino, onde são desenvolvidas várias
atividades e tem por objetivos; Realizar o acompanhamento
pedagógico dos cursistas da Licenciatura Intercultural;
Acompanhar o cursista no desenvolvimento do estágio
curricular supervisionado frente aos desafios pedagógicos
na sua formação e/ou prática docente; Instrumentalizar os
cursistas na execução e desenvolvimento do trabalho final;
Propiciar um debate sobre PPC nas áreas específicas: CA;
CN; CS do curso de LI (Boletim Informativo do encontro
pedagógico do semestre de 2018.1).
As diretrizes do curso são estabelecidas no Projeto
Político Pedagógico que dita as normas.
O Projeto Pedagógico que ora apresentamos é resultado
de seminários e encontros realizados com a participação
das instituições envolvidas, Organizações Não
Governamentais, lideranças indígenas, representantes
comunitários, assessores e consultores convidados com
apoio do Ministério da Educação, FUNAI e Secretaria
Estadual de Educação (Projeto Político Pedagógico – P.
P. P. , 2008, p. 13).

Neste contexto, no decorrer do curso, seja; no estágio
curricular, encontro pedagógico, acompanhamento na
comunidadeindígenaetemascontextuaismodulares,desenvolvese uma metodologia e processo avaliativo diferenciados, levando
em consideração as peculiaridades dos acadêmicos indígenas em
sala de aula ou outros espaços de aprendizagem.
A formação de professores indígenas possui
especificidades em habilitar profissionais para trabalharem
nas escolas indígenas, levando em consideração a realidade
e expectativas da comunidade.
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O professor egresso no curso possui algumas
características em comum, como; assumir um compromisso
com a causa indígena, ter formação teórica e metodológica
intercultural, compreender a importância da língua
indígena e do ensino bilíngue intercultural, ter capacidade
para desenvolver projetos que venham responder os
anseios da comunidade. Idem, p.13
O professor formador por sua vez deve possuir
conhecimentos sobre os povos indígenas, ter qualificação
em nível de pós-graduação e/ou experiência comprovada
em educação indígena, ser sensível e compreender os
problemas atuais enfrentados pelos povos indígenas,
assim como com o Projeto Político Pedagógico. Apresentar
proposta de pesquisa/orientação e/ou um plano de trabalho,
conforme o regimento interno do Instituto Insikiran, este
deve ser desenvolvido junto aos alunos, pautado em novas
metodologias de ensino e aprendizagem.
Estratégias e carga horária que são trabalhadas no curso
de Licenciatura Intercultural podem ser visualizadas no quadro.
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Fonte: Projeto Político Pedagógico – 2008.

No contexto do curso de Licenciatura Intercultural
objetiva-se que além de oferecer uma formação intercultural
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e bilíngue, que o professor adquira competências para
trabalhar a pesquisa e produção de material didáticopedagógico específicos para a realidade que está inserido,
que seja dinâmico nos projetos comunitários sendo um
agente de transformação na comunidade.
Levando em consideração as especificidades das
comunidades o curso procura atender cada realidade
oferecendo formação de qualidade fundamentada em
experiências inovadoras e dialética das organizações
indígenas, comunidades e instituições de ensino do estado.
A pesquisa de campo deste trabalho foi realizada
na comunidade indígena Sorocaima I, Terra Indígena São
Marcos no município de Pacaraima, onde vivem povos
indígenas da etnia Taurepang, uma das três comunidades
indígenas no país que residem essa etnia.
Sobre os povos indígenas da etnia Taurepang o
etnólogo (Koch-Grunberg, 2006) que entre os anos de 1911
a 1913 estudou esses povos e que muito sabiamente deixou
em seus escritos um verdadeiro tesouro que trata sobre os
modos de vida dos mesmos.
Como se auto referem, os índios Taurepang ou
Taulipang, ou Arecuna, ou Jaricuna, pertencem a família
linguística karib. Seus aldeamentos estão localizados de
ambos os lados da fronteira entre o Brasil e a Venezuela,
encontrando-se a sua maioria em território de país vizinho
[...] são três, as aldeias com populações Taurepang
existentes em Território brasileiro, quais sejam: Boca da
Mata, Sorocaima e Bananal. Tais aldeias estão localizadas
no interior da Fazenda São Marcos que foi criada em 1916,
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em área cortada pela rodovia BR 174 [...] A fazendo Nacional
de São Marcos é de aproximadamente 790.000 hectares e
é a mais antiga reserva indígena do país, localizada no
Estado de Roraima (grifo nosso). Patrimônio HistóricoÍndios de Roraima 2.
Falar dos povos indígenas da etnia Taurepang
é sempre surpreendente, pois espera-se encontrar
características culturais como outros povos no restante
do país, porém com peculiaridades não encontradas em
nenhuma outra tribo do território nacional. Os Taurepang
possuem cultura específica e tradições que são preservadas
e que estão relacionadas a; dança, ritos, música, bebida,
culinária etc, sendo o grande diferencial relacionado a
organização social a qual estes possuem.
Em Roraima a religiosidade é a força que mais
impulsiona as mudanças dentro das comunidades
indígenas, pois modifica os valores e costumes até então
concebidos e repassados pelos seus ancestrais. Muitos
deixam seus costumes das suas divindades ligadas a
natureza passando a conceber uma divindade pregada
pela igreja cristã.
Os moradores de Sorocaima I possuem por ideologia
a religião Adventista do Sétimo Dia, os mais novos são
educados seguindo preceitos bíblicos, motivo este que
desde a constituição da comunidade houve rejeição para
com o ensino escolar dentro da comunidade, alegavam
que eles não estavam associados as coisas do mundo,
acreditava que seria melhor para seus descendentes não
estudarem até o dia da sua morte.
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Ainda no século XIX os Taurepang tiveram os
primeiros contatos com os Adventistas do Sétimo
Dia, onde Pereira 2015 acredita que o afastamento da
religião anterior dos Taurepang que era o catolicismo e a
aproximação do adventismo foi o profetismo, ou seja, o
fato de serem orientados espiritualmente pela bíblia por
profetas vindos de Deus, o que não era muito diferente de
seus ancestrais que praticavam o profetismo, mesmo antes
do contato com os europeus
Esse fato fez com que os Taurepang possuíssem
uma nova concepção com relação a escola, onde algumas
autoridades lhes obrigavam a aceitar a escola, na
comunidade, mas nunca abriram mão, ou seja, não se
interessava em construir a escola, e o único argumento
que de acordo com o fundador da comunidade, o
Senhor Macário “era que os netos iriam embora de suas
comunidades, pois aprenderiam outras culturas dando
assim o esquecimento ou extinguirem as suas culturas
e costumes. Pregava que “os maus ensinos provêm da
escola” e dizia que a sua decisão iria prevalecer enquanto
estivesse vivo a não aceitar a escola (Histórico da Comunidade
de Sorocaima I-julho 2014).
Apesar de se considerarem adventistas, os Taurepang
conservam fortes traços da cultura indígena, através da
conservação da língua, da tradição, da memória mítica
da tribo, da estrutura de organização familiar de caráter
clãonico, da organização do trabalho, na preparação de
alimentos indígenas, tais como a “damorida” e o “aluá”,
este fabricado de cará ou de milho, e o de mingau de
banana. (Estudo Integrado do Vale do Rio Branco – Op,
cit. (Patrimônio histórico cultural, índios de Roraima 2)
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A vida na comunidade indígena segue uma rotina onde
cada um possui sua obrigatoriedade, possuem uma maneira
de organizar a vida, onde costumam dividir o alimento
ou qualquer outro objeto que traga satisfação, vivem em
harmonia e de acordo com a idade, sexo habilidades e
conhecimento as atividades diárias são divididas. As
brincadeiras das crianças são educativas, sempre ligadas a
alguma atividade que na idade adulta terão que praticar.
Finalmente no ano de 2004 foi aceito na comunidade
um projeto do governo federal “Alfabetização Solidária”,
o que levou muitos Taurepang a se alfabetizarem na língua
portuguesa. Em 2009 e 2010 foi oferecido a educação
infantil para as crianças da comunidade pelo município.
Após a inserção da educação na comunidade o
senhor Macário decidiu permitir o ensino escolar, com
algumas exigências principalmente com relação aos
professores. No dia 04 de janeiro de 2009, às 15:00 horas o
senhor Macário faleceu, deixando um legado de ordem e
disciplina para seus filhos, netos e bisnetos, o que pode ser
observados em dias atuais.
As mudanças neste contexto foram possíveis devido
a tomada de consciência dos próprios indígenas em
pensar, elaborar e gerenciar sua educação através de um
fazer pedagógico onde contemple suas peculiaridades e
conserve a riqueza cultural que estes possuem. É por meio
de um fazer pedagógico contextualizado que a educação
indígena é trabalhada dentro da comunidade.
Com isso, o papel do Instituto Insikiran é relevante,
pois prepara os professores indígenas para trabalharem de
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forma contextualizada, levando o alunado e comunidade
a valorizar seu contexto.
Em entrevista com a professora Paula Gomes,
acadêmica do curso de Licenciatura Intercultural do
Instituto Insikiran e que contribuiu com informações
relevantes ao trabalho, onde LAKATOS, 2003 coloca que é
uma conversa como informal, acontece face a face, muito
importante para a coleta de dados.
Eles preparam o professor pra trabalharem com alunos
indígenas, na escola indígena na comunidade, então
a gente acaba conhecendo melhor esse universo que
mesmo sendo indígena não conhecia, a gente aprende
também a valorizar mais os conhecimentos tradicionais
que cada povo tem, cada comunidade, cada família tem
(Entrevista realizada em julho de 2018).

O curso em questão deve apresentar conteúdos
atualizados para que o professor possa desenvolver projetos
pedagógicos que diz respeito a realidade da comunidade,
oferecer conhecimentos teóricos e metodológicos da base
comum e das áreas de concentração em Ciências Sociais,
Comunicação e Artes e Ciências da Natureza, construção
de instrumentos de pesquisa e extensão como um norte as
práticas pedagógicas nas escolas e comunidades, valorização
dos conhecimentos indígenas e diálogo intercultural.
As observações realizadas na escola da comunidade
de Sorocaima I, representou um grande achado, pois
conforme as informações coletadas foi possível sustentar
que um ensino pautado na interculturalidade representa
um grande diferencial nos processos de ensinar e aprender.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho tratou de realizar uma análise na formação
superior de professores indígenas, enfatizando os processos
metodológico e avaliativo do curso de Licenciatura
Intercultural e resultados na comunidade indígena.
No Brasil há uma burocracia extrema no que diz
respeito a educação, principalmente no que concerne a
nível superior, em países bem menos desenvolvido existem
universidades indígenas, porém no território brasileiro esta
é uma realidade distante. O Instituto Insikiran pertence a
Universidade Federal de Roraima, assim como outros cursos
superiores que são ofertados aos professores indígenas, a
instituição não possui autonomia na tomada de decisão é
dependente das determinações da reitoria da universidade.
A interculturalidade representa a junção de culturas
diversas, é o aceitar o outro, sendo o ensino intercultural
fundamentado no reconhecimento das diferenças, voltado
a valorização de culturas, não sendo a escola o único lugar
das aprendizagens, podendo ser desenvolvidas em outros
espaços e atividades, como; na caça, na pesca, nas festas
etc. A educação intercultural deve ser trabalhada não
apenas entre os indígenas, mas na sociedade não indígena.
O Instituto Insikiran tem por princípio despertar nos
cursistas uma consciência política, o despertar das amarras
do poder estatal, mudanças significativas no processo
de reconstrução da identidade indígena, possibilita
transformar conhecimentos tradicionais em científicos.
O Instituto Insikiran nasceu com o desejo de oferecer
formação específica aos povos indígenas e que este após
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sua formação tenha o compromisso de contribuir através
de seu trabalho junto às suas comunidades, fortalecendo
assim os ideais e anseios desses povos.
É através das decisões nas assembleias que os povos
indígenas mobilizam e sensibilizam as autoridades em
prol das reivindicações colocadas para melhorias nas
comunidades indígenas.
A luta para efetivação das cobranças dos líderes e
movimentos indígenas é constantemente trabalhada nas
assembleias indígenas que são promovidas no intuito
de deliberar sobre questões inerentes as comunidades
indígenas, no que se refere a educação específica,
diferenciada e intercultural, valorizando modos próprios
de vida dos indígenas e assim, proporcionando melhor
qualidade vida a estes povos.
Neste contexto, o Estado de Roraima é pioneiro em
oferecer educação superior a professores indígenas, uma
discussão que iniciou com a carta de Canauanim, onde
provocou todo o país para o ensino superior indígena.
Neste trabalho foi possível observar que os processos
metodológico e avaliativo do curso de Licenciatura
Intercultural são trabalhados por parte de maneira
contextualizada, uma vez que os professores formadores
não são indígenas, não conhecem o contexto social e
histórico das comunidades, muito menos a realidade dos
cursistas. Sem falar que o ambiente onde são ministradas
as aulas modulares no decorrer do curso é vazio e não
há atrativo para os indígenas que convivem em meio
a natureza. O deslocamento para a comunidade para
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atividades externas é precário, pois as dificuldades para
o deslocamento são constantes, falta pessoal, veículos,
combustível, sem falar nas estradas de difícil acesso,
principalmente em época de chuva.
Através dos conhecimentos absorvidos no decorrer
do curso de Licenciatura Intercultural no Instituto
Insikiran é possível realizar mudanças significativas no
fazer pedagógico de professores indígenas nas escolas em
comunidades. As dificuldades sempre estão presentes,
porém o docente egresso do Insikiran procura realizar
um trabalho onde envolva a comunidade e escola com
projetos voltados as problemáticas existentes.
O despertar para uma reflexão sobre a formação de
professores indígenas, processos de ensino e aprendizagem,
representa a inclusão étnico-social, colabora na tomada
de decisão e faz refletir no cenário político e social atual,
expressando o anseio por autonomia na tomada de decisão,
questionamentos que reflete positivamente na qualidade
de vida dos povos indígenas do Estado de Roraima.
Esta investigação foi embasada em referencial
teórico; livros, teses, documentos, onde fundamenta toda
a pesquisa sob as concepções de autores diversos e análise
de instrumento usado; entrevista estruturada.
O estudo não será finalizado, pois a ciência se encontra
sempre em mudanças, sendo um ponto de continuação
abordar sobre este assunto, é um processo que não tem
fim, ficando para outros continuar a abordagem sobre o
tem proposto.
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A EDUCAÇÃO ESCOLAR ENTRE OS MACUXI:
OS DILEMAS E DESAFIOS NO PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INDÍGENA
ESPECÍFICA E DIFERENCIADA NO
ESTADO DE RORAIMA
Francisco Souza da Cunha 8

INTRODUÇÃO

O processo de escolarização dos Macuxi já perdura
a mais de um século9. Na maior parte desse período essa
atividade esteve nas mãos de missionários católicos e
outras agências indigenistas ligadas ao Estado. Como
ocorreu em todo o país a lógica da educação escolar
implementada para os Macuxi e outros povos da região
foi dentro da ótica colonizadora, onde a intenção maior foi
a de civilizar e assimilar os membros indígenas a sociedade
nacional. O objetivo principal da escola indígena foi fazer
os índios abrirem mãos de suas identidades bem como
transformá-los em trabalhadores nacionais.
Mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-graduação em
Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação
e Desporto de Roraima (SEED/RR). Formado em Licenciatura
Intercultural/Ciências Sociais, Insikiran, UFRR.
9
Faço referência neste trabalho mais especificamente aos Macuxi que
habitam o território brasileiro, neste caso o atual estado de Roraima.
Os Macuxi são referenciados pela literatura como um povo de língua
karib e divididos em cinco subgrupos: Monoikó, Asepanggong,
Kenóloko, Tewayá e Eliáng (cf. KOCK-GRUNBERG, 2006:36-37). Seu
território tradicional abrange parte do território brasileiro e da atual
República Cooperativista da Guyana.
8
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A partir das primeiras articulações ocorridas no
final dos anos 1970 e início dos anos 1980, principalmente
após a promulgação da atual constituição Federal de 1988,
os Macuxi acompanhado de membros de outros povos
indígenas de Roraima se mobilizaram na reivindicação
de uma educação escolar que melhor atendesse suas
especificidades e demandas10. Embora tenham alcançado
várias conquistas e desenvolvido muitas experiências
que vão de encontro com as reivindicações e demandas
das comunidades indígenas, os Macuxi atualmente
tem enfrentado muitos problemas quando se trata da
consolidação de uma educação escolar indígena específica
e diferenciada. Um destes problemas está relacionado ao
ensino que vem sendo aplicado no interior das escolas,
sendo que predomina ainda um modelo curricular
monocultural arbitrário que privilegia o conhecimento
dito universal.
Tendo como pano de fundo o processo histórico
de escolarização dos Macuxi pretendo por meio deste
trabalho fazer uma reflexão acima das atuais discussões
vivenciadas no interior das escolas indígenas no Estado
de Roraima, mais precisamente acima dos principais
dilemas e desafios enfrentados por este povo quando se
trata da consolidação de uma escola indígena específica
e diferenciada. Para fomentar tal reflexão levarei em
Um desses povos foram os Wapichana. Conforme a historiografia da
região tal povo foi um dos primeiros a serem contactados pelo processo de
colonização portuguesa ainda no século XVIII e consequentemente um dos
que primeiro vivenciarem as experiências de escolarização.
10
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consideração também a minha própria trajetória pessoal/
profissional de estudante e professor indígena11.
A intenção é demonstrar como as comunidades
Macuxi vêm discutindo e reelaborando as propostas
pedagógicas no interior das escolas indígenas –
principalmente em relação ao currículo escolar – onde
o modelo tradicional monocultural que privilegiava o
conhecimento não indígena cada vez mais cede espaço
para um currículo intercultural, onde os saberes,
conhecimentos e valores indígenas passam a fazer parte
também do cotidiano escolar. Para subsidiar este trabalho
farei uso de literaturas e fontes documentais que tratam
do processo de escolarização dos Macuxi e de autores (as)
que possibilitam problematizar e compreender as questões
que envolvem o processo de educação escolar indígena a
ser abordado.
DA CATEQUESE AO “DIA D”: UMA ETNOGRAFIA DOS
PRIMEIROS TEMPOS DE ESCOLARIZAÇÃO DOS MACUXI

As primeiras experiências de escolarização
introduzidas junto aos povos indígenas que habitavam
a então chamada região do rio Branco – atual Estado
de Roraima – coube a Ordem de São Bento, que chegou
nessas terras em meados de 1909, e ao Serviço de Proteção
ao Índio/SPI que foi instalado na antiga Fazenda Nacional
Grande parte da minha trajetória escolar está ligada a escola indígena, neste
caso vivenciado em duas posições distintas, sendo que como estudante cursei
todo o ensino fundamental (iniciado em 1985) em escolas indígenas e desde
o ano de 1997 venho atuando como professor indígena em escolas nas Terras
Indígenas Raposa Serra do Sol e São Marcos, no nordeste de Roraima.
11
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São Marcos no ano de 1915 (CIDR, 1990; SANTILLI,
1994). Os estudos sobre a região dão conta que desde a
sua chegada no Alto Surumú os missionários Beneditinos
já introduziram por meio da catequese as primeiras
experiências de escolarização junto aos povos indígenas,
incluindo os Macuxi12.
O historiador Jaci Vieira (2007, p.95) menciona como
foram os primeiros anos dos missionários Beneditinos
entre os indígenas que habitavam a região nordeste
de Roraima, destaque para as primeiras iniciativas de
escolarização por meio da catequese:
Inicialmente construíram barracões e deram início a um
trabalho de evangelização, inserindo entre os índios
as celebrações e os sacramentos. Em 1910 os referidos
missionários já tinham fundado na região, a primeira
escola, passando a ministrar aulas de alfabetização,
carpintaria e jardinagem para crianças, num claro projeto
de integrar os índios a sociedade envolvente (...).

Santilli (1994) cita que após os beneditinos
transferirem a sede da missão do Alto Surumu para a região
da Serra Grande ainda no ano de 1912 estes continuaram
a ministrar “aulas de primeiras letras, carpintaria,
marcenaria, lavoura e pecuária a crianças que recrutavam
nas aldeias” (ibidem, p.58) 13. De acordo com o Anuário
do Rio Branco (s/d), os Beneditinos fixaram-se na Serra
Santilli (1994, p.51) cita que tais missionários ficaram por pouco tempo
no local, sendo que em meados de 1912 tiveram que se retirar da região por
motivo de doença. De acordo com o autor dos 04 monges e dos 02 irmãos
leigos que fundaram a Missão 02 destes morreram a caminho de Belém
vítimas de febre amarela.
13
A localidade Serra grande atualmente é uma espécie de colônia agrícola e
está situada a sul de Boa Vista – a atual capital do estado de Roraima.
12
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Grande até em meados de 1921 quando se transferiram
para Boa Vista. No ano de 1922 fundaram dentre outros
empreendimentos uma escola primária – fundada pelas
irmãs beneditinas, recém-chegadas da Baviera no mesmo
ano – que até o ano de 1942 tinha recebido cerca de 1.000
alunos. As referidas irmãs também administraram nessa
época um internato somente para meninas indígenas.
Como foi mencionado no início, outra agência a
introduzir a escola formal entre os indígenas da região
do rio Branco – incluindo os Macuxi – foi o Serviço de
Proteção ao Índio/SPI. Com a intenção de formar mão de
obra especializada para suprir as demandas que passavam
a existir na região, principalmente na sede da Fazenda
Nacional São Marcos, o SPI introduziu em meados de 1919 a
Escola Agrícola Indígena Theofhilo Leal que funcionava em
regime de internato e teve com primeiros alunos crianças
indígenas que foram tomadas pela inspetoria das mãos de
pessoas civilizadas que as exploravam (SANTILLI, 1994).
De acordo com este autor além da alfabetização a escola
formava celeiros, ferreiros e carpinteiros14 (ibidem, p.59).
Embora tenha havido alguns desentendimentos
entre o SPI e a Ordem Beneditina15 quando se trata das
primeiras tentativas de escolarização dos povos indígenas
da região do rio Branco, ambas as agências colonizadoras
De acordo com Santilli (1994) em 1920 essa escola internato já comportava
um total de 31 crianças, sendo boa parte destes filhos de indígenas que
trabalhavam e viviam nas imediações da fazenda São Marcos e que
trabalhavam como remadores, carregadores e peões (ibidem,1994,p.59).
15
Lima (1996,p.160) cita que a causa para as disputas entre o SPI e os
beneditinos davam-se, sobretudo pela hegemonia que os missionários tinham
em relação a direção dos internatos e escolas.
14
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além de fazerem usos de métodos semelhantes visando
a formação de mão de obra especializada, tiveram
também a preocupação de transformar estes primeiros
indígenas escolarizados em de interlocutores para ajudar
na implantação das suas políticas colonizadoras. Santilli
(1994, p.60) ao abordar essa questão vai afirmar que (...)
tanto o SPI quanto os beneditinos investiram politicamente em
neófitos que, uma vez em posse do novo código cultural, atuariam
junto ao seu grupo, propagando esse mesmo código, bem como
alargando a área de influência indigenista.
Como base no exposto acima, pode-se considerar
que tanto a Ordem beneditina quanto o SPI utilizaram
a educação escolar como instrumento de colonização
dos povos da região. Estas agências tinham claro que a
educação escolar era uma ferramenta eficaz para civilizar
os indígenas e consequentemente torná-los mão de obra
para os diversos empreendimentos econômicos da época,
como já foi citado acima. Lima (1996, p.161) vai afirmar
que “O ensino ministrado, atuava no sentido de inculcar hábitos
e valores dominantes, voltados para a integração dos índios a
concepção de mundo oligárquico predominante na região”.
De acordo com o CIDR (1990, p.22) as primeiras
tentativas de implantação de escolas nas malocas indígenas –
nesse caso de malocas Macuxi e Wapichana – deve-se ao SPI
ainda na década de 1930 do século XX, sendo que, porém, na
prática tal empreendimento não teve bons resultados.
No final da primeira metade do século XX, mas
precisamente a partir de 1948 a igreja católica vendo
a ausência do Estado – neste caso já representada pelos
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Missionários da Consolata que tinham acabado de
substituir a Ordem Beneditina na região – introduziu a
política de implantação das primeiras escolas nas aldeias
indígenas. De acordo com o CIDR (1989, p.22) nesse
mesmo ano foram implantadas onze escolas em malocas
Macuxi e Wapichana sendo que a maioria dos professores
eram brancos oriundos e formados no colégio da Prelazia
de Boa Vista16.
Além da implantação de escolas nas malocas os
Missionários da Consolata criaram também o sistema de
escolas-internatos para escolarizar os indígenas e os demais
habitantes do então Território Federal do Rio Branco17.
Exemplo disso foi o internato misto criado a partir de 1948
na região do Surumú, que segundo Lima (1996, p.161) teve a
finalidade de formar os futuros professores – incluindo índios
e brancos – para atuarem nas escolas das aldeias indígenas.
Com a demanda cada vez maior por escolarização e
principalmente visando a expansão da evangelização para o
interior das aldeias, nos anos 60 os missionários da Consolata
iniciaram as primeiras experiências de formação de professores
indígenas para atuarem nas escolas das malocas. Lima (1996,
p.161) faz as seguintes referências a essa iniciativa:
Conforme o Informativo da Diocese de Roraima (s/d) as onze escolas
criadas pela Prelazia foram implantadas nas seguintes malocas: Manauá,
Limão, Cantagalo, Perdiz, Jacamim, Maracanã, Santo Antonio, Serra da Lua,
Garage, Maturuca e Paraná da Floresta.
17
Freitas (1997) afirma que de 1890 a 1943 o atual estado de Roraima era
chamado de Município de Boa Vista do Rio Branco e pertencia ao Estado do
Amazonas. Segundo o mesmo de 1944 a 1988 – ano de sua emancipação para
Estado Federativo – tal município foi transformado em Território Federal do
Rio Branco, sendo que nesse percurso no ano de 1962 este foi rebatizado para
Território Federal de Roraima.
16
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Em 1967, tendo em Boa Vista a carência de professores, a
escola-internato do Surumú, Padre José de Anchieta, foi
reestruturada e transformada num Centro de formação
de professores índios (...) dos índios que ali estudaram,
mais de 70% trabalhavam nas malocas.

Ao tratar das paróquias existentes nos anos 1980 no
então Território do Rio Branco, o informativo da Diocese
de Roraima (s/d) destaca que dentre as instituições
vinculadas a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
– construída na antiga Vila Pereira em 1966 – existiam a
Missão São José (um centro de formação indígena que
tinha um total de 70 internos) e uma escola com mais
de 200 alunos (de 1ª. a 8ª. série). De acordo com o CIDR
(1990, p.22) a partir dos anos 1970, o Estado – neste caso
o governo do antigo Território Federal do Rio Branco –
retomou o controle da educação escolar indígena, sendo
que a partir implantaram-se mais dezenas de escolas nas
malocas Macuxi e Wapichana. Melo (2000) afirma que a
escola-internato Padre José de Anchieta funcionou até
1981 quando o governo a transferiu para a Vila Pereira ou
Surumu, já citada anteriormente18.
Com se pode vê, a escolarização entre os povos
Macuxi na maior parte do seu tempo esteve sendo
disputada por agências colonizadoras, neste caso entre
instituições da igreja católica e instituições do Estado. A
última instituição a assumir o controle sobre a educação
Atualmente na antiga Missão Surumu funciona o Centro de Formação
Indígena Raposa Serra do Sol e com o processo de desintrusão da Terra
Indígena Raposa decorrente da sua homologação no ano de 2005 a Escola
Padre José de Anchieta que funcionava na antiga Vila Surumu passou a
denominar-se Escola Estadual Indígena Padre José de Anchieta.
18
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escolar indígena ainda no final dos anos 80 foi a Secretaria
Estadual de Educação e Cultura e Desportos quando da
emancipação do Território Federal do Rio Branco para
Estado de Roraima, como já foi citado.
De um modo geral o ensino ministrado nos internatos e
nas escolas indígenas durante todo esse tempo esteve atrelado
– como foi citado – as ideologias e valores do mundo não
indígena. Os alunos indígenas eram formados para ser mão
de obra e interlocutores dos valores religiosos ocidentais e
da mentalidade ideológica vigente na época. Muitos Macuxi
ainda tem presente na memória os tempos difíceis em que
viveram nos internatos e nas primeiras escolas indígenas19.
Em se tratando da escolarização dos povos indígenas
no Brasil, embora tenham existido certas peculiaridades,
de um modo geral os primeiros tempos da implantação
dessa prática foram de extrema violência, se caracterizando
como um verdadeiro genocídio. Luis Donisete B. Grupioni
(2011, p.43) ao tratar desse tema fez o seguinte comentário:
Num primeiro momento, a introdução da escola em
meio indígena foi um dos principais instrumentos
empregados para promover a domesticação dos povos
indígenas, para alcançar sua submissão e para negar suas
identidades, promovendo sua integração na comunhão
nacional, desprovidos de suas línguas maternas e de
seus atributos étnicos e culturais.

Embora particularmente tenha ido para a escola
somente no final dos anos 80 ainda vivenciei um pouco
A grande maioria dos primeiros indígenas que passaram pelo internato
afirmam que além serem submetidos a doutrinas rigorosas estes cumpriam
jornadas de trabalho exaustivo na Missão, muitas vezes sofrendo castigos e
punições severas.
19
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dessa experiência. Além de sermos obrigados a rezar
todos os dias antes do início das aulas, éramos levados
também a ficar enfileirados para cantar o hino nacional
e hastear a bandeira brasileira. Na sala de aula éramos
proibidos pela professora de conversar com os demais
colegas, sendo que para isso era necessário sentarmos
todos juntos enfileirados. Particularmente participei ainda
do tempo em que a escola indígena reforçava os valores e
sentimentos nacionalistas, onde os alunos indígenas eram
levados a seguir verdadeiras etiquetas militares, como
fazer o hasteamento do pavilhão e cantar o hino nacional
todos os dias sem poder se mexer ou olhar para os lados.
Mesmo não tendo presenciado, muitos são os relatos
de que muitos professores faziam uso de palmatória de
madeira para punir os alunos nas escolas das malocas
Macuxi. Esses relatos dão conta de que era proibido
ensinar e até mesmo falar a língua indígena no interior da
escola. Ao abordar como era tratada a questão da língua
indígena na escola da antiga Fazenda São Marcos Reis &
Santos (1990, s/d) fazem a seguinte descrição:
Sem conhecerem a língua nacional, vieram as crianças
frequentar a escola. Por sua vez os professores não
conheciam a língua indígena, criou-se o impasse. Como
solução, os professores, ao matricularem os alunos, os
registravam automaticamente, calculando-lhes a idade,
dando-lhes nomes da nossa civilização (...) o nome
indígena ficavam relegados ao plano de que ‘la na maloca
é que seu nome é assim’ (...) sendo a escola um elemento
de valorização da cultura nacional em detrimento da
cultura indígena, é natural que as pessoas envolvidas no
processo educacional não se interessavam em aprender
a língua materna dos alunos. Assim, as crianças é que
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tiveram que aprender a língua nacional para terem
acesso ao tão almejado estudo.

Além dos problemas relacionados a desvalorização
da língua indígena, muitos outros problemas foram
surgindo decorrentes da imposição dos valores culturais
ocidentais por meio das escolas indígenas. Lima (2006,
p.161-162) menciona alguns outros destes:
O ensino ministrado, de concepção liberal tradicional,
penetrou profundamente na vida dessas etnias,
incutindo-lhes uma visão de mundo, cujas consequências
foram o abandono da língua materna, a migração para
a cidade, a violação das suas culturas e a submissão
ao trabalho semi-escravo nas fazendas. Além disso, a
fragilidade ocasionada por essa política não afinada
com os interesses desses povos permitiu sem grandes
conflitos que suas terras fossem ocupadas.

Em relação mais especificamente as agências
missionárias que atuaram entre os indígenas desde o
início do século XX, pode-se dizer que a escolarização
dos indígenas significou uma ponte para estes imporem
além da religião cristã, a língua ocidental e todos os seus
valores, sendo que por meio da substituição gradual das
línguas indígenas pela língua portuguesa estes abriram
caminho para outros empreendimentos que mais adiante
contribuiu também para o surgimento de problemas
relacionados a identidade étnica desses povos, como
atesta Cunha (2008, p.38-39):
(...) durante o batismo os padres além de colocar sal na
língua da pessoa batizada, faziam o sinal da cruz na testa e
na cabeça, o que de certa forma nos leva a acreditar que foi a
partir desse primeiro ritual cristão que os povos indígenas da
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região começaram a perder parte de suas identidades, visto
que foi através do batismo que os missionários alteraram
inicialmente os próprios nomes dos indígenas, fato que, mais
tarde, ocorreu também com os nomes das comunidades,
caso de Orokaima que passou a ser chamada de Santa Rosa
de Lima em meados da década de 1960 do século XX.

Ao tratarem dessa questão os pesquisadores do
CIDR (1990) destacam que as escolas indígenas foram um
canal formal de influência que servia para descaracterizar
culturalmente as malocas, sendo que ao quebrar com as
formas tradicionais de educar dos indígenas, a escola
introduziu novas formas de ensinar, diferente daquela
baseada na experiência prática do cotidiano, onde as crianças
aprendiam com os mais velhos e adultos da comunidade.
Os referidos pesquisadores afirmam que os conteúdos
que eram ensinados nas escolas indígenas eram igualmente
aqueles que se ensinava nas escolas das cidades e quando
se tratava dos povos indígenas ou de suas culturas estes
eram mostrados sempre como alguém que fez parte do
passado, como tipos folclóricos (ibidem,1990,p.23).
Foi diante dessas circunstancias que no início dos anos
1980 ocorreram os primeiros encontros entre professores
indígenas e demais entidades sensíveis a causa para
discutir os problemas que o modelo de educação escolar
vinha causando para as comunidades indígenas20 – neste
caso principalmente para os povos Macuxi e Wapichana.
Um desses encontros ocorrido entre os dias 27 a 30 de
20
Atualmente os Macuxi tem substituído o termo maloca ou aldeia por
comunidade, visto que esses termos há algum tempo tornaram-se termos
pejorativos, ou seja, esses termos passaram a ser termos depreciativos dos povos
indígenas de Roraima, principalmente por parte da sociedade não indígena.
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Novembro de 1981 no Surumu problematizou-se pela
primeira vez entre lideranças indígenas, professores e os
missionários da Consolata – padres e irmãs – o ensino que
era ministrado na escola-internato da Missão Surumu e
nas escolas das malocas da região.
Em síntese, as discussões entre os presentes apontaram
para fato de que a formação obtida pelos alunos indígenas no
internato e nas escolas estava distanciando estes do mundo
da maloca, ou seja, invés de fazer com que os meninos e
meninas voltassem a viver entre seus familiares e povos, a
escola estava influenciando os estudantes a migrarem para
a cidade e abandonarem suas comunidades.
Os encaminhamentos desse encontro de avaliação
foram no sentido de contrapor o modelo de escola e de
ensino que vinha sendo empregado até então. Estes
encaminhamentos estiveram direcionados para um ensino
que estivesse voltado para a valorização cultural e também
para as questões enfrentadas pelos Macuxi e Wapichana
naquele momento. As decisões tomadas naquele momento
foram as seguintes:
- A escola e o Centro de Formação de Surumú
continuarão a funcionar procurando ajudar as comunidades
indígenas a valorizar a vida, os usos, costumes e a língua
dos índios Macuxí e Wapixana;
- Serão aceitos no centro, só meninos com 15 anos de
idade e meninas com 14 anos, disponíveis a trabalhar nas
próprias malocas;
- São aceitos alunos que já terminaram a 4ª. série;
- Queremos que estes alunos que vem em Surumu já
saibam falar a língua indígena;
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- No centro será valorizado, também, o artesanato dos
índios (fazer peneiras, tipiti, redes, jamanxins e outras
coisas).
- Os tuxauas e pais dos meninos devem-se responsabilizar
da escolha e do acompanhamento dos meninos que
estudam em Surumu;
- No centro serão organizados também, outros cursos
para treinar professores, tuxauas e outros líderes das
malocas;
- Os tuxauas façam reuniões com as próprias comunidades
para explicar as finalidades do centro e a importância de
seguir e acompanhar os meninos escolhidos”21.

De uma forma geral essas primeiras propostas
já apontavam para a necessidade de redefinição do
currículo que era trabalhado no internato Surumu e nas
escolas indígenas. Além de apontar para a necessidade
de assegurar os aspectos tradicionais da cultura indígena,
reivindicou-se um ensino que pudesse contribuir na
politização dos jovens indígenas para que mais tarde estes
pudessem ser defensores dos direitos dos seus povos.
Logo após esse encontro ocorrido na Missão Surumu
as propostas de reformulação do ensino foram enviadas
a Secretaria de Educação do então Território e a FUNAI,
sendo que por parte do órgão educacional não houve
nenhuma pretensão de realizar mudanças no interior
das escolas (LIMA, 1996, p.167). Embora tenha havido as
iniciativas no início dos anos 1980, como foi citado, podese dizer que foi somente no ano de 1985 que ocorreu o
grande marco no campo da educação escolar indígena em
Roraima – visto que pela primeira vez estes povos puderam
Ata do Encontro para Avaliação e Estudos do Internato do Surumu.
Informativo da Diocese Roraima, 1981.
21
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denunciar e dizer perante o poder público que a escola que
havia nas comunidades estava indo na contramão dos seus
modos de vida, demandas e perspectivas. Representantes
indígenas puderam dizer principalmente que modelo de
escola lhes interessavam.
De acordo com Lima (1996, p.168) no ano de 1985
quando da realização de uma consulta nacional por parte
do MEC que visava recolher subsídios para auxiliar nas
discussões educacionais em vários níveis, a Secretaria
de Educação do então território organizou um encontro
– que ficou conhecido como “Dia D” – com dezenas de
representantes indígenas de vários povos (lideranças,
professores e etc.) e várias instituições onde puderam
enfim debater o grande questionamento: Que escola temos?
Que escola queremos?22
Antes da data do encontro – ocorrido na cidade Boa
Vista no dia 17 de outubro de 1985 no Ginásio do 6º BEC –
técnicos da Secretaria de Educação estiveram visitando as
malocas de Maturuca, Malacacheta, e Taba Lascada para
definir como seria a metodologia do encontro. Conforme
Lima (1996) no dia do evento 17 lideranças diante das
autoridades presentes (...) “expuseram suas ideias, fazendo
reflexões de educação que lhes estava sendo imposta”.
Pode-se considerar que o “Dia D” foi o grande divisor
de águas no que se refere a questão da educação escolar
indígena em Roraima, visto que as comunidades indígenas
Esse foi o questionamento principal que direcionou o debate nesse dia, sendo
que de acordo com Lima (1996) tal encontro contou a participação de cerca de
100 representantes indígenas e de várias outras instituições, incluindo o então
governador da época, o senhor. Getúlio Alberto de Souza Cruz.

22
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exigiram que a partir daquela data queriam uma escola
que levassem em considerações suas línguas, histórias,
conhecimentos e valores e que estive principalmente
vinculada a sua realidade e as demandas existentes.
Após o “Dia D” uma das primeiras respostas dadas
pelo Estado foi a criação do Núcleo de Educação Indígena/
NEI no ano de 1986. O objetivo geral desse espaço –
vinculado a Divisão de Ensino do Interior – foi ser um
instrumento que pudesse proporcionar aos grupos indígenas
de Roraima uma educação formal baseada na realidade de cada
grupo, respeitando suas peculiaridades e procurando atender suas
necessidades e aspirações NEI (1986, apud LIMA, 1996, 171).
O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DE UMA ESCOLA
ESPECÍFICA E DIFERENCIADA NOS ANOS MAIS
RECENTES: OS DILEMAS E DESAFIOS ENFRENTADOS
NA IMPLANTAÇÃO DE UM CURRÍCULO INTERCULTURAL

Uma das consequências imediata ainda do “Dia
D” foi também o surgimento das primeiras articulações
entre os professores indígenas de Roraima. Lima (1996)
vai afirmar que no ano de 1986 ocorreu o I encontro de
professores Indígenas, sendo que além de rediscutirem
aquilo que se havia apontado no Dia D, os presentes
tiveram a oportunidade de propor novas ideias para
melhorar as ações que estavam sendo montadas pelo
NEI/RR, principalmente aquelas relacionadas ao
currículo escolar23.
Lima (1996) cita que nesse encontro participaram mais de 100 professores
indígenas, sendo a maioria Macuxi e Wapichana.
23
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Posteriormente no ano de 1991 é criada a Organização
dos professores indígenas de Roraima/OPIRR24 que desde
então se tornou o principal interlocutor dos povos indígenas
frente ao Estado, sendo responsável pelo controle social e
principalmente por se atentar as demandas concernentes
à educação escolar indígena no estado de Roraima. De
acordo com seu estatuto um dos objetivos dessa instituição
é a de promover e defender a educação escolar especifica e
diferenciada segundo os direitos e interesses dos povos indígenas
no Estado de Roraima25.
Nas últimas duas décadas por força das
articulações políticas os Macuxi acompanhado de outros
povos indígenas de Roraima tem conseguido várias
outras conquistas. Estas conquistas perpassam pelo
reconhecimento legal das escolas indígenas por parte do
Conselho Estadual de Educação de Roraima/CEE/RR,
a criação de Programas de formação de professores em
nível médio e superior, a realização de concursos públicos
específicos para professores indígenas e principalmente a
garantia de autonomia para elaboração dos seus próprios
calendários, regimentos e propostas pedagógicas.
Atualmente a grande maioria das escolas indígenas
– incluindo as Macuxi – tem os próprios indígenas
ocupando os cargos de professores (as) e gestores,
sendo em muitos casos estes oriundos das próprias
comunidades, ou seja, diferente do passado atualmente
Desde a sua criação, a OPIRR tem promovido anualmente uma Assembleia
Geral entre seus membros para avaliar e propor as demandas relacionadas a
educação escolar dos povos indígenas de Roraima.
25
Cf. Estatuto da Organização dos Professores Indígenas de Roraima/OPIRR.
(p.01,2007) – arquivo pessoal.
24
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a maioria das escolas são comandadas pelos próprios
agentes indígenas. Porém, quando se trata da questão do
ensino atualmente nas escolas, predomina de uma forma
geral um modelo curricular arbitrário, sendo que com
exceção das disciplinas de língua e arte indígena bem
como a de práticas de projetos, os currículos das escolas
– tradicionalmente organizadas na forma disciplinar –
privilegiam os conhecimentos ditos universais, ou seja, os
conhecimentos não indígenas26.
Apesar de algumas experiências inovadoras, muito
do que se ensina nas escolas, principalmente nas escolas
Macuxi e Wapichana, nos dias de hoje ainda é muito
semelhante ao que se ensinava nos primeiros tempos de
escolarização – como foi citado no início deste trabalho
– sendo que além da língua portuguesa continuar se
sobrepondo ao ensino das línguas indígenas, predomina
ainda o ensino dos valores e conhecimentos do mundo
não indígena. Isso se dá em decorrência dos currículos das
escolas continuarem tendo caráter monocultural.
No caso das escolas Macuxi um dos resultados desse
problema é o descompasso daquilo que se aprende na
escola com as realidades, expectativas e demandas das
comunidades indígenas. Os alunos indígenas em muitos
casos sentem vergonha de assumir suas identidades
indígenas chegando mesmo a abdicar de falar suas
próprias línguas na escola. De um modo geral o ensino
formal vigente tem contribuído para tornar os Macuxi

As escolas Macuxi tem seu currículo baseado no que está prescrito na LDB,
Lei: 9394/96 que estabelece que o currículo deve ter uma base nacional comum,
dando autonomia aos estabelecimento de ensino fazer apenas adaptações.

26
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alienígenas no seu próprio mundo, como criticou um
ancião certa vez:
Antigamente tudo era unido, antigamente todos
trabalhavam, já hoje não tem mais, por que acabaram (...)
por causa do estudo que acabou isso (...) primeiramente
nenhum sabia lê, não sabia lê e nem escrever, mais
trabalhar todo mundo trabalhava (...) filho sabia fazer
roça, pescar (...) filha sabia fazer caxiri, farinha, não
tinha esse negócio de estudo. (relato do ancião Severo
Magalhães. In: Cunha, 2008).

O depoimento acima confirma e nos faz concluir
que a escola e mais precisamente aquilo que vem sendo
trabalhado no interior das escolas Macuxi nos últimos
anos está indo ainda na contramão daquilo que estes
indígenas esperam, visto que invés de contribuir para
fortalecer os saberes e melhorar suas condições de vida,
o ensino tem afastado os jovens e as crianças dos aspectos
tradicionais da sua cultura e consequentemente da vida
cotidiana. De uma forma geral percebe-se que a escola nos
dias atuais apesar dos aspectos positivos que esta também
tem favorecido, tem sido negligente quando se trata de
proporcionar que os alunos indígenas tenham acesso aos
conhecimentos, saberes e valores importantes para a sua
afirmação e o fortalecimento de suas identidades étnicas.
As poucas vezes em que os chamados conteúdos
culturais27 são trabalhados nas escolas indígenas são de modo
rápido e passageiro, como se estes não tivessem importância
nenhuma na vida daqueles que frequentam os espaços
escolares, os estudantes indígenas. Wilmar D’Angelis ao
Aqui me refiro aos conhecimentos ditos tradicionais (valores éticos, morais
e etc.).
27
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tratar dessa temática vai afirmar que muitos programas de
educação escolar no Brasil tem feito na verdade é a folclorização
da cultura indígena onde segundo ele (...) cultura vira sinônimo
de artesanatos, danças e comidas típicas.
Diante do que foi exposto pode-se dizer que os
gargalos que envolvem o ensino no interior das escolas
Macuxi atualmente dentre outras coisas perpassam pelo
que podemos chamar de uma autonomia vigiada, pois
embora o Estado assegure o direito dos povos indígenas
terem uma educação escolar especifica e diferenciada,
quando se trata da efetivação do currículo escolar os
estabelecimentos de ensino tem obrigatoriedade de
contemplar em suas propostas curriculares a chamada
base nacional comum, o que finda sendo uma forma de
controle e imposição28.
Ao tratar dos processos tradicionais de ensino/
aprendizagem dos povos Jê do Brasil Central, Giraldin
(2010, p.281) vai afirmar que um dos problemas que
impedem a efetivação de uma educação escolar especifica
e diferenciada é o problema desta continuar atrelada aos
três sistemas de Ensino vigentes no Brasil – os sistemas
municipais, estaduais e da União – sendo que cada um
destes exige que os indígenas tenham nas suas escolas (...)
um currículo mínimo de conhecimentos universais.
Diante do contexto vivido atualmente pelos Macuxi,
onde predomina uma relação e participação permanente
D’Angelis afirma que no Brasil predomina um discurso vazio quando se
trata da questão da autonomia da escola indígena. A firma ele que o conceito de
educação ou escola diferenciada tem sido reduzido a uma simples adaptação
curricular nas escolas (p.11).
28
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destes com a sociedade nacional – fato que leva as comunidades
indígenas reivindicarem o acesso aos conhecimentos do
mundo moderno e por outro a exigência em manter os
seus saberes e conhecimentos – vem se discutindo cada vez
mais a importância de se consolidar no interior das escolas
indígenas um modelo de currículo intercultural.
Porém, para que isso aconteça na prática é necessária
também a superação de vários outros paradigmas. O
primeiro desafio é instituir no contexto escolar um diálogo
simétrico entre os vários saberes e conhecimentos, ou seja,
aos conteúdos culturais indígenas deve ser dado o mesmo
tempo e atenção que os ditos conteúdos universais. Para
que a escola indígena se torne um espaço intercultural é
preciso antes de tudo rever a própria concepção de escola
indígena específica e diferenciada.
Numa perspectiva intercultural a escola deve ser
pensada como um espaço multicultural, onde os diversos
saberes e conhecimentos possam dialogar entre si, sem
que haja sobreposição entre estes. Ao tratar desse tema
Emmel vai fazer a seguinte consideração sobre como deve
ser pensada a escola intercultural:
(...) as escolas devem ser espaços onde se trabalhe a
diversidade para além dos conteúdos. Ela deve expressar,
através do seu currículo, conteúdos com perspectivas
reais de todas as culturas inseridas no grupo. E, assim
deixar de ser um espaço onde negligenciem os fatos e as
culturas que circundam o meio social escolar.

Outra questão principal que deve ser levada em
consideração quando se pensa na consolidação de uma
escola indígena intercultural é a desconstrução de certos
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discursos e ideologias, visto que ao reproduzi-las finda-se se
naturalizando e legitimando os velhos paradigmas. Bourdieu
(2011, p. 248) ao tratar dessa questão no interior do sistema de
ensino francês vai afirmar que a ideologia dos ‘dons naturais’
e dos ‘gostos inatos’, findavam legitimando (...) a reprodução
circular das hierarquias sociais e das hierarquias escolares.
No campo da educação escolar indígena está claro que
as mudanças dependem muito também dos profissionais
que vem atuando no interior das escolas indígenas, sendo
que a omissão destes profissionais tais espaços tornam-se
meros reprodutores das ideologias da sociedade dominante
e consequentemente dos valores contrários daquilo que os
povos indígenas vêm reivindicando. Grupioni (2004, p.53)
afirma que o professor indígena deve atuar sempre como
um mediador e interlocutor, sendo capaz de (...) promover
a interação dos diversos conhecimentos que se apresentam e se
entrelaçam no processo escolar.
Após afirmar que a educação indígena especifica
e diferenciada deve ser um instrumento de resistência e
fortalecimento cultural, D’Angelis (p.13) vai afirmar que
a escola invés de ser um local de “ocidentalização do
pensamento das crianças indígenas (...) seria (...) mas um
local de fortalecer nelas a lealdade e formas próprias de pensar e
estar no mundo (...)
Diante do que foi exposto pode-se concluir que a
consolidação de um currículo intercultural no interior das
escolas Macuxi ainda é um grande desafio e uma meta a
alcançar. De uma forma geral podemos presumir que a
educação escolar entre Macuxi hoje só poderá corresponder
as suas demandas e expectativas se estes conseguirem
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romper com o modelo de currículo monocultural com
viés colonizador, que vem reproduzindo os valores do
mundo ocidental desde os tempos da catequese. Para isso
é necessário desconstruir os próprios conceitos abstratos
que foram internalizados pelo senso comum sem muito
entendimento entre os próprios indígenas, caso do próprio
jargão de educação escolar indígena especifica e diferenciada –
tema que merece uma reflexão a parte.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DO
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA ESCOLA
ESTADUAL INDÍGENA NOVA MONTE MORIÁ II
– TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL/RR
Marciene Silva de Souza29
Jonildo Viana dos Santos30

EDUCAÇÃO ESCOLAR NA REGIÃO DAS SERRAS

A Escola entrou na região a partir da visita de Padre
Oswaldo e irmão Jorge, missionários da Consolata, em
1960. Estes apresentaram a ideia ao tuxaua Mirikior de
construir uma escola para atender a região. O tuxaua
concordou com a ideia, com o apoio e a participação
da comunidade, o irmão Jorge que era pedreiro e nosso
parente começou com a construção. Era uma casa bem
simples coberta de palha e as paredes eram de adobe.
Em pouco tempo a escola já estava terminada e atendia
a comunidade de Maturuca e as vizinhas de Lilás. Socó,
Macedônia, Pedra Branca, Camararén, Uiramutã, Urucá,
Santa Maria de Normandia, Tiricoquen e Mangueira. A
escola comportava um total de 90 alunos.
A escola começou a funcionar em 1962 de 1ª a 4ª
série e tinha como professora, Telma Trajano31. Outros
professores não indígenas também passaram no Maturuca.
Egressa da Área de Habilitação em Ciências Sociais do Curso de
Licenciatura Intercultural/INSIKIRAN/UFRR, em 2018.
30
Docente da Área de Ciências Sociais do Curso de Licenciatura
Intercultural/INSIKIRAN/UFRR.
31
Telma Trajano: primeira professora natural de Roraima, nascida
em 07.07.1941, filha de Manuel Guerreiro e Nair Trajano Guerreiro.
Iniciou a carreira de Magistério na Escola do 1º grau Marechal Deodoro
da Fonseca- Normandia, na Fazenda na Maloca do Maturuca como
alfabetizadora onde trabalhou até 1965. A professora teve a felicidade
de levar o conhecimento e o saber ao povo da Maloca do Maturuca.
29
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Professora Telma Trajano

(Fonte: Ludernilda Miguel André, 2015).

Eis a seguir alguns nomes de professores que
trabalharam no Maturuca.
Professores não indígenas.
1965

Ineisa Maria de Souza

1966

Alcidésio

1967-1970

Francisca Fernandes e Dilsa Gomes

1971

Fátima

1972-1973

Teófilo

1974-1975

Joaquina (1974) e José Antônio

1976

Dilma Guedes

Fonte: Filhos de Makunaimî. Vida, História e Luta, 2004.
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PROIBIÇÃO DE FALAR A LÍNGUA MATERNA

Estes professores de nada ajudaram na melhoria
da educação indígena. Pelo contrário foi introduzida a
ideia dos não indígenas na comunidade e fez com que
os parentes se envergonhassem de falar a língua macuxi,
desprezando a própria cultura, tradição e crença. Na
escola foi proibido de falar a língua macuxi e quem falasse
era reprimido e punido. A professora dizia que o macuxi
não era uma língua e sim uma coisa feia (gíria), e os alunos
deveriam aprender a falar português que era importante
e bonito e todo mundo falava. Na ocasião a terra estava
sendo invadida pelos garimpeiros e fazendeiros e seus
agentes pregavam a mesma ideologia imposta pelo serviço
da educação. Uma ideologia claramente anti- indígena.
Nos dias atuais, muitos indígenas não falam a
língua materna, pois houve essa grande discriminação
no passado. Conforme relatos de algumas pessoas, essa
história é verídica. Muitos ficavam de castigo, levavam
palmatórias dos professores, eram obrigados a deixarem
sua língua de origem.
Para resolver essa situação, em 1971, o padre Jorge
Dal Bem, o tuxaua Lauro Mirikior e outras lideranças
com o apoio da Diocese de Roraima indicaram 04 jovens
para estudarem na Missão São José no Surumu: Inácio
Brito, Santo André, Olindo Pereira e Elias Souza. Eles
já haviam concluído a 4ª série na escola de Maturuca e
foram preparar-se a fim de serem os primeiros professores
indígenas da região.
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Em 1972, após um ano de curso, dois deles
regressaram para lecionar como voluntários nas aldeias da
região. Inácio Brito na aldeia de Camararén, Santo André
na aldeia de Pedra Branca. Em 1976 foi Elias Souza em
Maturuca. Assim foram surgindo os professores indígenas
que começaram a ensinar os parentes, substituindo assim
os professores brancos.
Outras comunidades como Caraparú, por exemplo,
também mandaram jovens para formarem-se na escola
São José em Surumú. Assim foi possível pouco a pouco,
substituir os professores brancos por professores indígenas
makuxi, abrindo novas escolas não somente na região das
Serras, mas também nas outras regiões.
HISTÓRICO DA COMUNIDADE INDÍGENA MONTE MORIÁ II

A Comunidade Monte Moriá II, localizada no
extremo norte de Roraima, terra Indígena Raposa Serra
do Sol, Região das Serras, Município de Uiramutã é
distante de Boa Vista a 326 quilômetros de distância, foi
fundada na década 1970, quando seu primeiro morador
senhor Artur Albino Paque e seu sucessor Danilo Roberto
Afonso lideraram a ocupação da região, formando uma
pequena maloca. Isso se deu após serem desmembrados
das comunidades Monte Moriá I e Flexal
O nome da comunidade foi dado pelo missionário e
pastor evangélico chamado Alencar, o nome Monte Moriá
é bastante conhecido entre os cristãos como sendo o nome
do local em que Abraão foi ordenado por Deus a oferecer
seu filho Isaque em sacrifício. A palavra “Moriá” ocorre
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apenas duas vezes na Bíblia. A primeira ocorrência dessa
palavra na Bíblia encontra-se no livro de Gêneses 22: 2.
De acordo com o censo realizado pelos Agentes
Indígenas de Saúde- AIS, no ano de 2018, a comunidade é
composta por 37 pais de famílias, totalizando uma população
de 206 habitantes, sendo que a maioria pertence à etnia macuxi,
provenientes da família do senhor Paque e do senhor Afonso.
Em 1992, Danilo Roberto Afonso foi nomeado o 1º
tuxaua da comunidade, que liderou até 2006. No ano de
2007, Adeildo Barbosa Afonso assumiu a liderança até
final de 2017. No início de janeiro de 2018, Ivaír Albino
assumiu o cargo de tuxaua e até os dias atuais representa
a comunidade de Monte Moriá II. Desde sua fundação,
a comunidade indígena Monte Moriá II pertence à
organização da Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de
Roraima - SODIUR. Criada em 1993 a partir de um racha
com Conselho Indígena de Roraima - CIR, a SODIUR tem
mais relações com a igreja evangélica. A sede funciona no
bairro Caimbé em Boa Vista e, além disso, é casa de apoio
dos indígenas que vem a cidade para consultas médicas
ou resolver outros assuntos.
EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA NOVA
MONTE MORIÁ II
Objetivo geral

Articular a discussão com finalidade de construir o
Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Indígena
Nova Monte Moriá II para melhoria da qualidade de ensino.

82

Objetivos específicos

Discussão do Projeto Político Pedagógico da Escola
Estadual Indígena Nova Monte Moriá II, buscando associar
em seu eixo as quatro dimensões, político, administrativa,
pedagógica e jurídica:
• Fortalecer as relações entre escola, comunidade e
sistema de ensino;
• Reconhecer e expressar a identidade da escola de
acordo com sua realidade, características próprias
e necessidades locais e;
• Possibilitar ao coletivo escolar a tomada de
consciência dos principais problemas da escola
e das possibilidades de solução, definindo as
possibilidades coletivas e pessoais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Discutir PPP nas escolas indígenas têm sido um
desafio para muitos professores. Este trabalho está
fundamentado nas teorias de diversos autores que
discutem sobre esse assunto.
É preciso entender o que é Projeto Político Pedagógico.
Pois tratar desse assunto não é tão simples assim quanto
parece. Sabemos o quanto é importante ter o PPP, pois é a
identidade de uma escola. No sentido etimológico, o termo
projeto vem do latim projectu, particípio passado do verbo
projicere, que significa lançar para diante. Plano, intento,
desígnio. Empresa, empreendimento. Redação provisória
de lei. Plano geral de edificação. (Ferreira 1975, p.1.144).
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Nas palavras de Ilma Passos Alencastro Veiga32:
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma
ação intencional com um sentido explícito, com um
compromisso definido coletivamente. É político no
sentido de compromisso com a formação do cidadão
para um tipo de sociedade. É pedagógico no sentido
de definir as ações educativas e as características
necessárias às escolas para cumprir seus propósitos e
suas intencionalidades (2004, p. 14 e 15).

Conforme se lê em Queirós (2011, p. 16),
é um documento da escola que define sua missão social,
trás sua história, apresenta a concepção filosófica da
instituição, da infância, de desenvolvimento infantil,
do adolescente, do processo de ensino aprendizagem
e caracteriza a proposta de toda ação pedagógica
desenvolvida por todos os segmentos da instituição.

O PPP é um instrumento balizador para o fazer
educacional e, por consequência, expressa a prática
pedagógica, dando direção ás atividades educacionais,
pela explicitação de seu marco referencial, da educação
que deseja promover, do tipo de cidadão que se pretende
formar (Gadotti; Romão, 1994).
Inovações e projeto político pedagógico segundo
VEIGA (2003), quanto à relação emancipatória são: coletivo
e integrador; atende a diversidade dos discentes; trabalha
com projetos educativos; há diálogos e interação com os
saberes locais; propicia argumentação a comunicação e a
solidariedade; trabalha a ética; democratização da escola; visa
o diálogo e cooperação de todos profissionais e participativos.
Doutora em Educação pela Unicamp; pesquisadora associada sênior da
Faculdade de Educação da UNB; professora visitante da FACED/UFU e
pesquisadora do CNPQ.
32
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Segundo Luck afirma (2009, p. 38), é um projeto
elaborado de forma participativa e colaborativa, originado
no seio da coletividade docente, funcionários, alunos e
pais, que dá uma identidade à instituição educacional.
Para Veiga (2001), o Projeto Político Pedagógico deve:
I.
Ser construído a partir da realidade , explicitando
seus desafios e problemas;
• Ser elaborado de forma participativa; corresponder
a uma articulação e organização plena e ampla de
todos os aspectos educacionais;
• Explicitar o compromisso com a formação do cidadão
e os meios de condições para promovê-la;
• Ser continuamente ser revisado mediante processo
contínuo de planejamento;
• Corresponder a uma ação articulada de todos os
envolvidos com a realidade escolar.

A resolução nº 005/2012 é bem recente, trata também
sobre o PPP. No artigo 14 consta:
O projeto político pedagógico, expressão da autonomia
e da identidade escolar, é uma referência importante na
garantia do direito a uma educação escolar diferenciada,
devendo apresentar os princípios e objetivos da
Educação Escolar Indígena de acordo com as diretrizes
curriculares instituídas nacional e localmente, bem como
as aspirações das comunidades indígenas em relação à
educação escolar.
(...) § 2º O projeto político pedagógico da escola indígena,
construído de forma autônoma e coletiva, valorizando os
saberes, a oralidade e a história de cada povo em diálogo
com os demais saberes produzidos por outras sociedades
humanas, deve se articular aos projetos societários
etnopolÍticos das comunidades indígenas contemplando
a gestão territorial e ambiental das terras indígenas e a
sustentabilidade das comunidades indígenas.
(...) § 5º Os projetos políticos pedagógicos das escolas
indígenas devem ser elaborados pelos professores
indígenas em articulação com toda comunidade
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educativa - lideranças, “os mais velhos”, pais, mães ou
responsáveis pelo estudante, os próprios estudantes-,
contando com a assessoria dos sistemas de ensino e de
suas instituições formadoras, das organizações indígenas
e órgãos indigenistas do estado e da sociedade civil e
serem objeto de consulta livre, prévia e informada, para
sua aprovação comunitária e reconhecimento junto aos
sistemas de ensino.

A discussão e construção do PPP da escola na qual
trabalho, foi baseado também nas afirmações de Luck:
“estimula participantes de todos os segmentos da escola,
a envolverem-se na realização dos projetos escolares,
melhoria da escola e promoção da aprendizagem e
formação dos alunos, como uma causa comum a todos, de
modo a integrarem-se no conjunto do trabalho realizado”
(LUCK, 2009, p. 69).
Uma das características para Veiga (2003);
[...] por ser coletivo e integrador, o projeto
quando elaborado, executado e avaliado, requer o
desenvolvimento de um clima de confiança que favoreça
o diálogo, a cooperação, a negociação e o direito das
pessoas de intervirem na tomada de decisões que afetam
a vida da instituição educativa e de comprometerem-se
com a ação (VEIGA, 2003, p. 276).

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma
ação intencional, com um sentido explícito, com um
compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto
pedagógico da escola é, também um projeto político por
estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico
com os interesses reais e coletivos da população majoritária.
É político no sentido de compromisso com a formação do
cidadão para um tipo de sociedade. “A dimensão política
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se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto
prática especificamente pedagógica”. (Saviani 1983, p.
93). Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da
efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação
do cidadão participativo, responsável, compromissado,
crítico e criativo. “É pedagógico no sentido de definir as
ações educativas e as características necessárias às escolas
para cumprir seus propósitos e sua intencionalidade”.
O Projeto Político Pedagógico é um plano da escola
que se quer para a sua comunidade. É através do Projeto
Político Pedagógico que um povo diz o que ele quer e como
ele quer a sua escola. Não se trata do “corpo” da escola, ou
seja, do prédio e da estrutura física da escola. Ele é a “alma”,
o “pensamento” da escola, (Professor Isaac Pinhanta
Ashaninka, da Terra Indígena Kampa do Rio Amônia).
O Projeto Político Pedagógico é um documento
norteador de todas as ações da escola e sua construção
se dá na coletividade. O meio para a sua construção é o
planejamento participativo, que colabora no sentido da
efetiva participação de todos nas decisões. Ou seja, é a
identidade da escola e foi feito conforme a realidade da
escola e comunidade.
REFERENCIAL CURRICULAR DAS ESCOLAS INDÍGENAS

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas
Indígenas, orienta como as escolas indígenas devem ser:
COMUNITÁRIA - “porque é conduzida pela
comunidade indígena, de acordo com seus projetos,
suas concepções e seus princípios. Isto se refere tanto
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ao currículo quanto aos modos de administrá-la. Inclui
liberdade de decisões quanto ao calendário escolar, à
pedagogia, aos objetivos, aos conteúdos, aos espaços e
momentos utilizados para a educação escolarizada”.
INTERCULTURAL - “porque deve reconhecer e
manter a diversidade cultural e linguística; promover
uma situação de comunicação entre experiências
socioculturais, linguísticas e históricas diferentes, não
considerando uma cultura superior à outra; estimular
o entendimento e o respeito entre seres humanos de
identidades étnicas diferentes, ainda que se reconheça
que tais relações vêm ocorrendo historicamente em
contextos de desigualdade social e política”.
BILÍNGUE OU MULTILÍNGUE - “porque as tradições
culturais, os conhecimentos acumulados, a educação
das gerações mais novas, as crenças, o pensamento
e a prática religiosos, as representações simbólicas, a
organização política, os projetos de futuro, enfim, as
reproduções socioculturais das sociedades indígenas
são, na maioria dos casos, manifestadas através do uso
de mais de uma língua. Mesmo os povos indígenas que
são hoje monolíngues em língua portuguesa continuam
a usar a língua de seus ancestrais como um símbolo
poderoso para onde confluem muitos de seus traços
identificatórios, construindo, assim, um quadro de
bilinguismo simbólico importante”.
ESPECÍFICA E DIFERENCIADA - “porque concebida
e planejada como reflexo das aspirações particulares
de cada povo indígena e com autonomia em relação a
determinados aspectos que regem o funcionamento e
orientação da escola não-indígena” (RCNEI, pag. 24 e
25).

Os discentes da Escola Estadual Indígena Nova
Monte Moriá II trabalham de acordo com a realidade
da comunidade, em relação aos trabalhos comunitários,
individuais e outros.
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BASES LEGAIS DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO

O texto a seguir é do artigo 27 da Convenção 169,
Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre os
povos indígenas e tribais onde afirma a participação
e intercultural dos projetos pedagógicos das escolas
indígenas:
Artigo 27
1. Os programas e os serviços de educação destinados
aos povos interessados deverão ser desenvolvidos e
aplicados em cooperação com eles a fim de responder
às suas necessidades particulares, e deverão abranger
a sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus
sistemas de valores e todas suas demais aspirações
sociais, econômicas e culturais.
• A autoridade competente deverá assegurar
a formação de membros destes povos e a sua
participação na formulação e execução de programas
de educação, com vistas a transferir progressivamente
para esses povos responsabilidade de realização
desses programas, quando for adequado.
• Além disso, os governos deverão reconhecer o direito
desses povos de criarem suas próprias instituições
e meios de educação, desde que tais instituições
satisfaçam as normas mínimas estabelecidas pela
autoridade competente em consulta com esses
povos. Deverão ser facilitados para eles recursos
apropriados para essa finalidade.

Nos artigos 13 e 14 da LBD33 (Lei nº 9.394/96), faz a
referência específica do projeto político pedagógico. O artigo
13 trata da responsabilidade dos professores com relação à
elaboração da proposta pedagógica, conforme o artigo a seguir:
Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB) que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, publicada no diário oficial da
União (DOU) de 23 de dezembro de 1996.
33
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Art. 13. Os docentes incubir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos,
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade.

A responsabilidade do professor com a elaboração
da proposta pedagógica está no artigo 14:
Art.14. Os sistemas de ensino definirão as normas de
gestão democrática do ensino público na educação
básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes.

No artigo 79 da Lei de Diretrizes e Bases assegura
que as propostas pedagógicas das escolas indígenas sejam
construídas conforme a interculturalidade e participação
das comunidades indígenas:
Art.79. A União apoiará técnica e financeiramente
os sistemas de ensino no provimento da educação
intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo
programas integrados de ensino e pesquisa.

Na Resolução do CNE/CEB nº 03, de 10 de novembro
de 1999, no artigo 4º está relacionado à construção de
propostas pedagógicas, sobre o calendário:
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Art. 4º- As escolas indígenas, respeitando os preceitos
constitucionais e legais que fundamentam a sua
instituição e normas específicas de funcionamento,
editadas pela União e pelos Estados, desenvolverão suas
atividades de acordo com o proposto nos respectivos
projetos pedagógicos e regimentos escolares com as
seguintes prerrogativas:
I
organização
das
atividades
escolares,
independentemente do ano civil, respeitado o fluxo das
atividades econômicas, sociais, culturais e religiosas;
II – duração diversificada dos períodos escolares,
ajustando-a às condições e às especificidades próprias de
cada comunidade.

E no art. 5º afirma que:
A formulação do Projeto Pedagógico próprio, por escola
ou por povo indígena, terá por base:
I - as diretrizes Curriculares Nacionais referentes a cada
etapa da educação básica;
II - as características próprias das escolas indígenas, em
respeito a especificidades étno-cultural de cada povo ou
comunidade;
III - as realidades sociolinguísticas, e m cada situação;
IV - os conteúdos curriculares especificamente indígenas
e os modos de constituição do saber e da cultura indígena;
V - a participação da respectiva comunidade povo ou
indígena.

Essa legislação se refere à base para formulação do
projeto político pedagógico das escolas indígenas ou por
povo, mas em nenhum momento cita apoio ou assessoria
pedagógica para este objetivo.
A organização e gestão das escolas indígenas está no
artigo 3º:
Art.3º - Na organização da escola indígena deverá ser
considerada a participação da comunidade na definição
do modelo de organização e gestão, bem como;
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I - suas estruturas sociais;
II - suas práticas socioculturais e religiosas;
III - suas formas de produção de conhecimentos,
processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem;
IV - suas atividades econômicas;
V - a necessidade de edificação de escolas que atendam
aos interesses das comunidades indígenas;
VI - uso de materiais didático-pedagógicos produzidos
de acordo com o contexto sociocultural de cada povo
indígena.

Na resolução 004/CEB-CNE, de 13 de julho de 2010
define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica. No artigo 43 trata sobre a concepção do
Projeto Político Pedagógico, conforme o texto a seguir:
43. O projeto político Pedagógico, interdependente
da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira da instituição educacional, representa mais do
que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a
escola democrática para todos e de qualidade social.
§ 1º A autonomia da instituição educacional baseia-se na
busca de sua identidade, que se expressa na construção
de seu projeto pedagógico e do seu regimento escolar,
enquanto manifestação de seu ideal de educação e que
permite uma nova e democrática ordenação pedagógica
das relações escolares.
§ 2º Cabe à escola, considerada a sua identidade e a de
seus sujeitos, articular a formulação do projeto político
pedagógico com os planos de educação - nacional,
estadual e municipal-, o contexto em que a escola se situa
e as necessidades locais e de seus estudantes.
§ 3º A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo,
artístico, cultural, ambiental, as questões de gênero, etnia e
diversidade cultural que compõem as ações educativas, a
organização e a gestão curricular são componentes integrantes
do projeto político pedagógico, devendo ser previstas as
prioridades institucionais que a identificam, definindo o
conjunto das ações educativas próprias das etapas da Educação
Básica assumidas, de acordo com as especificidades que lhes
correspondam, preservando a sua articulação sistêmica.
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Já no artigo 44 contém as orientações para a
construção do Projeto Político Pedagógico:
Art. 44. O projeto Político Pedagógico, instância
de construção coletiva que respeita os sujeitos das
aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos
à proteção e à participação social, deve contemplar:
I – o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do
processo educativo, contextualizados no espaço e no
tempo;
II – a concepção sobre a educação, conhecimento,
avaliação de aprendizagem e mobilidade escolar;
III - o perfil real dos sujeitos - crianças, jovens e adultosque justificam e instituem a vida da e na escola, do
ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo,
socioeconômico, como base da reflexão sobre as relações
vida-conhecimento-cultura-professor-estudante
e
instituição escolar;
IV – as bases norteadoras da organização do trabalho
pedagógico;
V – a definição de qualidade das aprendizagens e, por
consequência, da escola, no contexto das desigualdades
que se refletem na escola;
VI – os fundamentos da gestão democrática,
compartilhada e participativa (órgãos colegiados e de
representação estudantil);
VII – o programa de acompanhamento de acesso, de
permanência dos estudantes e de superação da retenção
escolar;
VIII – o programa de formação inicial e continuada dos
profissionais da educação, regentes e não regentes;
IX – as ações de acompanhamento sistemático dos
resultados do processo de avaliação interna e externa
(sistema de Avaliação da Educação básica – SAEB), Prova
Brasil, dados estatísticos, pesquisa sobre os sujeitos da
Educação Básica), incluindo dados referentes ao IDEB
e/ ou que contemplem ou substituam os desenvolvidos
pelas unidades da federação e outros;
X – a concepção da organização do espaço físico da
instituição escolar de tal modo que seja compatível com
as características de seus sujeitos, que atenda as normas
de acessibilidade, além da natureza e das finalidades da
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educação, deliberadas e assumidas pela comunidade
educacional.

Nas orientações citadas acima, há o ponto de partida para
a construção do PPP: diagnóstico da escola e realidade social.
Já no artigo 45 menciona sobre o regimento escolar.
Art.45. O regimento escolar, discutido e aprovado pela
comunidade escolar e conhecido por todos, constitui-se
em um dos instrumentos de execução do projeto político
pedagógico, com transparência e responsabilidade.
Parágrafo único. O regimento escolar trata da natureza
e da finalidade da instituição, da relação da gestão
democrática com os órgãos e sujeitos, das suas normas
pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção,
mobilidade do estudante, dos direitos e deveres dos seus
sujeitos: estudantes, professores, técnicos e funcionários,
gestores, famílias, representação estudantil e função das
suas instâncias colegiadas.

A resolução nº 005/2012 é bem recente, trata também
sobre o PPP. No artigo 14 consta:
O projeto político pedagógico, expressão da autonomia
e da identidade escolar, é uma referência importante na
garantia do direito a uma educação escolar diferenciada,
devendo apresentar os princípios e objetivos da Educação
Escolar Indígena de acordo com as diretrizes curriculares
instituídas nacional e localmente, bem como as aspirações
das comunidades indígenas em relação à educação escolar.
(...) § 2º O projeto político pedagógico da escola indígena,
construído de forma autônoma e coletiva, valorizando os
saberes, a oralidade e a história de cada povo em diálogo
com os demais saberes produzidos por outras sociedades
humanas, deve se articular aos projetos societários
etnopolíticos das comunidades indígenas contemplando
a gestão territorial e ambiental das terras indígenas e a
sustentabilidade das comunidades indígenas.
(...) § 5º Os projetos políticos pedagógicos das escolas
indígenas devem ser elaborados pelos professores
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indígenas em articulação com toda comunidade
educativa - lideranças, “os mais velhos”, pais, mães ou
responsáveis pelo estudante, os próprios estudantes-,
contando com a assessoria dos sistemas de ensino e de
suas instituições formadoras, das organizações indígenas
e órgãos indigenistas do estado e da sociedade civil e
serem objeto de consulta livre, prévia e informada, para
sua aprovação comunitária e reconhecimento junto aos
sistemas de ensino.

Bem, essas são as legislações existentes nas leis,
resoluções, pareceres que respaldam este referido trabalho.
FUNDAMENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Quanto às fundamentações metodológicas utilizamos
a pesquisa-ação que é entendida como um tipo de:
[...] pesquisa social com base empírica que é concebida
em estreita associação com uma ação ou com a resolução
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo (THIOLLENT,
1998, p.14).

Os principais aspectos da pesquisa ação:
Há ampla e explícita interação entre pesquisadores e
pessoas implicadas na situação investigada;
Dessa interação resulta a ordem de prioridade dos
problemas a serem encaminhadas sob forma de ação
concreta;
O objetivo da investigação não é constituído pelas
pessoas e sim pela situação social e pelos problemas de
diferentes naturezas encontrados nessa situação;
O objetivo da pesquisa ação consiste em resolver ou pelo
menos esclarecer os problemas da situação observada;
Há durante o processo, um acompanhamento de
decisões, das ações e de toda atividade intencional dos
atores da situação;
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A pesquisa não se limita a uma forma de ação: pretendese aumentar o conhecimento dos pesquisadores ou o nível
de consciência das pessoas e dos grupos considerados
(THIOLLENT, 2007, p. 18-19).

Baseada também nos fundamentos da metodologia
científica Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos.
Principalmente no que diz respeito à observação, pois:
A observação é uma técnica de coleta de dados para
conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção
de determinados aspectos da realidade. Não consiste
apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos
ou fenômenos que se desejam estudar. A observação
ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a
respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não
têm consciência, mas que orientam seu comportamento.
Desempenha papel importante nos processos
observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o
investigador a um contato mais direto com a realidade.
É o ponto de partida da investigação social (LAKATOS,
2003, p. 190-191).

Este estudo está baseado em um momento empírico
e foi realizado em uma Escola Estadual Indígena Nova
Monte Moriá II, que atende os alunos da educação básica.
Tendo como foco elaboração, participação da construção
do PPP que é um documento que reflete as intenções,
os objetivos, as aspirações e os ideais da equipe escolar,
tendo em vista um processo de escolarização que atenda
a todos os alunos e como a escola através da sua própria
autonomia constrói seu PPP.
Realizamos este presente trabalho por meio das
constantes observações na comunidade, e na medida em
que as reuniões, encontros, pesquisas, conversas mesmo do
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dia a dia eram feitas, fui escrevendo, anotando, resultando
assim o Trabalho de Conclusão de Curso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relato textual do trabalho ora apresentado é
resultado da pesquisa que foi desenvolvida na comunidade
Monte Moriá II, Escola Estadual Indígena Nova Monte
Moriá II. Elaborado enquanto acadêmica da Licenciatura
Intercultural do Instituto Insikiran da Universidade
Federal de Roraima - UFRR, sob orientação do prof. Jonildo
Viana dos Santos, e, ao mesmo tempo bolsista do PIBIDDIVERSIDADE no subprojeto Gestão da Educação e
Currículo - GEC, coordenado pelo prof. Luís Otávio Cunha.
Vale ressaltar que tem sido um desafio, pois
necessitou de pesquisas, interrogações com pessoas da
própria comunidade, funcionários da escola, nos livros,
internet, apostilas que tratam dos assuntos mencionados,
a fim de detectar quais os principais problemas existentes
na comunidade/escola. Conforme pudemos analisar,
há inúmeras situações que têm, e precisam de um olhar
atencioso, fazer projetos para serem executados e assim
desenvolver a escola.
A partir das observações, análises, anotações, muita
disposição, atenção e muita paciência foi feito este trabalho
e esperamos que sirva de subsídio para você leitor.
Trabalho árduo, cansativo e demorado, mas ficamos
muito satisfeitos com o resultado obtido. Informações
verídicas e valiosas que certamente levará p leitor
a conhecer um pouco da história onde atualmente
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executamos nossas atividades escolares: Escola Estadual
Indígena Nova Monte Moriá II, comunidade Monte Moriá
II, região das Serras e Terra Indígena Raposa Serra do Sol,
nordeste de Roraima.
Finalizamos este trabalho com a afirmação do Pe.
Alir Sanaggioto34: “Pessoas corajosas procuram soluções
para problemas difíceis”. Afinal, a discussão e construção
do PPP das escolas indígenas é um problema na rede
estadual de Educação? Pensamos que sim, porque se não
fosse, todas as escolas indígenas estariam aprovadas pela
Secretaria de Educação do Estado de Roraima.
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ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS NA
COMUNIDADE INDÍGENA ARAÇÁ,
AMAJARI, RORAIMA35
Elton Barroso Tenente36

INTRODUÇÃO

Como falou o grande chefe e professor indígena
Arlindo Marques Tenente que “tudo passa, só a história
fica”. Neste contexto vemos a importância de conhecermos
e registrarmos as histórias que aconteceram em uma
determinada época e tempo. Sabendo que se não registrarmos
poderemos perder para sempre conhecimentos importantes
para o nosso presente e futuro da educação escolar indígena
e memória social do nosso povo.
Sendo assim, foi imprescindível para a construção
do presente trabalho o cumprimento de todas as etapas
do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de
Licenciatura Intercultural desde o diagnóstico, elaboração
da proposta pedagógica, execução e desenvolvimento,
sistematização e análise, resultando neste Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).
É importante destacar que durante os temas
contextuais Povos Indígenas em Roraima, Povos Indígenas
Texto produzido como Trabalho de Conclusão de Curso, no ano de 2016, na
área de habilitação Ciências Sociais do Curso de Licenciatura Intercultural,
Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena de Universidade Federal
de Roraima (UFRR), sob a orientação do professor Marcos Antonio Braga
de Freitas.
36
Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação e
Desporto (SEED/RR). Comunidade Indígena Araçá, região Amajari/RR.
Povo Taurepang.
35
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no Brasil e Povos Indígenas nas Américas, as áreas de
conhecimento arqueologia e antropologia me chamaram
a atenção; porque relacionou com o que temos na
comunidade Araçá, a questão dos vestígios arqueológicos
e as tradições culturais do nosso povo.
Etapas que se iniciaram com um leque de
possibilidades e demandas e, daí então, partir para um
diagnóstico ou levantamento de demandas do que se
buscava, se já tinha algo ou se era preciso construir ou
nortear trabalhos voltados ao tema, daí surge ainda que
timidamente a proposta pedagógica de como poderia
se contextualizar dentro das escolas ou comunidade as
informações adquiridas no estudo. Partindo daí de que
melhor forma poderíamos ajudar no conhecimento e não
causar dúvidas para que o material construído fosse mais
uma fonte e que todos compartilhassem das informações.
Desta forma foi necessário buscar ferramentas
disponíveis para que chegássemos até as pessoas para que
pudéssemos perguntar e também socializar informações
sobre os aspectos arqueológicos. E então através de
reuniões, oficinas, palestras e também em conversas
fomos realizando o diagnóstico da situação das escolas e
comunidades da Terra Indígena Araçá. Foi construído de
início um cronograma para desenvolver as várias etapas
do estudo e de pesquisa.
É importante destacar que uma das ações que ajudou
este trabalho foi a Oficina de Etnomapeamento realizado
em 2012 durante três dias, na região do Amajari, em
parceria com o Instituto Insikiran de Formação Superior
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Indígena da Universidade Federal de Roraima (UFRR),
sob a coordenação do professor Herundino Ribeiro do
Nascimento Filho e a professora Raquel Pinto Camargo,
ambos do Curso de Bacharelado Gestão Territorial Indígena.
O trabalho está estruturado em três capítulos, sendo
que no capítulo um traz o aspecto histórico da luta da Terra
Indígena Araçá, o capítulo dois mostra um pouco das
comunidades indígenas que compõem a terra indígena;
enquanto o terceiro trata da questão arqueológica e a
formação pela pesquisa, buscando o possível diálogo com
a educação escolar indígena.
É importante destacar neste estudo e pesquisa, a função
dos professores-orientadores que puderam vivenciar de
perto, as dificuldades, as frustrações e aos acertos no processo
de construção deste trabalho e assim poder ver a grande
importância do que foi construído e a sua necessidade para o
próprio povo no conhecimento de sua história.
HISTÓRICO DA TERRA INDÍGENA ARAÇÁ: PROCESSO
DE DEMARCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Durante a segunda metade do século XVIII, o Rio
Branco foi visitado por vários funcionários coloniais que
documentaram a região e seus habitantes. Em 1777, um
desses funcionários, o ouvidor Francisco Xavier Ribeiro
Sampaio, esteve na região e posteriormente elaborou
um documento sistematizando suas observações; nesse
documento ele dedica algumas páginas à descrição dos
“usos e costumes” dos índios, buscando identificar as
diferenças e semelhanças entre os mesmos (Olendina de
Carvalho Cavalcante37 ,,p. 29).
Maiores detalhes sobre os índios que habitavam o Vale do Rio Branco ver
a obra “A política da memória Sapará” de Olendina de Carvalho Cavalcante.
Manaus: EDUA, 2012.

37
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Segundo o documento sistematizado por Francisco
Xavier Ribeiro Sampaio traz informações sobre os índios
Paraviana, Uapixana, Macuxi, Sapará, Uaiumurás e
Pauxanas. Por essa descrição ver que a “extinção” dos
índios Paraviana, Pauxanas e Uaimurás, possivelmente
deu-se por conta do processo de colonização que trouxe
conflitos; além de doenças e, consequentemente o
genocídio dessas populações.
Preferi começar com a citação de Cavalcante (2012)
para mostrar que os Macuxi, Wapichana, Sapará e
Taurepang que hoje vivem na TI Araçá são descendentes
desses povos que já habitavam o Vale do Rio Branco
desde o século XVIII, tendo esse documento colonial como
referência histórica.
Agora vamos a história atual falada ou contada
a partir dos mais velhos, esses sábios que moram na
comunidade indígena Araçá trazendo relatos a partir do
contato com a nossa sociedade.
A princípio é importante citar que a história
conhecida até hoje por filhos e descendentes dos primeiros
moradores da comunidade inicia a partir do século XX. Daí
a importância de buscar mais informações sobre registros
que contam a história do povo que habitam o araçá.
Contavam as pessoas primeiras que antigamente
na área onde estar localizada a comunidade indígena
araçá as casas eram afastadas umas das outras 10, 15, 20
quilômetros. Então para realizar pescaria para alguma
comemoração, trabalho ou até mesmo para um dia de
lazer se reuniam e procuravam um local para realizar tais
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atividades. Por existir nas margens do igarapé uma grande
quantidade da planta nativa araçazeiro então diziam.
Vamos lá para o igarapé do Araçá lá podemos ir todos os
homens, mulheres e crianças, pescar, tomar banho, lavar
roupas. E as crianças brincavam e comiam araçá.
Com o passar do tempo foram construindo casas
mais próximas ao igarapé isso também devido ao local
estar em um ponto bem favorável para a pesca, caça e
também para a construção de roças. Segundo os antigos,
as primeiras famílias a habitarem a comunidade Araçá
foram as famílias Tenente, Marques descendentes de
Taurepang; da Silva, descendentes dos Macuxi e ainda
uma outra família de índios muito valentes chamados de
Diogos, provavelmente descendentes de Wapichana.
Segundo contava Raimundo Tenente não sabe dizer
em que tempo isso ocorreu, pois era algo contado por seu
pai Alfredo Tenente. E que somente em 1920 segundo
Raimundo Tenente foi reconhecido o primeiro tuxaua da
comunidade o índio FRANCISCO SAPO da etnia Macuxi.
O que consta no texto Estado de sítio: territórios e
identidades no Vale do rio Branco38 de Nádia Farage e Paulo
Santilli (1998) faz referência ao Araçá; entretanto, quanto ao
nome Araçá e, também ao primeiro tuxaua da comunidade é
algo muito mais antigo, pois descrevem o seguinte:
Tal se depreende do caso do chefe Jaricuna, Antônio
Grande, que em 1894, requisitou registro de terras, como
se posse fossem, à margem esquerda do rio Amajari,
In: CARNEIRO DA CUNHA, Manuela (Org.). História dos índios do
Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal
de Cultura/FAPESP, 1992. p. 267-278.
38
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lugar denominado Araçá, alegando uma ocupação de
cerca de quarenta anos (mss. ITERAM, proc. 03148,
4/5/1884). Eis o que declarou:
“Antônio Grande, Tuxaua da tribo Jaricuna estando de
posse de um terreno neste município, sito à margem
esquerda do rio Amajary lugar denominado Araçá
onde tem moradia habitual cultura efetiva de gêneros
alimentícios árvores frutíferas e um curral para criação
de gados, cujo terreno mede aproximadamente 4200
hectares de frente e fundos correspondentes, limitandose pelo lado de baixo com o igarapé do Urubu, pelo
lado de cima com a serra do Macaco, pela frente com
igarapé Coamachy e malocas de índios seus agregados...
(FARAGE; SANTILLI, 1992, p. 276).

De qualquer maneira a memória social dos mais
velhos traz elucidações que cruzam com os dados
constantes nos documentos coloniais (fonte primária) e
da época que essa região pertencia administrativamente à
Província do Amazonas no século XIX.
Conforme ainda pessoas antigas os anos que
antecederam as de marcações de terras indígenas entre
elas a terra indígena araçá. Os moradores indígenas destas
áreas começaram a se organizar como comunidade talvez
por influência da religião católica, adventista ou outras ou
simplesmente pela necessidade de ser reconhecido como
indígena. Nesta época segundo relatos era comum homens
e mulheres das comunidades trabalharem nas fazendas
das regiões. Nesse contexto, na década de 80 em sistema
de “ilha” a TI Araçá foi demarcada e homologada pelo
então Presidente da República João Baptista Figueiredo.
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Mapa construído pelas próprias comunidades pertencentes
à TI Araçá39

A TI Araçá localiza-se ao norte do estado de Roraima
e faz parte de um grupo de 08 (oito) terras demarcadas e
homologadas no município de Amajari em forma de “ilhas”,
ficando a 100 km de distância da capital Boa Vista. Essa TI faz
limite com a BR-174 ao leste que dá livre acesso ao município
de Pacaraima e a República Bolivariana de Venezuela, país
vizinho. A RR-203 corta a TI ao meio, dando livre acesso à sede
do município de Amajari, conhecida como Vila Brasil e, das
vilas do Trairão e do Tepequém, além de fazendas de grande
e pequeno porte que ficam entorno dessas áreas indígenas.
O reconhecimento desta terra se deu pela Portaria
nº 1.137 de 06 de novembro de 1981 publicado no Diário
Esse mapa foi elaborado durante a Oficina de Etnomapeamento,
realizada em 2012 com a participação dos professores e lideranças
indígenas da Região do Amajari. A oficina foi uma demanda solicitada
pelo Centro Regional de Educação Indígena ao Insikiran da UFRR.
Destaca-se que o professor Herundino Ribeiro do Nascimento Filho
participou dessa oficina representando o Insikiran da UFRR.
39
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Oficial da União (DOU) em 20 de novembro de 1981,
onde foi reconhecido o direito do usufruto exclusivo das
riquezas naturais por eles (índios) habitados nos termos da
Constituição Federal e, esse reconhecimento prévio se deu
pelo artigo 2º do Decreto nº 76.999, de 08 de janeiro de 1976,
e habitavam nestas terras apenas índios das etnias Macuxi
e Wapichana, sendo demarcada administrativamente por
iniciativa e orientação da FUNAI, na qual foi denominada
TI localizada no município de Boa Vista, Território Federal
de Roraima.
No DOU do dia 20 de novembro de 1981, foi
publicado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI),
através do Ministério do Interior o memorial descritivo
de demarcação anexado à Portaria nº1136/E, de 06 de
fevereiro de 1981, foi declarada como posse permanente
dos grupos indígenas Macuxi e Wapichana a área
denominada TI Araçá, comunidades integrantes Guariba,
Araçá, Mangueira e Boqueirão e as coordenadas dos
extremos: Norte/Lat. 03º 44’ 09’’ N; Long. 61º 06’ 54’’ Wgr.
Leste/Lat.03º 36’ 40’’ N; Long. 60º 57’ 40’’ Wgr. Sul/Lat.
03º 31’ 23’’ N; Long. 61º 09’ 36’’ Wgr. Oeste 03º 38’ 12’’ N;
Long.61º 15’ 06’’ Wgr, com 50.018,3000ha, num perímetro
de 134.863 km.
No entanto, o decreto que homologa a demarcação da
TI Araçá com uma extensão de 50.018 ha se deu através do
Decreto Presidencial nº 86.934 em 17 de fevereiro de 1982
e, publicado no DOU em 18 de fevereiro de 1982; sendo
registrada no Cartório de Registro e Imóveis (CRI) com
a matrícula 9341, Livro 2-RG, folha 01 em 22/11/1988 no
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município e comarca de Boa Vista. Possui o certificado n
°13 em 28/11/1995 de registro na Secretaria de Patrimônio
da União (SPU). (Fonte: Povos Indígenas no Brasil: 20062010, ISA, 2011, p. 249).
Não se sabe ao certo o quando dos primeiros registros
da chegada à TI Araçá de povos indígenas das etnias
Taurepang, Sapará e Xirixana ou se já existia antes do
reconhecimento e homologação da terra, mas desde que
surgiram, sempre conviveram em harmonia umas com as
outras, facilitando assim um diálogo claro entre todas elas.
Esse contato é registrado pela historiografia
e etnologia contemporânea; além de documentos
administrativos coloniais como no relatório de Francisco
Xavier. Para mostrar essas relações de contato, destacamos
uma citação de Paulo Santilli (2001) que,
o Vale do Rio Uraricoera constitui a fronteira sudeste do
território Macuxi. Áreas de transição para o território
Wapixana, não é raro que, ali aldeias Macuxi estejam
em estreita vizinhança com aldeias Wapixana; mais do
que isso, verifica-se alta porcentagem de aldeias mistas
(SANTILLI, 2001, p. 55).

Todas estas comunidades mistas sobrevivem da
agricultura familiar, programas sociais do Governo do
Estado de Roraima, Governo Federal, da agropecuária,
piscicultura, caça, pesca e coleta de frutos e vivendo de
acordo com a realidade atual de cada comunidade indígena.
Fazem parte deste território cinco comunidades
indígenas, conforme tabela abaixo. Cabe destacar que
a comunidade indígena Três Corações na época da
demarcação se chamava Boqueirão.
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Tabela 01 - Comunidades Indígenas da TI Araçá por
população e n° de famílias
Comunidades
N° de famílias
População
Araçá
95
425
Guariba
86
381
Mangueira
38
172
Mutamba
28
128
Três Corações
212
1.018
TOTAL
459
2.124
Fonte: Levantamento populacional, Secretaria Municipal de Assuntos
Indígenas de Amajari, 2015.

No contexto do movimento indígena de Roraima, essa
região é chamada de Amajari dentro da estrutura e organização
etnopolítica do Conselho Indígena de Roraima (CIR). Os
professores são atuantes e participativos, fazendo parte da
Organização dos Professores Indígenas de Roraima (OPIRR),
inclusive realizando assembleias regionais para debater a
educação escolar indígena para a região. Já as mulheres se
mobilizam na Organização das Mulheres Indígenas de Roraima
(OMIRR) para debates os problemas do alcoolismo e violência,
além de projetos sustentáveis para o meio ambiente. Todas essas
organizações têm coordenadores regionais na região do Amajari.
Em relação ao aspecto educacional a região Amajari
integra o Centro Regional de Educação Indígena (CREI)
NOÊMIA PERES que tem como Diretor o professor Elton
Barroso Tenente e como Coordenadora Pedagógica a
professora Clesneide Vieira Marques. A sede do CREI
está localizado na comunidade indígena Mangueira,
fazendo parte da Divisão de Educação Indígena (DIEI) da
Secretaria de Estado da Educação e Desportos (SEED-RR).
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Pela tabela abaixo é possível ter uma dimensão da

expansão da educação indígena na região do Amajari.
TABELA 02 – Escolas indígenas e n° de alunos por modalidade
de ensino na região do Amajari
Fonte: Censo Escolar/DIEI/SEED-RR, 2015.

Essa expansão da educação escolar indígena mostra
a importância do movimento de professores e lideranças
na reivindicação de seus direitos constitucionais e culturais
quando tem a presença da instituição escola nas comunidades.
O desafio hoje é a construção dos projetos políticos pedagógicos
a partir da realidade sociocultural. Alguns passos foram dados
como a garantia do uso das línguas maternas, arte indígena e
prática de projeto no currículo escolar e, principalmente com o
protagonismo do professor indígena.
COMUNIDADES QUE FORMAM A TERRA
INDÍGENA ARAÇÁ
Para as sociedades indígenas a terra é mais do que simples
meio de subsistência. Ela representa o suporte da vida
social e está diretamente ligada ao sistema de crenças e
conhecimento. Não é apenas um recurso natural mas –
e tão importante quanto este – um recurso sociocultural
(Alcida Rita Ramos40).
40 Veja o capítulo que trata “A importância do território”. In: Sociedades
indígenas. 2. ed. São Paulo: Ática, 1988.
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Comunidade indígena Araçá

A citação de Ramos (1988) sobre a importância do
território mostra muito bem o que representa social e
culturalmente a terra para o povo indígena. Vai além
de um simples pedaço de terra, é a cultura do nosso
território tradicional porque dele tiramos a sobrevivência,
mas também a reprodução física e cultural. Faz parte da
identidade de ser indígena, porque guarda a nossa relação
cultural e social de como cuidar da mãe natureza.
A descrição sobre a formação das comunidades e os
meios de subsistência que existem nelas no que se refere à
fauna e flora e, o próprio cultivo mostram essa importância
sociocultural do território.
Fundada no ano 1850 aproximadamente, os primeiros
moradores da comunidade foram as famílias Tenente,
Marques e Silva. Constituído o primeiro tuxaua foi o Sr.
Francisco Sapo, segundo tuxaua Alfredo Neves Tenente
e o terceiro Raimundo Neves Tenente. Com dois anos
após a fundação da comunidade, em 1880 é a chegada da
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1950 as escolas que
existiram eram Casa Nova, Fradaria e União.
A origem do nome Araçá é devido à grande
quantidade de pés de Araçá na comunidade, principalmente
nas margens do igarapé denominado Araçá, o rio que
banha a comunidade é o rio Amajari. Em 1958 o primeiro
professor Salomão Batista Marques, preparado pelo colégio
adventista, no ano de 1965 surgiu a primeira Escola Estadual
de Ensino Fundamental Padre Leonel Franca.
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Hoje a comunidade é composta com a população
de 425 pessoas e 95 famílias, a comunidade é habitada
pelas etnias Wapichana, Macuxi, Taurepang, Sapará e não
índios, sendo que a maioria da população é representada
pelo povo Wapichana. Hoje a comunidade tem como
primeiro tuxaua Jonilson Silveira Padilha e o segundo
tuxaua Ezequiel Barroso.
A área é composta por rios, igarapés, ilhas, matas, serras,
lagos, lavrados, sendo que o principal rio para atividades
pesqueiras é o rio Amajari aonde a comunidade desenvolve
diversas práticas de pesca. A exploração dos recursos naturais
está ocorrendo de forma não planejada, muitos pensam que
estes recursos são inesgotáveis. Atualmente o individualismo
e o consumismo levam as pessoas a venderem o que antes
era compartilhado entre todos.
A extração de madeira cresceu nos últimos anos,
impulsionada por vários fatores dentre eles destacam-se
alguns: aumento de construções tanto de casas e roças,
crescente número de famílias, e as vendas feitas para as
comunidades vizinhas que não tem este recurso e para
fazendeiros da redondeza. O principal produto é o paurainha que antes era fácil de encontrar e, hoje quase já não
existe em algumas áreas.
Comunidade indígena Mutamba

A comunidade possui o número de 28 famílias,
contendo o número aproximado de 128 pessoas, a mesma
tem duas ilhas de matas, na qual são conhecidas por nome
de ilha de Porco, e a outra se chama ilha do Mutamba, de
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onde as pessoas retiram madeiras para construírem casas,
cercados, currais, e utensílios como mesa, banco e etc.
Atualmente as ilhas já não tem mais muitas madeiras, pois
a comunidade tem aumentado o número de habitantes,
com o aumento da população fez com que as madeiras
mais procuradas ficassem escassas, como no caso o paurainha, o frejó e o pau d’arco.
Os igarapés pertencentes à comunidade, são os
seis mais conhecidos como igarapé Matchai faz-se limite
imaginário com a comunidade Três Corações, e o igarapé
do Porco faz-se limite imaginário com a comunidade
Mangueira, pois os demais conhecidos como Tamborim,
Madalena e Cauarani que cortam a comunidade.
Nesses igarapés ainda existem poucas espécies de
alguns peixes como cará, traíra, jiju, matrinxã, surubim,
jaraqui, curimatã, tucunaré, sendo que algumas dessas
espécies, são encontrados em alguns desses igarapés,
portanto estão escassos.
Desses igarapés são retirados dos buritizais as suas
palhas, para utilização de cobertura de casas, fibras para a
confecção de artesanatos, seus frutos como forma de alimento
para a comunidade. Os lagos pertencentes são: Veado,
Cachorro, Mutamba, Madalena e Maçarico e por fim o lago do
Bonfim, nesses lagos são encontrados cará, traíra e jiju.
A comunidade conta com alguns tipos de projetos
como, lavoura, viveiro, horta, reflorestamento do projeto
de gado, sendo que de alta sustentação gerando renda da
própria comunidade, pois a mesma conta com um posto de
saúde onde são atendidos aos membros da comunidade.
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A escola funciona hoje com 08 professores do estado,
sendo 04 do quadro temporário, e 04 do quadro efetivo
tendo 03 funcionários de apoio do estado, sendo 50 alunos
distribuídos nas séries de 1° ano a 8° série do ensino
fundamental, conta ainda com apoio de professores
da língua indígena macuxi, Wapichana, Taurepang e a
língua espanhola, o prédio foi construído pela própria
comunidade onde a mesma atende a esfera municipal,
conta com uma professora contratada pelo município e
uma merendeira, e uma zeladora pertencente ao mesmo
quadro do município. O transporte escolar atende os
alunos da Escola Estadual Indígena Artur Cavalcante.
Conforme esses dados é importante ressaltar que a
organização da comunidade se dá nas reuniões comunitárias
que é realizada uma vez no mês que é conduzido pelos
tuxauas e lideranças da comunidade Mutamba.
Apesar dos limites imaginários na TI, a população
vive harmoniosamente respeitando os limites das demais
comunidades que formam a área indígena.
Comunidade indígena Mangueira

A comunidade fica a 112 km da capital Boa Vista,
Roraima. Atualmente possui 38 famílias, somando o
total de 172 habitantes pertencentes dos povos Macuxi,
Wapichana, Taurepang e Sapará.
A vegetação é formada por buritizais, lavrados e
ilhas, onde são feitas as roças. Nas roças são cultivadas a
mandioca, milho, cana, mamão, pimenta banana e outros
produtos que servem para alimentar a população.
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Nas ilhas existem caças como paca, cutia, tatu, veado
e caititu, também existem madeira como pau-rainha, frejóipê (pau-d’arco), sucupira que são usados na construção
de casas, currais e cercas.
A hidrografia da comunidade é formada pelo rio
Cararual e seus afluentes Beiju, Arurai, Taboca. São ricos
em peixes como surubim, pacu, matrinxã, aracu, caparari,
tucunaré e traíra. É importante destacar que nas margens
dos igarapés podem encontrar capivaras.
Na comunidade existem duas igrejas a Assembleia
de Deus e a Adventista do Sétimo Dia, também
frequentadas por católicos. A comunidade possui um
barracão de farinha, um poço artesiano que fornece água
aos moradores, mas devido ao aumento da população já
não está suprindo as necessidades.
Os projetos desenvolvidos são projeto de gado com
35 rezes, projeto de lavoura que está em andamento.
Na área de educação a comunidade dispõe da Escola
Municipal Vovó Laíza com a educação infantil e da Escola
Estadual Indígena Tobias Barreto, sendo esta última com
a oferta do ensino fundamental e médio.
A organização da comunidade assim como as outras
são lideradas por dois tuxauas primeiros e segundo com
aprovação da comunidade.
Comunidade indígena Guariba

A comunidade dista da capital Boa Vista – RR a 130
km. A população é atualmente de 381 pessoas divididas
entre 86 famílias, e cerca de 97% é composta de Wapichana
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e apenas 3% de etnia Macuxi. Dados conforme o censo
realizado em julho de 2011 na própria comunidade.
A comunidade não tinha estrada e em época de
inverno a comunidade ficava isolada sem poder entrar
a viatura por terra, então na comunidade tinha uma
pista para aeronave pousa para poder fazer remoção de
pacientes com doenças, mas graves ou a quem precisassem
de primeiros socorros para ser atendidos em Boa Vista.
Pode-se dar um exemplo, o primeiro a ir de avião para
Boa Vista foi o senhor Geraldo, que estava com malária e com
ele foi o seu pai Joaquim como acompanhante, Francimeres
Tavares de sete anos de idade também estava com malária
e, Dona Clementina e ambas foram acompanhadas pela
Senhora Maria Francisca Tavares, e o senhor Frederico
também com malária. Dona Vanda também foi para Boa
Vista mais de carro, porque “serrou” os dedos da mão na
“tarisca” da bola de aviamento sevando mandioca, mais
isso tudo passava por uma burocracia, pois tinham que
andar de bicicleta a uma distância de quase 30 km para
chegar até uma fazenda por nome Campina onde tinha
uma radiofonia para poder ligar para Boa Vista e pedir
uma remoção.
Antes quando as pessoas adoeciam não tinham carro
e nem avião, os parentes eram levados de canoa até Boa
Vista, passavam de quatro a cinco dias de viagem pelos rios.
Isso lembra um pouco da história de luta pela demarcação
da TI Araçá, que foi feito pelo Tuxaua Manoel Horácio da
Silva, e seus companheiros, Raimundo Tenente, Francisco
Caetano, Joaquim Padilha e Agrícola Pacheco.
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E na época só quem podia estudar era os brancos, só
eles tinham o acesso à educação, os índios eram excluídos
por causa do preconceito e quando estudavam, tinham
que trabalhar em suas fazendas como forma de pagamento
pelos estudos.
Atualmente a comunidade possui um telefone
público, a Escola Estadual Indígena Tuxaua Manoel
Horário, possui sinal de internet, estrada de piçarra,
rede elétrica com 24 horas de energia e água encanada
proveniente de poço artesiano com chafariz.
Comunidade Indígena Três Corações

A comunidade tem uma população de 1.018 pessoas,
distribuída em 212 famílias. Os povos indígenas que
formam são Macuxi, Wapichana, Taurepang, WaiWai.
Fica próxima a BR-174, do lado esquerdo no sentido Boa
Vista a cidade de Pacaraima, Roraima. Essa área é cortada
pela RR-203 que dá acesso à sede do município de Amajari.
A comunidade oferece ensino fundamental e médio
por meio da Escola Estadual Indígena Santa Luzia.
De um modo geral as atividades comuns culturais
e tradicionais praticadas nessas comunidades segundo
informações e relatos citados pelos antigos talvez já
trazido pelos “brancos” à prática de festejo de aniversário
de alguém, casamento, comemorações.
Nesta época como se sabe o meio de transporte
se dava de cavalo ou então a pé. Deste modo famílias
inteiras saiam de suas casas para um determinado local
onde aconteceriam um, dois ou mais dias de festa. Neste
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período de festa havia bebidas, comida e assim passavam
dias em comemoração a algo. Outros pontos importantes
que continua até os dias atuais é a prática da caça e pesca
e também da roça familiar e comunitária.
A pesca e a caça eram praticadas de acordo com
as possibilidades, disponibilidades e conhecimentos da
época, por exemplo, para pescar era preciso conhecer
bem o local da pescaria e o horário, pois a pesca se dava
com flechas. Ou seja, para que se pescasse um peixe
grande era necessário habilidade e conhecimento assim
como a caça com flechas, saber qual era o veneno ideal
para pôr nas flechas que atingiriam as caças, em que
local do corpo atingir a caça, em que direção estava o
vento para que se aproximasse da caça sem ser sentido
e, depois com a chegada da espingarda, mas sem a
lanterna, falavam que se caçava no luar usando um
algodão na ponta do cano da espingarda.
A prática da roça isso era algo indispensável, todos
tinham uma ou mais roças com diversos tipos de cultura
milho, arroz, feijão, batata-doce, cará, mamão, banana, cana,
mandioca, macaxeira, pimenta além de ter na roça vários
tipos de cultura, também havia variedades destas. Desta
roça se supria quase todas as necessidades das famílias,
porque além de consumirem havia a troca destes produtos
por sal, açúcar e outros produtos industrializados.
Neste contexto se vivia em comunidade na
comunidade. Isso porque tudo que se produzia na roça,
tudo que se conseguia na caça e na pesca era compartilhado
entre os moradores da comunidade. Era costume.
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Com a chegada de outros produtos e também do
dinheiro através de empregos, benefícios sociais isso
causou literalmente o “extermínio” destes costumes.
Com todas as informações descritas, abre-se uma
grande necessidade de poder entender de como se deu
o início, da implantação da religião, da educação escolar
e também os conhecimentos científicos diante dos
conhecimentos culturais. Daí então que se propõe um
novo estudo para fins de contextualizar a história de um
povo que habitaram e habitam estas terras.
Com esta ideia surgiu a oportunidade de se
aprofundar no conhecimento histórico da comunidade
através de pesquisa “Achados Arqueológicos na
Comunidade Indígena Araçá, Amajari”. Pois, muitas
indagações foram feitas e, também se falou de objetos de
pedras com formato de machadinhas, outras em formato
de panelas, outras com formato de rodas etc.
Lembranças de quando ainda curumim, meu pai
dizendo “temos que lavar as panelas dos peixes, para que
eles não deixem de subir até o igarapé da comunidade”.
Nunca presenciei a lavagem das panelas dos peixes,
mas ele falava que os antigos lavavam as panelas com
farinha e caxiri para que não deixasse de existir peixes em
abundância no igarapé próximo da comunidade. Só quem
podia realizar a lavagem eram pessoas adultas, crianças
não podiam nem ao menos tocar nas panelas, pois, se a
tocassem ficavam com febre e dor de barriga.
São esses saberes tradicionais indígenas que devem
também fazer parte do currículo diferenciado da escola.
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É preciso que a escola indígena envolva mais os velhos
sabedores dessas histórias em sala de aula para que as
crianças e jovens da comunidade conheçam a importância
desses conhecimentos na sua vida e história cultural de
seus antepassados.
A FORMAÇÃO PELA PESQUISA E O CAMPO
DA ARQUEOLOGIA
Uma nova visão da pré-história amazônica começa a
emergir do trabalho de campo recente e da reavaliação do
trabalho de campo anterior. As novas pesquisas revelam
um rico patrimônio arqueológico, mas bem preservado
e mais substancial do que antes de imaginava (Anna
Curtenius Roosevelt41).

Início a reflexão deste capítulo sobre a importância da
pesquisa arqueológica com a epígrafe de Roosevelt (1992) que
mostra o papel da pesquisa no conhecimento da pré-história
amazônica a partir dos vestígios arqueológicos deixados
pelos humanos ao longo da história da humanidade.
Devido a essas perguntas, curiosidades e também
pela identificação com o tema e por considerar o assunto
importante para a minha formação e, também de grande
importância para estudantes indígenas envolvidos no estudo.
Dei início a escrever ainda nas fases presencias de
estudos no Curso de Licenciatura Intercultural, embora com
dificuldade, pequenas ideias de projeto sobre os achados
arqueológicos na comunidade indígena Araçá. Agora passo
a relatar os primeiros passos em torno da temática.
Arqueologia amazônica. In: Manuela Carneiro da Cunha (org.). História
dos índios do Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria
Municipal de Cultura/FAPESP, 1992. p.53-86.
41
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Em 2007 já tinha em mente o tema voltado para a
arqueologia, mas não tinha ainda a certeza de como
delimitar o campo de estudo. Foi o início para ir
conhecendo mais sobre a história da minha comunidade
e a sua distribuição espacial e geográfica com as incursões
nas atividades docentes.
Destaca-se que o projeto inicial com o tema
“Levantamento de dados arqueológicos e antropológicos
da Área Indígena Araçá” foi elaborado em 2008. Além da
abrangência porque envolveria as cinco comunidades da
área indígena Araçá. Necessitando assim de tempo, estudos
e logística sem falar de campanhas de conscientização
nessas comunidades explicando a importância e
necessidade do estudo.
Já em 2010 tivemos a felicidade de participar de
uma aula de campo com o professor e antropólogo Carlos
Cirino da UFRR e, na oportunidade realizamos uma
excursão com a turma de acadêmicos da Turma GH3 até a
Serra do Camelo, localizada no município de Alto Alegre;
próximo a comunidade indígena da Barata, com o objetivo
de registrar com fotos vídeos e localizar por coordenadas
de GPS42 alguns vestígios (por exemplo, urnas funerárias).
42
Sigla que vem do inglês Global Positioning System. O GPS é um
sistema de posicionamento por satélite que fornece a um aparelho
receptor móvel a sua posição, assim como informação horária, sob
quaisquer condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer
lugar na Terra, desde que o receptor se encontre no campo de visão de
três satélites GPS (quatro ou mais para precisão maior). Encontramse em funcionamento dois sistemas de posicionamento por satélite: o
GPS americano e o GLONASS russo. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Sistema_de_posicionamento_global, acessado em 17/06/2016.
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Ao nos reunirmos na comunidade para falar do
trabalho realizado o professor Cirino falou da delimitação
e também da grandiosidade de situações que pode ser
pesquisada ou estudada dentro de uma comunidade.
Assim surgiu um novo tema para meus estudos, seguindo
a mesma linha de pensamento “Levantamento de achados
arqueológicos e antropológicos na comunidade indígena
Araçá”. Agora sim, me achei mais próximo do que queria.
Colocando em prática as expectativas
Com a delimitação do tema feito agora, pus em prática
o trabalho apenas na comunidade indígena do Araçá,
começando pela apresentação da proposta do trabalho para
aprovação junto aos comunitários e lideranças. E assim em
novembro de 2012 durante uma reunião da comunidade
falei de minha proposta de estudo e para minha surpresa
foi aprovada e bem-aceita pela comunidade.
A partir daí comecei a falar mais especificamente de
achados arqueológicos o que seriam. Citei como exemplo
as machadinhas que os antigos a chamavam de pedra
de trovão e, assim algumas pessoas se manifestaram
relatando que já tinham visto esses tipos de utensílios
na comunidade, mas não sabiam o que era e acabaram
jogando e mesmo perdendo, mas que na comunidade
ainda existiam algumas peças arqueológicas.
Diante disso minha preocupação aumentou pois,
pelos relatos muitos achados se perderam novamente e,
os que por ventura existissem não haveria cuidado algum.
Comecei então a falar da importância dos achados para a
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nossa identidade, cultura, povo indígena e do indispensável
cuidado e respeito que devemos ter em relação estes achados.
Além da conscientização da comunitária é preciso
levar essa a discussão para dentro da escola indígena,
afinal buscar modelos diferenciados de educação passa
porque conhecer a realidade social e cultural do seu povo.
Neste caso específico, dos conhecimentos arqueológicos e
a importância de preservação e conservação para fins de
memória e história dos nossos antepassados.
Com sinceridade e com clareza fiz com que algumas
pessoas confiassem no que me propunha a fazer e, deste
modo se iniciou outra etapa do trabalho que foi registro
fotográfico desses achados arqueológicos.
4.2 Registrando com fotos e relatos de achados arqueológicos
na comunidade indígena Araçá

Panelas dos peixes (panelas de rochas)
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Estes achados têm uma grande história. Dizia os
mais antigos que estas panelas de pedras eram as panelas
dos peixes e que elas deveriam ser lavadas de tempo em
tempo com farinha, caxiri e ser mantida dentro do igarapé
perto da comunidade e que criança não poderia tocá-las
porque se a tocassem ficariam com febre e dor de barriga.
Mas o tempo passou e com o tempo o cuidado, o respeito
também passou. Foram diversas vezes as tentativas de furtos
destes achados por pessoas de outros lugares, de outras culturas,
que ao ver as panelas tentaram tirá-las do local para outros fins.
Ao saber que as panelas estavam novamente correndo risco
de serem furtadas, um morador da comunidade que não poderei
revelar o seu nome, resolveu tirá-las do local onde as mesmas
estavam e escondê-las em outro lugar que somente saberia.
Desde então somente este morador sabe onde
estão escondidas estas panelas de pedras. E que tive a
oportunidade de ir com o mesmo até o local onde as
panelas já haviam passa do alguns anos como comprovar o
registro fotográfico feito as panelas já estavam enterradas
pela ação do tempo. Nesse dia pude observar e tocá-las.
Machadinha número 01
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Este achado foi trazido até a mim por um professor,
o mesmo me explicou que não sabe ao certo a sua origem,
mas que ele a guardava há muito tempo e, ao saber do
trabalho em que estava realizando resolveu me entregar
para que eu cuidasse e também divulgasse. Pois o mesmo
sabia que estava contribuindo para com a memória social
e cultural do próprio povo.
Machadinha número 02

Esta machadinha foi entregue por uma moradora
da comunidade que durante uma reunião em que estava
falando dos achados ela me convidou para ir até sua
residência. Pois há alguns anos enquanto ela lavava roupas
em um igarapé perto de sua casa e seus filhos brincavam
acharam em um barranco uma pedra com formato de
machadinha e que ela não sabia ao certo, mas resolveu
guardar. Fui até a casa dela e pude constatar de que se
tratava sim de uma machadinha. A mesma me entregou
para que eu pudesse guardar e proteger a mesma.
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Indústria ou Oficina Lítica

Durante uma visita dos acadêmicos da Licenciatura
Intercultural na comunidade indígena do Araçá em que
estava entre os professores presentes, o professor Emerson
Okaba43 o levei para conhecer a piscina de Makunaima,
nome este dado pelos antigos por existir marcas então os
mesmos diziam que Makunaima havia passado por ali e
deixado suas marcas. Mas que para a minha surpresa e
segundo as explicações do professor aquele local se tratava
de uma oficina ou indústria lítica e era ali fabricado as
panelas, os pilões, as machadinhas entre outros objetos. Daí
então a possível explicação para tantos achados próximos.
Em relação ao aspecto da “indústria ou oficina
lítica”, no campo da arqueologia que Roosevelt (1998) faz
a seguinte menção sobre a região do Norte da Amazônia:
No norte da Amazônia, diversos complexos de líticos
lascados por percussão foram encontrados nas savanas
e nas florestas do escudo das Guianas, o divisor entre
os rios Amazonas e Orenoco, localizado na Venezuela e
Guiana. Várias pontas bifaciais de jaspe calcedônio foram
encontradas por garimpeiros na Grande Savana, no rio
Paraguai, na Venezuela; utensílios rústicos de basalto
foram achados em Tupuken, na serra da Nutria, também
Antropólogo e artista plástico macuxi. Formado em Ciências Sociais pela
UFRR. Foi professor substituto do Insikiran/UFRR na época desse trabalho
de campo, atuando como docente na área de habilitação Ciências Sociais
do Curso de Licenciatura Intercultural. Mestre em Antropologia Social pela
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

43
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na Venezuela; e diversos instrumentos de lâminas
sílicas e felsíticas surgiram em Tabatinga e na savana
Rupununni da Guiana (ROOSEVELT, 1998, p. 59).

No contexto geral do estudo
Com esse trabalho de campo aprendi muito sobre
a importância da arqueologia para a compreensão do
modo de vida dos povos indígenas no passado; porque os
vestígios arqueológicos traduzem formas de organização
social, relações de parentesco, sepultamento dos mortos,
estoque de alimentos, entre outros aspectos da cultura.
Além desses aspectos, vem a questão do patrimônio
cultural (material e imaterial) que esses achados traz para
a nossa identidade e, as implicações legais de retirada
desses achados sem a prévia autorização dos órgãos de
controle e fiscalização por parte do Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Cabe mencionar a legislação brasileira que trata desse
aspecto patrimonial sobre os sítios arqueológicos. Aqui
destacamos o Decreto-lei n° 25, de 30/11/1937 (conhecida
como Lei do Tombamento) que organiza a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional e, no artigo 1° destaca:
Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e
cuja conservação seja de interesse público, quer por sua
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer
por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico.

Com base nesse Decreto-lei pode-se dizer também que
esses achados arqueológicos fazem parte do patrimônio
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histórico e artístico nacional, como exemplos, o Sítio da
Pedra Pintada e ruínas da Fazenda São Marcos na TI São
Marcos, e tantos outros vestígios e sítios arqueológicos
existentes em Roraima, especialmente nas áreas indígenas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do panorama montado através do presente
estudo percebe-se a grande necessidade de se entender de
como ocorre as mudanças de um povo na linha do tempo e, a
partir daí poder montar um trabalho de divulgação, estratégias
para que todos possam ter a consciência da importância de se
conhecer o passado para viver o presente e, se preparar para o
futuro. Sabendo que tudo passa, só a história fica.
Com esse trabalho de campo pude ainda mais
valorizar a importância da pesquisa para a formação do
professor indígena na perspectiva da interculturalidade e
interdisciplinaridade do conhecimento. Nesse sentido, os
achados arqueológicos trouxe esse exercício interdisciplinar
da pesquisa e elaboração de novos conhecimentos.
O exemplo maior desse processo interdisciplinar
de formação foi o diálogo da arqueologia e antropologia
na pesquisa de achados arqueológicos, a história da
comunidade com a sociologia e geografia para a formação
em ciências sociais no Curso de Licenciatura Intercultural.
Portanto, esses momentos do trabalho de campo veio mais
somar com os nossos conhecimento acumulados como
professor indígena.
Os temas contextuais trabalhados na área de habilitação
em Ciências Sociais do Curso de Licenciatura Intercultural
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como Povos Indígenas no Brasil, Povos Indígenas em
Roraima, Povos Indígenas nas Américas, Os novos projetos
econômicos em terras indígenas, qualidade de vida; meio
ambiente e qualidade de vida: saúde propiciaram uma
reflexão para a minha prática docente e o exercício de
pesquisador indígena; porque os trabalhos finais de cada
tema contextual nos ajuda a refletir sobre o papel da escola
na comunidade e o da comunidade na escola.
Essa pesquisa só foi possível porque esses temas
contextuais me deram subsídios e instrumentos
metodológicos para refletir sobre os achados arqueológicos
na comunidade indígena Araçá e, ao mesmo tempo
aprofundar e conhecer esses vestígios que existem na
minha comunidade.
Outra coisa importante na pesquisa foi a abertura
que a comunidade deu a partir da apresentação da
proposta pedagógica (projeto de pesquisa) em reunião
comunitária para ser desenvolvida com a participação
dos comunitários. Após a reunião muitos foram
conscientizados e começaram a falar e mostrar algumas
peças que dispunham ou relatando caso ou os locais que
tem os achados arqueológicos.
Agora fica como sugestão a continuidade desse
trabalho como uma ação pedagógica da escola,
envolvendo os demais professores e estudantes para
registrar, documentar e sobretudo compreender o papel
da arqueologia na pré-história da cultura dos nossos
antepassados; além de discussão sobre o currículo
diferenciado e específico para cada escola da TI Araçá.
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Também é importante ampliar e melhorar o diálogo
com o Iphan para compreender o que é tombamento de
um sítio arqueológico para preservação e conservação dos
vestígios arqueológicos.
Outra questão relevante é a necessidade de promover
oficinas de arqueologia no contexto da escola indígena para
mostrar a importância dos achados arqueológicos, como
ferramenta de conservação e preservação do patrimônio
material e imaterial de um povo.
Foi um exercício inicial de inquietação como professor
indígena no tocante aos achados arqueológicos da minha
comunidade, espero continuar com esse trabalho.
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O USO DAS DIFERENTES LINGUAGENS DE
GEOGRAFIA E HISTÓRIA NA SALA DE AULA
EM CINCO ESCOLAS INDÍGENAS
Linda Peres44
Maria do Carmo Amaral

INTRODUÇÃO

O processo de ensino aprendizagem nas disciplinas
de História e Geografia nos últimos anos estão sendo objeto
de questionamentos pelos alunos e professores em várias
escolas. Estes questionamentos estão relacionados com as
formas de como os professores de História e Geografia
estão ensinando os alunos na sala de aula.
Para compreendermos estes questionamentos,
elaboramos e executamos um projeto pesquisa em cinco
escolas indígenas. Neste projeto de pesquisa realizamos
entrevistas com auxílio de questionário com perguntas
diretas destinados para os professores (a) de Geografia e
História e para os alunos do sexto ao nono ano do ensino
fundamental que estudam nas cinco escolas indígenas,
escolas estas localizadas no Município de Pacaraima ao
Norte do Brasil na fronteira com a Venezuela.
Durante as entrevistas, percebemos que os professores
enfrentam várias dificuldades para ensinar as disciplinas de
Geografia e História para os alunos. Ao entrevistar os alunos
e professores registramos o desinteresse dos alunos para
estudar as disciplinas de História e Geografia na sala de aula.
Graduada em Licenciatura Intercultural. Habilitação em Ciências Sociais
pela Universidade Federal de Roraima. (UFRR).
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Com estes grandes desinteresses pelos alunos,
os professores demostraram pretensões em modificar
a forma de ensinar os alunos na escola. Os alunos
pontaram sugestões para ensino da História e Geografia
no espaço escolar.
Apesar do desinteresse pelos alunos em estudar as
disciplinas de História e Geografia, identificamos nas cinco
escolas algumas alternativas prazerosas em que os alunos
demonstram interesse em estudar as duas disciplinas.
Durante emprego dessas alternativas de ensinar a
geografia e a História na escola podemos identificar o uso
de diferentes linguagens, porém muitas destas linguagens
estão distantes da sala de aula como podemos verificar e
comprovar nas entrevistas.
AS LINGUAGENS PRESENTES NO ESPAÇO DA SALA
DE AULA DAS CINCO ESCOLAS INDÍGENAS
Esta pesquisa se iniciou na Escola Estadual Indígena
Tuxaua Antônio Horácio, porém incluímos a participação
de mais quatro professor (a) que trabalham em quatro
escolas indígenas45 próximas de localização onde se iniciou
a pesquisa.
Ao entrevistarmos as duas professoras que trabalham
na Escola Estadual Indígena Tuxaua Antônio Horácio para
identificarmos quais as linguagens usadas nos momentos
do ensino da História e Geografia.
As professoras comentam que as linguagens mais
utilizadas para ensinar a Geografia e História na escola
45

Sarakayna, José Malheiros, Manoel Barbosa, Luís Ambrósio

135

são livros didáticos existente na escola, e os textos em
xerox que ambas selecionam para as aulas. De acordo
com as professoras os alunos demonstram desmotivação
para estudar as disciplinas, pois durante as aulas os
alunos constantemente saem da sala para beber água,
para ir ao banheiro e sempre ficam pelo corredor da
escola e demoram voltar para sala de aula para realizar
as atividades. As professoras destacaram que as aulas
de História e Geografia são consideradas pelos alunos
cansativas, pois exigem dos alunos leituras constantes
e interpretações e muitos alunos não gostam de realizar
estes tipos de atividades na escola.
De acordo com as professoras, os momentos em que
os alunos ficam mais participativos e presentes na aula
é quando é realizado na sala de aula, trabalho ou prova
valendo nota. As professoras comentaram que quando
acontecem as apresentações de seminários na sala de
aula, a maioria dos alunos apresentam dificuldades. No
momento das apresentações os alunos sempre pegam os
livros didáticos e começam a ler mecanicamente e quando
terminam a leitura. E quando nós pedimos para que os
alunos comentem o que entenderam na leitura para os
colegas, os alunos respondem repentinamente que não
entenderam quase nada diz uma professora. Alguns até
tentam explicar mais a maioria não conseguem realizar
uma leitura de forma interpretativa, comentou a outra
professora. Ou seja, os alunos não interpretar o que leem.
E isso deixa a aula sem debates.
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Perguntamos mais uma vez para as professoras, quais
os métodos utilizados para ensinar a Geografia e História,
ambas foram logo relatando: Na escola não existem
muitos materiais de apoio pedagógico. E o coordenador
pedagógico não tem contribuído muito para discutir esses
termos. E cada professor (a) vai fazendo como pode, disse
a professora. Uma das professoras comentou que de vez
enquanto traz uma música para deixar de lado os livros,
mas, mesmo assim, os alunos continuam distante das aulas
de Geografia e História pois a maioria dos alunos não
querem muito participar também quando trago as músicas.
A professora disse que vem tentando atrair atenção
dos alunos com temas que está relacionado com a vivência
dos alunos, para que eles possam ser mais participativos,
porém muitos alunos ficam só ouvindo disse a professora,
os alunos parecem não gostar de estudar as disciplinas de
História e Geografia.
No segundo momento visitamos Escola Estadual
Indígena Manoel Barbosa para entrevistar a professora
que ministra a disciplina de História e Geografia para
os alunos de 6º ao 9º ano. Perguntamos para professora,
quais são as formas de ensinar as disciplinas de História e
Geografia na sala de aula. A professora começou a falar
que a escola não disponibiliza de recursos pedagógicos
para ser utilizado nas aulas de História e Geografia como
mapas, revistas, globos e jornais por exemplo. E logo
identificamos, através dos seus relatos, que as linguagens
mais empregadas durante as aulas é basicamente a prática
tradicional, isto é o uso excessivo dos livros didáticos.
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A professora enfatizou que “o material pedagógico
mais presente na escola e na sala de aula é basicamente
os livros didáticos que são enviados da secretaria de
educação do estado para escola, e a maioria das vezes os
livros demoram de um a dois anos para chegar na escola,
comentou também que nunca participou na escolha dos
livros. Porém a mesma relatou que tem muita preocupação
e vontade de modificar a forma de ensinar as disciplinas
de história e geografia”. Para Oliveira,
desde os anos de 1980, tem ganhado espaço no Brasil
uma discussão sobre a necessidade de renovar as
formas de ensinar História. Muitos pesquisadores (que
são também professores de História) escreveram textos
e realizaram pesquisas mostrando a urgência de uma
renovação no ensino. E muitos deles entenderam e
propuseram que está renovação fosse feita através de
mudanças nas posturas dos docentes, especialmente na
escolha dos materiais que seriam levados para a sala de
aula (OLIVEIRA, 2012, p. 265).

A professora comentou também que na escola que
trabalha, o único espaço para realizar uma pesquisa
é basicamente, uma das salas de aula, da escola que é
destinada para a biblioteca, esta sala e o local que serve
para guardar os demais livros que sobraram dos alunos,
estes livros são destinados e disponíveis para outros
alunos do ensino fundamental II realizar suas pesquisas.
A professora enfatizou também que em sua opinião
uma “ferramenta” importante que poderia ser utilizada na
escola, seria o acesso à internet na escola, todavia, isto está
distante da realidade da maioria dos alunos e professores
indígenas, segundo a professora se existe a internet, os

138

alunos poderiam fazer alguma pesquisa em site, revistas
e livros online. A professora afirmou também que utiliza
constantemente os livros didáticos na sala de aula já que
não tem muitas alternativas, e que durante a realização
das atividades com os livros os alunos demonstram
desmotivação para responder as atividades, a maioria dos
alunos não respondem os exercícios. Destacou que talvez
com o uso da internet, os alunos poderiam demostram
mais interesses pelas disciplinas de História e Geografia.
A professora relatou que durante as aulas de História
esporadicamente realizar uma pesquisa de campo na
comunidade46 com os alunos, a pesquisa contribui para
diversificar o ensino na sala de aula. Para ela a pesquisa de
campo é uma forma de contextualizar a vivência do cotidiano
dos alunos com os conteúdos dos livros didáticos, para a
professora é neste momento que os alunos apresentam uma
produção positiva na construção de conhecimentos, eles
demostram mais interesses em realizar estas atividades,
para realizar a pesquisa os alunos deixam sala de aula e
saem na comunidade para observar e registram dados sobre
os problemas que acontece no meio ambiente, na natureza
como o resultado das queimadas, as destruições de fauna e
flora que sempre ocorrem na comunidade.
A professora também destacou que sempre traz textos
em xerox para sala de aula. Para ter acesso a esses textos,
a professora vai para sede do município de Pacaraima
que fica 20 km da escola e realizar pesquisas e imprimir
alguns textos na lan house. Reforçou dizendo: “se existisse
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a internet na escola, poderia melhorar a qualidade das
pesquisas e o ensino tanto para ela como professora como
para os alunos”. Para Oliveira
é importante entender que a presença de novas
linguagens nas aulas de História não deve vir em função
de uma simples renovação dos métodos e tampouco
pode ser entendida como possibilidade de promover um
maior interesse dos estudantes. O importante é conseguir
a ‘renovação’ e mesmo o ‘interesse’ dos estudantes,
articulando para isso uma visão igualmente renovada do
ensino de História. Trata-se de buscar objetivos para o
uso de diferentes linguagens num processo conjunto com
novos procedimentos e modos de entender as finalidades
do ensino de História (OLIVEIRA, 2012, p. 268).

Outra preocupação demostrada nos relatos da
professora e o desinteresse dos alunos nas realizações e
conclusões das atividades durante as aulas de História e
Geografia, existem certos alunos que em vez participar das
aulas, eles realizam outros exercícios de outras disciplinas,
durante a aula a professora sempre ouve os alunos
comentando entre eles “hoje o professor de matemática e
o professor de ciências corrigirão as atividades, hoje é o
dia da entregarmos os trabalhos pendente’’.
A professora comentou que percebe que alguns
alunos não fazem as atividades das outras disciplinas, e
deixam para fazer essas atividades justamente durante
as aulas de História e Geografia. A professora as vezes
é considerada chata pois sempre solicita a atenção dos
alunos e logo eles começam a deixar de fazer os exercícios
das outras disciplinas e começam a realizar as atividades
da aula em curso. Durante as aulas de História e Geografia
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alguns alunos saem da sala para buscar um livro na
biblioteca, outro dizem que esqueceu o livro outros
inventam de beber água e ir ao banheiro. E assim o tempo
de aula vai passando. E perguntamos da professora que
isso sempre acontece. Ela comentou que sim.
Ao conversarmos com os alunos que estão pelos
corredores da escola. Perguntamos porque eles saem muito
da sala de aula. Dois deles responderam que as aulas de
História e Geografia é muito cansativa. Outro falou que a
maioria das vezes na aula de História e Geografia sempre
estamos lendo livros e isso é chato. Gostaríamos de ter
aulas diferentes, nós poderíamos desenhar, pesquisar,
assistir filmes, por exemplo, disse o outro aluno.
Em outro momento da realização da pesquisa
visitamos mais três escolas47 indígenas que fica próxima
da Escola Antônio Horácio, nestas escolas observamos
e registramos por meio de entrevistas os relatos dos
professores que estavam ministrando as aulas de História
e Geografia para os alunos de sexto ao nono ano, as
linguagens utilizadas pelos professores.
Na escola indígena Sarakayna ao entrevistamos a
professora que ministra a disciplina de História e Geografia,
a mesma relatou que para dar aula, ela sempre utilizar o
livro didático com os alunos de sexto ano e que durante as
aulas os alunos não têm acesso ao livro para acompanhar
a leitura, pois na escola não existem livros para os alunos.
Ao verificarmos as demais séries, a professora disse que
a escola foi recentemente criada e por isso só existe esta
47
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única turma no ensino fundamental, estes alunos de sexto
ano são os alunos concluíram o ano passado o quinto ano.
A professora comentou também que sempre seleciona
alguns textos e tirar xerox e traz para sala de aula, destacou
que é por meio destes textos que os alunos produzem o
resumo de um determinado tema. A professora falou
também que tem enfrentado momentos desafiador para
dar aula de História e Geografia, pois a maioria dos alunos
que estudam na escola são falante da língua indígena
Taurepang, e isso tem dificultado muito a realização das
atividades planejadas para as aulas da semana e do mês.
Pois durante as aulas os alunos têm muita dificuldade
de ler e interpretar os textos na língua portuguesa, mas
com várias repetições e explicações e leitura eles começam
vagarosamente compreender e fazer pequenas leituras.
Para a docente, talvez essa dificuldade que os alunos
e ela enfrentam no processo de ensino aprendizagem
é que no momento de ensinar as disciplinas de História
e Geografia a professora utiliza a língua portuguesa e
como os alunos são falantes da língua indígena eles não
compreende muito o que ela explica na aula.
Para a docente as imagens fotográficas que fazem
parte dos livros didáticos e outras imagens que a mesma
traz para sala de aula de vez em quando, contribuem muito
nos momentos da aula, é por meio da imagem fica mais
fácil ensinar a disciplinas de História e Geografia para
estes alunos, a mesma comentou que quando traz para
sala de aula algumas imagens, os alunos ficam curiosos,
interessados e observadores, as imagens atrai atenção
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da maioria deles e neste momento que percebo que eles
começam a comentar e interagir com os outros alunos e
comigo durante a aula disse a professora.
Entretanto é
necessário utilizarmos as imagens de maneira prudente.
Para Fonseca
a fotografia não deve ser tomada como um espelho fiel
da realidade. A incorporação das imagens fotográficas
no processo de ensino de História e Geografia amplia
o olhar as possibilidades de leitura do social, tentando
captar aquilo que é ao mesmo tempo estranho e novo,
trazendo aproximação do olhar e da linguagem, das
visibilidades e das coisas, da observação, da descrição e
da análise (FONSECA, 1995, p. 56).

Ao visitarmos a escola Luiz Ambrósio assistimos a
aula da professora de História. Durante a aula registramos
por meio da observação o primeiro momento de aula
da professora. No início da aula a professora pegou o
livro didático em seguida solicitou para que os alunos
encontrassem a página de número 119, o tema da leitura
era a industrialização no Brasil. E dando prosseguimento
na aula a professora perguntou: “o que é uma indústria?
Alguém sabe o que uma indústria? A maioria dos alunos
permaneciam calados. Em seguida a professora começou
a ler parágrafo por paragrafo e antes de conclui-los, ela
sempre deixava as últimas palavras dos parágrafos para
que os alunos completassem a leitura.
De vez enquanto ela falava: “prestem atenção” os
alunos demonstravam pouca participação na leitura na
sala de aula, alguns alunos estavam com alguns celulares
no momento da aula. A professora pedia para os alunos
guardar o celular. O celular assim como outros meios
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tecnológicos podem ser utilizados no processo de ensino
aprendizagem na disciplina de História da Geografia já
que fazem parte da vida do aluno. Para Medeiros
as crianças e adolescentes que frequentam as escolas
têm enorme contato com a televisão, com o cinema, com
revistas, jornais e com a Internet, porém, quando entram
na sala de aula, deparam-se com um mundo diferente,
monótono, pois poucos desses recursos são utilizados
pelos professores. Isso gera um aparente conflito entre
alunos/professores/escola, ocasionando não só o
desinteresse pelo conteúdo como também situações
de indisciplina e falta de participação em sala de aula
(MEDEIROS, 2005, p. 61).

Durante a aula a professora sempre repetia “preste
atenção”, vocês estão entendo como funcionam as
indústrias? Os alunos permaneciam calados. E na maioria
das vezes ela mesma respondia à pergunta, a professora
continuava a fazer a leitura, e ela sempre deixava o final
do parágrafo para ser completada pelos alunos, um ou
dois alunos respondia com a voz baixa, mais com muita
dificuldade, e a professora mais uma vez instigava para
que os alunos respondessem.
E assim a aula prosseguia e os alunos continuavam
desmotivados em participar da aula. Em uma breve
conversa com dois alunos, eles comentaram que as
aulas sempre acontecem dessa forma. Medeiros (1995,
p. 70) destaca que “ainda coexistem nas escolas formas
diferenciadas de ensinar e aprender História. Junto ao
movimento de renovação, ainda persistem abordagens
tradicionais que tornam a aula de História árida, monótona
e sem significado”.
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Ao realizarmos outra visita na escola Estadual
Indígena Professor José Malheiros para desenvolvermos a
pesquisa, podemos registramos por meio de observações
a aula do professor de Geografia. Era basicamente treze
horas e trinta minutos quando o professor chegou na escola,
um pouco apressado deu boa tarde para o gestor e para
mim, percebi que carregava em suas mãos o livro didático.
E professor saiu em direção da sala de aula e quando lá
chegou colocou os livros que estava de posse em cima da
mesa, em seguida pegou o diário de classe e fez a chamada
presencial dos alunos, e pediu para todos pegassem seus
livros de Geografia, escolheu o tema e ambos começaram
a ler, todos alunos estavam sentados nas cadeiras ao redor
da mesa do professor, o professor perguntava se os alunos
estavam entendendo a leitura, alguns alunos respondiam
que sim, outros ficavam calados em seguida o professor
selecionou alguns exercícios dos livros para que os alunos
copiassem no caderno, e depois respondessem, os alunos
pegaram os cadernos e começaram a escrever as atividades
e assim foi a aula.
Percebemos, pouca participação dos alunos na
leitura e não houve pelo menos um debate sobre o tema,
só registramos a realização das atividades pelos alunos
em seus cadernos e assim finalizou as aulas.
Ao conversarmos com diretor sobre o professor de
Geografia o mesmo falou que este professor está apenas
com seis meses que chegou na escola e trabalha na sala
de aula apenas dois anos. O gestor comentou que alguns
alunos já reclamaram sobre o modo que o professor
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está ensinando, os alunos sentem medo do professor, o
professor demonstrar ser bravo, existem alguns alunos que
não assistiam as aulas do professor. Mas de acordo com o
gestor, o mesmo já realizou uma conversa com o professor
e os alunos para ajudar a resolver essa dificuldade, mas,
mesmo assim, os alunos têm realizado reclamações do
professor. O professor sempre diz em tom alto que os
alunos devem sempre realizar as atividades sem ajuda
do professor devem pesquisar e não esperar respostas do
professor e isso talvez tem causado medo nos alunos.
Durante a realização da pesquisa, registramos
que nas escolas indígenas pesquisadas a maioria dos
professores são responsáveis em ministram as duas
disciplinas, Geografia e História e as duas disciplinas são
ensinados na língua portuguesa em todas escolas.
Um dos materiais mais presente na aula de Geografia
e História na maioria das escolas onde realizamos a
pesquisa é basicamente os livros didáticos, pois a maioria
dos professores e alunos têm acesso ao livro didático exceto
a escola Sarakayna, estes livros sempre estão presentes em
um determinado espaço da escola e são guardados em
armários feito de madeiras e armários de ferro.
Identificamos raramente a presença outras linguagens
no ensino da Geografia e História nas escolas. Verificamos e
perguntamos dos professores se nas escolas haviam, mapas,
revistas, filmes, jornais e documentários que poderiam ser
utilizados como instrumentos de ensino, a maioria dos
professores relataram que na maioria das escolas há uma
escassez destes materiais. Para Oliveira e Santos (2015) “os
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filmes cinematográficos, podem ser uma prática recorrente
à dispersão do conhecimento geográfico. Essa ferramenta
permite melhorar a relação ensino-aprendizagem, da
Geografia contribuindo para promover o interesse do
aluno, além de tornar as aulas mais prazerosas”.
No processo da pesquisa, todos os professores
comentaram que enfrentam dificuldades em ensinar os
alunos as disciplinas de Geografia e História durante a
aula. Durante as entrevistadas os professores enfatizaram
que é necessário encontrar outras alternativas para ensinar
a disciplina de Geografia e História na escola. Muitos destes
professores relacionam estes desafios que estão enfrentando,
estão relacionados com a escola que não oferecem materiais
didáticos para melhorar o ensino aprendizagem do aluno.
Do outro lado os alunos que estudam nas escolas
fazem críticas aos professores de Geografia e História
sobre amaneiras de ensinar pois a maioria das vezes os
professores utilizam constantemente os livros didáticos
durante as aulas, e isso deixa as aulas ficarem cansativa e
sem estímulos para estudar. Alguns alunos têm sugerido
aos professores a realizarem, pesquisa de campo, assistir
filmes por exemplo. Notamos também que a maioria
das escolas não dispõem instrumentos tecnológicos
para pesquisar. Somente na escola Tuxaua Antônio
Horácio existem dez computadores, mais dificilmente
são utilizados pelos professores e alunos, pois a maioria
das vezes estes instrumentos estão desligados e não são
utilizados por motivos inadequados para uso. Enquanto
nas demais escolas não existem computadores.
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Outro fator preocupante que os professores
apontaram, é que a maioria dos professores das escolas não
tem apoio do coordenador pedagógico, pois na maioria
das escolas pesquisadas só encontramos um coordenador
na escola Tuxaua Antônio Horácio. Apesar da maioria dos
professores estarem em processo de formação continuada
para docência a maioria enfrenta desafios e dificuldades
em ensinar as disciplinas de História e Geografia como
podemos registar durante a pesquisa.
PROPOSTAS DE MUDANÇAS NO ENSINO DE HISTÓRIA E
GEOGRAFIA NAS ESCOLAS INDÍGENAS

No transcorrer da pesquisa, os relatos dos
professores comprovaram que as diferentes linguagens
utilizadas na aula de História e Geografia são raramente
desenvolvidas, todavia podemos registrar na maioria das
escolas indígenas, algumas atividades motivadoras que
são desenvolvidas no ensino das disciplinas de Geografia
e História que podemos identificar a presença das
linguagens no processo de ensino aprendizagem, porém
estas não são desenvolvidas na sala de aula.
Os professores relataram que as aulas na sala acontecem
de forma expositivas, os conteúdos que são ensinados para
os alunos são retirados especificamente dos livros didáticos,
raramente os professores selecionam alguns temas na
internet e tiram xerox de texto e trazem para os alunos, mas
estes materiais pedagógicos não são apreciados muito pelos
alunos, pouco aluno tem participado nos debates, e isso
também prejudica as expectativas dos professores.
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Observamos nos registros e observações que há a
mínima participação e compreensão dos alunos quando
os conteúdos estão sendo explicados pelos professores
durante as aulas, principalmente nos momentos da
participação dos debates pelos alunos. A produção
textual feita pelos alunos de acordo com os professores
mesmo após as explicações dos professores, a maioria
dos alunos tem muitas dificuldades de escrever um texto
narrativo ou descritivo sobre o tema estudado de forma
coerente e concisa apesar de professor sempre realizam a
contextualização do tema com a vivência dos alunos.
Os professores relataram que talvez a desmotivação
dos alunos está relacionada com a falta da utilização de
metodologias, estas metodologias podemos relacionar
com as novas linguagens48 que podemos utilizar nas aulas
de História e Geografia que ainda não estão sendo utilizada
na escola onde realizou-se a pesquisa. Para Santos
o uso de diferentes linguagens nas aulas de Geografia
mobiliza uma construção do conhecimento, de forma
interdisciplinar e contextualizada, levando o professor
a proporcionar momentos da sua aula que encaminhem
o aluno a realizar pesquisar, produzir textos, criar
maquetes, mapear espaços, ler mapas, desenvolver
projetos, fazer exposições, participar de debates,
promover campanha, organizar entrevistas, painéis,
jogos entre outros (SANTOS, 2012, p. 19).

Uma das aulas que os alunos participam de forma
efetiva e participativa nas escolas de acordo com os
professores, é quando as aulas são realizadas por meio de
oficinas, amostra pedagógica e feiras de ciências, que ocorrem
esporadicamente, uma ou duas vezes ao ano nas escolas.
48

Músicas, cinema, filmes e documentos históricos.
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Para realização das oficinas, mostras pedagógicas
e as feiras de ciências, as escolas planejam as atividades
entre alunos e professores do ensino fundamental e o
ensino médio. Estas atividades iniciam na segunda-feira e
termina na sexta-feira, o último dia acontece a socialização
das atividades.
Durante o processo de socialização das atividades,
as escolas convidam a comunidade em geral49 para
demonstrar as atividades desenvolvidas pelos alunos e
professores nas escolas. Nestas apresentações de acordo
com as professoras há demonstrações de maquetes,
mapas, croquis, teatros, dramatizações, receitas, palestras
nas diversas disciplinas para os participantes. Outra forma
de estudar que os alunos demonstram gostar de realizar
são atividades dos projetos escolares50 desenvolvidas na
maioria das existentes nas escolas. E nestes momentos
que está presente as linguagens como vídeos, fotografias,
filmes e músicas.
Ao perguntarmos para os professores entrevistados
durante a pesquisa, que linguagens, estes poderiam utilizar na
sala de aula para melhorar o ensino da História e Geografia na
escola todos eles citaram a televisão, internet e livros específicos
com temas para pesquisa. Porém não foi citado pelos
professores outras linguagens como revistas, monumentos,
jornais impressos, desenhos animados, charge, história em
quadrinhos, poemas, rádio, cinema, jogos eletrônicos, museu,
Pais dos alunos, lideranças indígenas, convidados das instituições
universidades.
50
Dias das mães, dia dos pais, dia do meio ambiente, pinturas corporais
e comidas e bebidas tradicionais dos povos indígenas.
49
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literatura, mapas, globos. E ao visitarmos as escolas não
identificamos a presença das diferentes linguagens.
Com estas dificuldades que identificamos nas
entrevistas dos professores em ensinar as disciplinas de
Geografia e História acreditamos que o livro de Metodologia
do Ensino de História e Geografia de Dalla Costa (2012) é
uma obra que disponibiliza uma diversidade de sugestões
de diferentes linguagens que professores de História,
podem utilizar no processo de ensino aprendizagem na
sala de aula. Talvez essas diferentes linguagens podem
contribuir na estimulação e no interesse dos alunos pelo
ensino da História e Geografia. Pois percebemos que neste
momento os livros didáticos utilizados pelos alunos na
aula não são muito apreciáveis pela maioria dos alunos.
Dallas (2012) sugere e explica em sua obra
Metodologia do Ensino de História e Geografia de como
devemos usar algumas linguagens como a televisão, o
cinema, a música, o rádio, as tecnologias de informações e
de comunicação em sala de aula. Talvez estas linguagens
podem tornar as aulas de História interessante e dinâmico.
Para Dallas
o ideal, para que esse processo de ensino aprendizagem
ocorra de forma plena, seria envolver nesse o projeto não
só os professores de História, mas todos os professores
de cada escola, além do coordenador pedagógico, da
direção, dos alunos da associação de pais e mestres e
dos funcionários. A qualidade do ensino, em qualquer
nível escolar, precisa de uma parceria entre todos e de
preparação para esse novo jeito de ensinar História. É,
portanto, uma tarefa coletiva (DALLA, 2012, p.13).
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Deste modo sugerimos que os professores possam
conhecer as diferentes linguagens para ser empregados
no contexto das escolas indígenas pois podemos constatar
na pesquisa que as linguagens estão um pouco distantes
na maioria da sala de aula. Acreditamos que as disciplinas
de História e Geografia são importantes no processo de
formação dos alunos assim como outra disciplina escolar,
e para motivar os alunos da importância destas disciplinas
devemos desenvolver outras linguagens para que o ensino
tenha significado importante para os discentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando concluirmos esta pesquisa registramos e
identificamos nos relatos da maioria dos professores que é
necessário renovar a formas de ensinar História e Geografia
na escola, porém nas escolas pesquisadas o ensino de
História e Geografia permanecem de forma tradicional.
Mas nas entrevistas os professores demonstram interesse
em modificar forma de ensinar, para eles apesar de as
escolas não disporem de recursos metodológicos para o
ensino de História e Geografia, ambos concordam que é
indispensável transformar as maneiras de ensinar na sala
de aula, pois muitos alunos têm demonstrado desinteresses
pelas aulas de História e Geografia.
Mas durante a pesquisa identificamos que as escolas
realizam esporadicamente algumas atividades como:
oficina, amostra pedagógica e feira de ciências, e estas
atividades têm contribuído para que as aulas de Geografia
e História tenha mais sucesso no processo de ensino
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aprendizagem. É nestas atividades que os alunos participam
mais ativamente e efetivamente, é também nesta ocasião
que está mais visível a presença das diferentes linguagens
como: músicas, teatro, dramatização e filmes, estas
atividades também são consideradas pelos professores
positivas. Esta forma de ensinar tem contribuído para que
os professores possam refletir e repensar suas atitudes em
ensinar as disciplinas de História e Geografia.
Um fator preocupante que registramos na maioria das
escolas foi a ausência do coordenador pedagógico, exceto
na escola Tuxaua Antônio Horácio, para os professores
entrevistados, o coordenador pedagógico exerce uma função
importante em ajudar os professores na construção de
estratégias metodológicas par ser utilizada na sala de aula.
Portando os professores da maioria das escolas
têm enfrentado vários desafios no processo de ensinar
a disciplina de História e Geografia, porém estes têm
demostraram preocupações e interesses em buscar novas
formas de ensinar os alunos estas disciplinas.
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MEMÓRIAS: EXPERIÊNCIAS COMO DOCENTE,
LÍDER INDÍGENA E GESTOR PÚBLICO
Euclides Pereira51

APRESENTAÇÃO
O presente trabalho é parte integrante do conteúdo
exigido para conclusão do Curso de Licenciatura
Intercultural do Instituto Superior de Formação Indígena
da Universidade Federal de Roraima. O trabalho visa trazer
informações e reflexões sobre a minha maloca de origem,
bem como a minha formação escolar, a experiência como
docente, experiências como coordenador de organizações
indígenas e gestor público. Trato das dificuldades e dos
desafios frente as funções que ocupei tanto em organizações
indígenas como em gestão pública. Este trabalho é
resultado da busca em diários pessoais; conversas com
as lideranças indígenas com quem trabalhei; participação
em encontros e assembleias de tuxauas; relatórios de
reuniões das organizações indígenas e outras referências
que constam neste trabalho.
Este trabalho está dividido em quatro partes. Não
sigo ordem cronológica para relatar as experiências. A
divisão é apenas didática.
Na primeira parte apresento a minha maloca de origem,
as famílias que a constituíram, suas origens e os motivos que as
levaram a migrarem de região e a sua importância na região.
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) defendido em agosto de 2016, na
área de habilitação Ciências Sociais do Curso de Licenciatura Intercultural,
Insikiran/UFRR, sob a orientação do professor Marcos Antonio Braga de
Freitas. Professor de Educação Básica da SEED/RR.
51
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Trato ainda da minha formação escolar começando as séries
iniciais do primeiro grau, 1ª a 4ª série, na escola Santa Rosa
de Lima, na maloca Limão, continuando os estudos de 5ª a
8ª série na Missão São José, Surumu, a conclusão do Ensino
Médio na escola Gonçalves Dias em Boa Vista e dois anos de
estudo de Filosofia no Seminário São José, em Manaus.
Apresento na segunda parte as minhas experiências
como docente. Primeiro o trabalho na Escola Siminiyo’,
na maloca Canta Galo. A escola Siminiy’o é resultado
das discussões das lideranças indígenas das etnorregiões
Surumu e Baixo Cotingo que reivindicavam uma educação
escolar indígena bilíngue, diferenciada e específica. Faço
uma breve reflexão sobre o tipo de educação escolar que
trabalhamos nas comunidades indígenas. A experiência
no Centro Indígena de Formação Cultura Raposa Serra do
Sol mostra um pouco o que seria uma escola diferenciada
e específica. Trato ainda da minha formação acadêmica no
Instituto Insikiran.
Na terceira parte faço uma reflexão sobre movimento
e organizações indígenas tradicionais e formais. Trato
das funções das lideranças indígenas nas organizações
tradicionais e nas organizações formais. Relato as minhas
experiências como secretário do Conselho Indígena
do Território de Roraima - CINTER e coordenador do
Conselho Indígena de Roraima – CIR e Coordenação das
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB.
Trato dos meus trabalhos frentes as essas organizações.
No CIR a luta pela demarcação da Raposa Serra do Sol e
na COIAB a construção do “Projetos Demonstrativos dos

156

Povos Indígenas” que garantisse a sustentabilidade dos
povos e terras indígenas da Amazônia brasileira.
Na quarta parte trago para o debate a participação
de lideranças indígenas na execução de políticas públicas,
participação como representante de organizações
indígenas em instâncias colegiadas de órgãos públicos,
sejam elas consultivas e/ou deliberativas, para tomadas de
decisões de políticas públicas e a participação como gestor
público. Apresento ainda, a minha experiência como chefe
do Núcleo de Educação Indígena (1992) e gerente técnico
do PDPI no Ministério do Meio Ambiente (2008 – 2011).
ORIGEM E FORMAÇÃO ESCOLAR
Maloca de origem
Nasci no dia cinco de outubro de mil novecentos e
sessenta e quatro. Filho de Alcides Pereira e Madalena
Pereira, ambos da etnia macuxi, moradores da maloca
Limão. A maloca está situada à margem direita do rio
Cotingo, próxima a confluência deste com o rio Surumu,
na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, município de
Pacaraima, Roraima.
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Essa maloca é uma das mais antigas da etnorregião
Surumu, entre as malocas Contão, Taxi e Barro. Consta
no relato de Theodor Koch-Grünberg (2006) referência à
existência da maloca Aleluia, hoje Limão, quando passou
naquela região entre os anos de 1911 a 1913, conforme
descreveu:
Hoje abreviaremos bastante a sesta, pois nosso destino,
uma faixa de mata, está próximo. É a mata de galeria
do Surumu, que atingimos pouco depois de 1 da tarde.
O rio aqui parece ser fundo e corre calmamente. Vou
para outra margem numa canoa deteriorada, que
encontramos no porto, à saída da trilha muito percorrida.
Um pouco terra adentro, na savana, fica a morada de
Idelfonso, constituída de várias cabanas. Aleluia é como
o velho vigarista a chama, o qual, a princípio, enganou
os padres com sua beatice servil, até que estes também
reconheceram sua verdadeira natureza. (KOCHGRÜNBERG, 2006, p. 85-86).
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As informações das pessoas mais velhas da maloca
Limão dão conta de que Idelfonso foi o primeiro tuxaua, e
posteriormente foi substituído pelo seu filho José Armando.
Segundo relatos de Koch-Grünberg, Idelfonso foi nomeado
capitão geral dos índios do vale do Surumu pelo governo
do Estado do Amazonas, em Manaus. Idelfonso é irmão
de Manuel, cujo nome indígena é Pitá, chefe da aldeia
Koimélemong, segundo Koch-Grünberg, na serra do Mel.
Idelfonso morava na aldeia Aleluia, no baixo Surumu,
enquanto Pitá morava no pé da serra do Banco, médio
Surumu. São moradores do vale do rio Surumu.
Ainda no início do século XX, os filhos do senhor
Raimundo e Marinquinha, ambos da etnia macuxi,
moradores da maloca Xumina, saíram em busca de um novo
lugar para morar. Da Xumina saíram para morar num lugar
chamado Juazeiro, hoje comunidade Juazeiro, região Baixo
Cotingo, município de Normandia. De Juazeiro saíram
para morar no Limão. O motivo da saída de Juazeiro foi
devido a escassez de áreas férteis para trabalhar na roça. Os
filhos de Raimundo e Mariquinha são: Felismino, Crispim.
Nazareno, Cipriano, Pedro, Flora e Vandeca.
As famílias eram assim constituídas: Felismino
(tuxaua da maloca Limão) casou com Amália e tiveram três
filhos: Maria, Raul e Laurindo. Por motivo de briga com
o pai por conta de um caso amoroso com um forasteiro,
Maria matou os dois irmãos (Raul e Laurindo) e fugiu para
a sede São Marcos, depois para Boa Vista. Com a morte de
Amália, Felismino casou-se com Lavina e tiveram quatro
filhos: Valdelírio, Iracema, Áureo e Arnaldo; Nazareno
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casou com Ermínia (meus avós paternos) e tiveram cinco
filhos: Alcides, Sebastião, Damião, Antônia e Olíbia;
Cipriano casou com Maria e tiveram oito filhos: Dionísio,
Nadir, Luíza, Olinda, Dominga, Antônio, Demar (morreu
na Venezuela) e Raimundo; Crispim casou com Florença
e tiveram dez filhos: José, Antônia, Iraci, Civilda, Olinda,
Raimundo, Cecília, Laíde, Arlindo e Lurdes; Pedro casouse com Jandira e tiveram sete filhos: Edinalva, Florinda,
Rodolfo, Maria Dalva, Domingo, Roraima e Zita; Flora
casou-se com Lourenço e tiveram nove filhos: Palmiro,
Jaú, Luzia, Mariquinha, Creusa, Ângelo, Ângela, Jane
e Adão; Vandeca casou-se com Francisco e tiveram dez
filhos: Valdir, Zilda, Orlanda, Vaner, Celestina, Albertino,
Venâncio, Laíza, Maria e Nazaré.

Além dessas famílias ainda faziam parte da maloca,
as famílias do senhor Adolfo e senhora Joana que tiveram
dez filhos: Joaquim, Cosmo, João, Fátima, Inácio (morto),
José, Cristina, Celestina, Raimunda e Maria e do senhor
Salvador e sua esposa Hilária que tiveram quatro filhos:
Marcelino, Edna, Laudina e Edilton.
Outras famílias que não faziam parte diretamente do
Limão, mas que participavam dos festejos da maloca e dos
160

festejos religiosos como a semana santa e o natal. Essas
famílias eram: senhor Francisco Aniceto e sua esposa Lili
e seus filhos que moravam no local denominada Laje, hoje
maloca São Francisco, etnorregião Baixo Cotingo, TI RSS,
município de Normandia. As famílias do senhor Anísio e
sua esposa Laíza, moradores da localidade denominada
Rodeador, hoje maloca Caranguejo, e a família de senhor
Artur Pacheco, morador da maloca Xiriri, ambas localizadas
à margem direita do rio Surumu, na etnorregião médio
São Marcos, Terra Indígena São Marcos (TISM), município
de Pacaraima.
A maloca Limão estava situada num local privilegiado,
entre a confluência dos rios Cotingo e Surumu e entre o
igarapé do Maruwai e as malocas do Baixo Cotingo. O
vale do Maruwai, na TISM, era rico em caça e o igarapé
e seus lagos ricos em peixes. No período de pesca e caça,
normalmente no verão, as pessoas das malocas Araçá
da Serra, Perdiz, Pacu, Teso do Gavião, todas na região
do baixo Cotingo, e maloca Contão, na região Surumu,
passavam na maloca Limão para comunicar o tuxaua que
estariam indo caçar e pescar no Maruwai.
Apesar do igarapé do Maruwai não pertencer à maloca
Limão, mas o tuxaua da maloca era considerado o responsável
daquela região. E no retorno da caçada e pescaria as pessoas
passavam na maloca Limão, onde o tuxaua os esperava com
muito caxiri, farinha e beiju, pois seus alimentos já tinham se
esgotados e precisavam repô-los para chegarem a suas casas.
Como retribuições davam carne de caça e pescado ao tuxaua
que os distribuía entre as famílias do Limão.
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No final da década de 1980, a maloca do Limão
entrou em decadência, com famílias deixando a maloca
e indo procurar outro lugar para morar. O motivo da
decadência foi devido desentendimento entre as famílias e
um surto de doença que abateu sobre a maloca vitimando
várias crianças e alguns adultos. A justificativa do mal
sobre a maloca foi devido à morte de dois “Kanaimé52”
que haviam cometido um crime contra uma mulher da
maloca. Por conta disso foram executados.
Na metade da década de 1990 chegou um grupo de
novas famílias, da maloca Perdiz da Serra para morar no
Limão. Também não aguentaram muito tempo naquele lugar
e se deslocam para formar uma nova maloca São Bento, acima
do Limão uns trinta quilômetros, onde moram até hoje.
E assim, algumas famílias que ficaram no Limão
se retiraram daquele local e construíram a nova maloca
Limão, a uns quinze quilômetros acima do antigo Limão.
E esta foi definitivamente desabitada.
Formação escolar
Ao completar sete anos de idade comecei a estudar
na escola Santa Rosa de Lima, na maloca do Limão, Terra
Indígena Raposa Serra do Sol, etnorregião Surumu,
município de Pacaraima. A escola funcionava de 1ª a 4ª
série. Em 1971 fiz a 1ª série e em 1972 a 2ª série. Em 1973
não estudei. Em 1974 estudei na 3ª série. Os anos de 1975 e
1976 não frequentei a escola. Só retornei a escola em 1977
quando conclui a 4ª série.
52

Entidade mágica, que pune as pessoas por motivos fúteis
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Os professores eram filhos da maloca Limão. Os
professores Damião Pereira era filho do senhor Nazareno
Pereira e Valdelírio Pereira filho do senhor Felismino,
tuxaua da maloca. Esses professores estudaram na
Escola Padre José Anchieta, na missão São José, Surumu,
de responsabilidade dos missionários da Consolata. Os
alunos da escola Santa Rosa de Lima eram filhos da maloca
Limão e dos lugarejos Caranguejo, Laje e Xiriri.
A escola parecia legal porque possibilitava o encontro
das crianças todos os dias. Se esse fosse para brincar seria
muito bom. Mas o problema estava dentro da sala de aula.
O estudo da língua portuguesa e a matemática era o “bicho
papão” da escola. Os professores vestidos de autoridade
tinham o poder para castigar os alunos que não conseguissem
fazer as atividades. A palmatória estava ali presente para
quem não decorasse a tabuada. Os grãos de milho faziam
parte da escola, não para a merenda, mas para pôr de castigo
alunos que não respeitassem os professores. Nem lembro
quantas vezes fiquei de joelhos em cima daqueles grãos.
Esse tipo de escola intimidava e desestimulava os
alunos a permaneceram na escola como afirma o senhor
Jacir José de Souza (2008, p. 242),
não gostei da escola e só fui a aprender a ler e escrever mais
tarde quando eu já tinha mulher. Eu comecei a estudar
no MOBRAL [Movimento Brasileiro de Alfabetização],
mas só quebrou um galho. Então eu não tenho nada de
estudo formal, mas tenho muito conhecimento da vida.

Falar e escrever correto eram outras exigências.
Como engolir um monte de letras sem nenhum tempero?
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Os professores não foram preparados para dar aulas e daí
a dificuldade para ensinar. Mas o problema não era apenas
didático, mas social e cultural.
Quanto à questão social, é que a escola não levava
em conta a maneira da vida familiar. Como a família se
organiza e como se dá a relação entre os pais e os filhos.
Onde os pais não costumam castigar os filhos. Quanto
à questão cultural a escola não levava em conta o jeito
de como os pais ensinavam seus filhos e filhas. Não é
na “porrada” que os pais ensinam os filhos a flecharem
o primeiro tucunaré. E nem era na “taca” que as mães
ensinavam as meninas a preparem um bom pajuarú.
A divisão dos produtos da roça, da pesca e da caça
se dava na prática. E isso a matemática não fazia. A
matemática parecia não ter nada a haver com a realidade
da vida das famílias. Era pura abstração. A língua falada
na casa não se encontrava com a língua usada na escola.
E por que isso não era possível? Porque foi proibido falar
macuxi em sala de aula e depois na maloca.
Naquela época estávamos em plena ditadura militar,
e era preciso integrar os índios à sociedade nacional. E
a escola era o instrumento para integrar os índios como
afirma Weber (2006, p. 30):
Até então, o ensino escolar nas áreas indígenas tinha
como meta declarada a integração dessas populações
à sociedade nacional; as aulas se davam em português
e veiculavam, basicamente, os conteúdos das escolas
brasileiras.

Todos os dias de segunda a sexta-feira tínhamos que
estar perfilados diante de um mastro para cantar o hino
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nacional brasileiro enquanto a bandeira subia. E era no dia
sete de setembro que a bandeira era idolatrada. Todos nós
alunos, sem exceção, após hastear a bandeira, tínhamos
que desfilar no meio da maloca para que todos vissem que
aquele um metro e meio de pano era muito importante.
Para nós, alunos, não significava nada. Não entendíamos
nada sobre a soberania nacional, brasilidade, governo,
ditadura, entre outros assuntos. Mandulão (2010, p. 15)
afirma que,
a escola comemorava as datas cívicas, para fortalecer esta
idéia de patriotismos e criar nas pessoas o entusiasmo
de civismo como o dia da morte de Tiradentes,
descobrimento do Brasil, dia das Mães, Independência
do Brasil, Proclamação da República, dia da Bandeira.
E durante estas datas apresentávamos cartazes do tipo:
Salve Pedro Alves Cabral! Viva a Independência do
Brasil! Independência ou morte! Viva o Brasil! E tínhamos
que recitar poesias diante dos nossos pais, todos tinham
que aprender o hino nacional brasileiro, da proclamação
da república, do soldado, da independência. Ficávamos
em forma (enfileirados) diante do mastro da bandeira
brasileira para hasteá-la, o que era feito por um aluno
enquanto cantávamos o hino nacional e do Território de
Roraima, todos os dias, antes de entrar na sala de aula.

A maloca tinha o dia sete de setembro como o dia
mais importante, além da semana santa e natal. A maloca
participava intensamente na preparação da comemoração
do dia. Preparava muito caxiri e providenciava peixes
e carnes de caça. Setembro é o mês que começa a fartura
na região. É período que as águas dos rios e igarapés vão
baixando e os peixes estão gordos. É final do nosso inverno.
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Estudo na Missão Surumu
Em 1978, com 14 anos de idade, eu e Áureo Pereira,
filho do tuxaua Felismino, fomos estudar na escola Padre
José de Anchieta, na Missão São José, Surumu, sob a
responsabilidade dos padres do Instituto dos Missionários
da Consolata. Da maloca Limão até a Missão gastávamos
dois dias de viagem a pé.
No ano de 1981 conclui a oitava série do primeiro
grau. Na Missão Surumu, enfrentei algumas dificuldades.
Uma delas foi ter deixado para trás meus pais, irmãos,
amigos e a vida na maloca. O meu tempo de maloca foi
mudado. Agora tenho que acordar às seis horas, rezar às
seis e meia, tomar café às sete horas, ir ao trabalho às oito.
Ao meio-dia hora do almoço e às treze e trinta ir à escola.
Às dezoito horas era o jantar, depois o estudo (fazer o
dever da escola) até as vinte e duas horas e depois dormir.
Essa era a rotina que estava bem longo da vida na
maloca. Olha que isso foi durante os quatro anos que passei
ali. E isso era um pequeno problema, a gente se adapta.
Mas o problema maior estava na convivência dentro da
missão. Os rapazes eram separados das meninas. Algo
completamente fora da lógica da vida na maloca. Eu
passando da adolescência para juventude, momento mais
importante na vida das pessoas em que sentimos vontade
de estar perto das meninas. Ali a regra era diferente.
E ninguém participou da construção dessas regras de
convivência, que agora a fazemos em todas as assembleias
e encontros.
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Ao concluir a oitava série, fui convidado pelo padre
Sérgio Weber, diretor da escola, para trabalhar como
professor naquele estabelecimento de ensino. Mas eu não
tinha interesse em ser professor, ainda mas na missão, onde
além de professor, seria assistente dos alunos internos.
Mas o meu desejo era continuar com meus estudos. Mas
a escola não oferecia o Ensino Médio, somente em Boa
Vista. Em Boa Vista eu tinha minha avó materna, mas que
não tinha nenhuma condição financeira para assumir mais
uma pessoa em sua casa.
Um dia a Irmã Augusta, missionária da Consolata, que
trabalhava na missão Surumu, perguntou se eu não queria
ir para o Seminário. Eu não sabia o que era seminário. Só
depois da explicação da irmã refletir bastante sobre a vida
sacerdotal e disse que iria ao seminário. Após essa decisão
fui apresentado ao Dom Aldo Monggiano, bispo da Diocese
de Roraima, como o primeiro candidato indígena a ingressar
no seminário. Ao chegar a Boa Vista, em fevereiro de 1982,
fui morar na paróquia Nossa Senhora de Aparecida, na
casa do padre Luizinho Palumbo, um italiano. E não tinha
seminário nenhum. Morei ali de 1982 a 1984 quando conclui
o ensino médio, na escola “Gonçalves Dias”.
Durante esse período, ajudei a construir, naquela
paróquia, o primeiro seminário de Roraima. Não foi fácil
morar com um padre, pois o estilo de vida de padre é
completamente diferente da vida de uma pessoa leiga,
ainda mais da vida de um cidadão macuxi.
Em fevereiro de 1985 fui para o Seminário Maior
Diocesano “São José”, em Manaus-AM, para continuar
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os estudos como seminarista. O curso durava oito anos e
era dividido em três etapas. Na primeira etapa estudavase Filosofia, com duração de três anos. A segunda etapa
estudava-se Teologia com duração de quatro anos e o
último ano estudava-se a Propedêutica.
O curso era promovido pelo Centro de Estudos
de Comportamento Humano – CENESC, Instituto de
Filosofia, Teologia Pastoral e Ciências Humanas - mantido
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB e
Conferência Regional dos Bispos – CRB, regional Manaus.
No seminário não tive problemas de convivência. O
fato de ter passado pela missão Surumú contribuiu para
minha adaptação à vida no seminário. O desafio aqui foi
outro: a linguagem. Passei quase três meses sem entender
absolutamente nada dos conteúdos de Filosofia, Lógica,
Metafísica, Teoria do Conhecimento, só para citar algumas,
eram coisas de outro mundo.
A linguagem filosófica deixa qualquer macuxi
embriagado. Superado essa fase aparece outra dificuldade.
No final do segundo ano de filosofia, entro em crise. A
minha fé em Cristo ficou abalada. Já não tenho certeza
se Cristo está realmente presente nas hóstias sagradas
durante a missa.
E que as práticas sacerdotais não condizem com
suas homilias. Na verdade a crise se deveu em função de
contatos com vários autores filosóficos que abalaram a
minha estrutura psicológica. Devido a essas dificuldades
abandono o seminário, no segundo ano de filosofia.
Apesar dessas dificuldades, esses estudos contribuíram
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positivamente para a futura caminhada que foi no
movimento indígena.
PARTE II – VIDA PROFISSIONAL E ACADÊMICA

2.1 O ingresso na docência indígena
A partir de maio de 1987 até julho de 1989 trabalhei
como secretário do Conselho Indígena do Território
Federal de Roraima – CINTER. Constitui família e com
um filho não tinha como manter-me no CINTER, pois
o Conselho não dispunha de recursos financeiros para
pagar ajuda de custo. Em agosto de 1989 fui trabalhar
como Professor – regente de ensino - na Escola Indígena
Simini’yo, maloca Canta Galo, Terra Indígena Raposa
Serra do Sol, atualmente município de Pacaraima. O
ingresso na carreira de magistério não foi por “vocação”,
mas por necessidade.
A criação e construção da Escola Indígena Simini’yo
foi resultado de discussões das lideranças das malocas
das etnorregiões de Surumu e Baixo Cotingo. A Escola foi
construída pelas comunidades com objetivo de atender
seus anseios e demandas. Era uma escola que pretendia
ser específica e diferenciada, que valorizasse a cultura e
ensinasse a língua materna. Mas havia outro motivo para a
criação da escola: a demarcação da Terra Indígena Raposa
Serra do Sol.
Os estudantes de Canta Galo e das malocas
circunvizinhas estudavam na Escola Estadual Fernão Dias,
na maloca Contão, de orientação religiosa protestante que
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se manifestava contrária a demarcação, de forma contínua,
e contra a retirada de não índios da referida terra. Trabalhei
naquela escola até o final de 1990 e em 1991 vim organizar
o escritório da Organização dos Professores Indígenas de
Roraima – OPIRR, criada em 1990, deixando, portanto a
sala de aula.
Retornei a atividade de magistério em 1997, com
alunos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, na Escola
Estadual Raimundo Macuxi, comunidade São Bento,
etnorregião Surumu. De fevereiro a julho de 1998 trabalhei
na Escola Estadual Indígena José do Patrocínio, maloca
Ponta da Serra, Terra Indígena Ponta da Serra, município
de Amajari. Em agosto do mesmo ano deixei o trabalho na
escola para assumir a coordenação da Coordenação das
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB,
em Manaus – Amazonas, até dezembro de 2001.
Em 2002, agora professor concursado fui trabalhar na
Escola Estadual Indígena Índia Francisca da Silva Macuxi,
na maloca Roça, etnorregião Médio São Marcos, TISM,
município de Pacaraima. Nos anos de 2003 a 2007 e 2011
a 2013 entre algumas saídas, que relatarei mais adiante,
continuei trabalhando naquela escola, agora com alunos
de 6ª a 9ª série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
A escola estadual Indígena Índia da Silva Macuxi
atende alunos, além das malocas Roça, Caranguejo, Lagoa,
Monte Cristal, Pato e Xiriri, todas da etnorregião do Médio
São Marcos, de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e
alunos de 1ª a 3ª série do Ensino Médio. A implantação
do Ensino Fundamental completo e do Ensino Médio foi
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reivindicação das comunidades atendidas pela escola já
que não tinha outras escolas próximas que atendessem
esses alunos.
Um caso curioso que chamou minha atenção foi o
pedido do aluno Francisco de Alcântara Lopes, cursando
3ª série do ensino médio, e também tuxaua da maloca Roça.
Ele foi a minha sala e disse: “professor, vou sair da escola
porque estou ficando pobre. Não tenho roça e nem tempo
para buscar sustento para minha família”. Eu o respondi
dizendo que seria melhor fechar a escola, pois não era
compreensivo que depois de tanta luta para implantar o
Ensino Médio e agora querer desistir dos estudos. E mais,
se a escola não está contribuindo para a melhoria da vida
na maloca, qual a razão de ser?
Um fato como este nos remete a refletir sobre o
papel das escolas nas malocas. Qual a contribuição efetiva
da educação escolar indígena que tanto apregoamos em
nossos discursos de professores e lideranças indígenas?
Que tipo de escola que nos empobrece social, cultural
e economicamente? Precisamos entender qual o papel
que escola desenvolve nas nossas malocas. Precisamos
perceber o que ganhamos ou perdemos com a educação
escolar. Devemos ter clareza do impacto que a escola
tem sobre as nossas crianças. A respeito disso o cacique
Biraci do povo Yawanawa, no estado do Acre, tem muita
clareza ao afirmar que “a escola é o começo e o fim de uma
cultura” – Ingrid, 2006, p. 35.
Mas de qual cultura estamos falando? E quais os
princípios que norteiam o tal propalado projeto político-
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pedagógico das escolas indígenas? Com um pouco de
esforço compreenderemos que a nossa prática pedagógica
continua orientada pelo princípio da integração do
indígena à sociedade nacional. Mudaram os atores/
educadores, antes não indígenas, agora indígenas, mas
a missão e a filosofia da política indigenista continuam
cravados nas nossas mentes.
A escola traz a cultura da escrita, da leitura, das
operações matemáticas. Isso é importante para os povos
indígenas que buscam novos conhecimentos. Por outro
lado, não podemos ignorar que a escola, ao trazer
novidades, acaba contribuindo para suplantar nossos
conhecimentos, nosso modo de conceber o mundo.
Começa colocar em xeque nossos valores sociais, culturais,
morais e espirituais.
E como conciliar a educação indígena e educação
escolar? A educação escolar indígena específica e diferenciada
cobre essa lacuna. Creio que a educação escolar específica e
diferenciada contribui para o fortalecimento da valorização
social e cultural dos povos indígenas, mas não atende por
completo os anseios dos nossos jovens indígenas diante da
situação atual em que vivem e onde estão inseridos. Esse é
o desafio que o Instituto Insikiran se propôs a fazer com o
curso de Licenciatura Intercultural: a interculturalidade.
Professor no CIFCRSS (ago./2013 a jun./2015)

Em fevereiro de 2013 fui convidado pela coordenação
do Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra
do Sol (CIFCRSS) para trabalhar naquele Centro. Devido
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demora da minha liberação pela Secretaria de Estado da
Educação de Roraima, cheguei só em agosto para trabalhar.
Para mim foi um privilégio e desafio trabalhar
naquele Centro. Privilégio porque eu fui convidado
para trabalhar em uma escola diferente das quais tinha
trabalhado até o momento, que eram escolas indígenas,
mas dentro do sistema estadual de educação. O desafio
estava em trabalhar na escola das comunidades indígenas
com projeto político pedagógico e currículo próprio e
gerenciado pelas lideranças indígenas.
O CIFCRSS é resultado das discussões das lideranças
indígenas que reivindicavam uma escola que atendesse as
demandas reais de comunidades. Os questionamentos durante
o evento conhecido como DIA “D” realizado em 1985 sobre
“que escola temos e que escola queremos” parece ainda não ter
respostas. E para tentar dar respostas a esses questionamentos
e atender as reais demandas das comunidades, durante
assembleia no ano de 1996, por iniciativas das lideranças e
comunidades ligadas ao Conselho Indígena de Roraima (CIR),
que se criou o Centro, com objetivo de contribuir na reflexão,
capacitação e formação de jovens indígenas nas áreas: social,
política, cultural, assim como nas técnicas agropecuárias e
gestão ambiental. Agrega-se a esse desafio a consolidação da
demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol.
Pois com a demarcação dessa terra as comunidades e
os povos indígenas terão que gerir seu território, levandose em conta sua organização social e seu modo de vida,
de acordo com seus usos e costumes reconhecidos na
Constituição Federal do Brasil de 1988.
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O CIFCRSS é reconhecido como um centro educativo
comunitário, de caráter particular, e o acompanhamento
e a gestão direta do CIFCRSS são confiados ao Conselho
Diretivo composto por lideranças e professores indígenas,
missionários católicos que trabalham nas comunidades das
etnorregiões Serras, Baixo Cotingo, Surumu e Raposa na Terra
Indígena Raposa Serra do Sol. O centro recebe estudantes
de outras terras indígenas e das etnias Macuxi, Wapichana,
Ingarikó, Yekuana, Wai-Wai, Taurepang e Yanomami.
Outro aspecto que me chamou a atenção foram os
eixos fundamentais do projeto político pedagógico do
Centro. São três eixos fundamentais conforme o projeto
político pedagógico do Centro:
A TERRA - como um direito originário que representa a
própria vida indígena, necessária à sobrevivência física,
cultural, ambiental e econômica dos povos indígenas;
IDENTIDADE CULTURAL - como riqueza e referente
de vida pessoal e social, no presente e no futuro, com
uma perspectiva dinâmica e
A AUTONOMIA - como direito de determinar
livremente sua condição política e buscar livremente seu
desenvolvimento econômico, social e cultural (Projeto
Político Pedagógico, 2006, p. 9).

Entre os princípios do projeto político pedagógico
estão o apoio à garantia dos direitos dos povos indígenas;
a máxima responsabilidade sobre a educação escolar está
nas comunidades através de suas lideranças; procura de
alternativas produtivas para a construção de um futuro
de maior autonomia com base na agricultura orgânica e
ecológica e auto-sustentação como princípio produtivo,
que envolve segurança alimentar, sustentabilidade dos
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projetos e administração autônoma dos excedentes
orientados para o comércio interno e externo. Este é
o desafio posto às comunidades indígenas que ainda
não consolidaram a implementação do CIFCRSS dadas
às limitações financeiras para mantê-lo funcionando
adequadamente.
A FORMAÇÃO NA LICENCIATURA INTERCULTURAL

Uma das conquistas importantes das lideranças
indígenas, de modo particular dos professores indígenas
encabeçados pela OPIRR, foi a criação do Núcleo Insikiran,
hoje, Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena,
da Universidade Federal de Roraima. A sua importância
não se resume a possibilidade de graduação de professores
indígenas, antes sem nenhuma possibilidade de ingressar
em Universidades, mas pelo seu princípio fundamental:
diálogo intercultural. Esse princípio deveria nortear
todos os nossos projetos políticos pedagógicos e as nossas
práticas pedagógicas. Interculturalidade não é apenas
discurso, mas acima de tudo vivência. É a nossa relação no
dia a dia com o outro. É a nossa experiência de vida com
o outro. É a relação de conhecimentos. As plantações em
tempo certo, tirar palha de buriti para cobrir nossas casas
em tempo de noite escuro, sem luar, são conhecimentos
de nossos pais que foram apropriados pelos não índios,
assim como nos apropriamos dos celulares.
A interculturalidade não deve ser entendida como
a perda de um e o ganho de outro, mas a soma das
nossas vivências. Diariamente nos confrontamos com o
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outro, mesmo que o outro não esteja por perto. Quando
assistimos a um jornal, quando lemos um livro, quando
cantamos uma música sertaneja e assim por diante,
estamos interagindo com o outro. Não devemos pensar
que a interculturalidade só acontece entre os povos
indígenas, mas com e entre outros povos não indígenas.
Este é o diferencial do Instituto frente aos outros Cursos.
E concluo o Curso de Licenciatura, só agora, devido
a minha ausência no Instituto Insikiran durante vários
anos por motivos de trabalho fora do estado, com muito
orgulho por ter trilhado pelo desafio da interculturalidade.
Vejo que há necessidade de promovermos um debate/
avaliação para aperfeiçoamento e consolidação do diálogo
intercultural dentro do Instituto, na Universidade e nas
nossas escolas.
VIVÊNCIAS NO MOVIMENTO INDÍGENA E ORGANIZAÇÕES
INDÍGENAS

Antes de falar sobre as minhas experiências como
coordenador do CIR, entre os anos de 1993 e 1994 e, como
coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira (COIAB), entre 1998 a 2001, gostaria
de fazer um comentário sobre as organizações indígenas
tradicionais, movimento indígena e organizações ou
associações formais. A não compreensão das diferenças
que existem entre elas terminam dificultando a luta dos
povos indígenas.
Quando a CF/1988 reconhece a organização social
dos índios, reconhece a forma de como cada comunidade
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e cada povo se organiza. Reconhece a forma de poder
e governança que essas comunidades e povos têm.
Reconhece a maneira de como cada um toma decisões
sobre seus interesses e conflitos. Decisões que vão desde a
partilha dos bens produzidos nas malocas até de quem faz
parte ou não da comunidade.
Isso é a forma tradicional como essas comunidades
e povos se organizam. Ao tratar desse assunto de
“organização tradicional ou poder tradicional” Luciano
(2008, p. 55) afirma que,
cada comunidade ou povo indígena apresenta sua
organização social, política, econômica e jurídica.
Não existe um modelo único. As organizações
indígenas tradicionais seguem orientações e regras de
funcionamento e de controle social a partir das tradições
de cada povo. Isso permite as organizações tradicionais,
uma dinâmica, uma agilidade e uma flexibilidade própria.
As decisões são tomadas de forma coletiva ou por meio
de acordos entre os subgrupos que compõem o povo.
Uma aldeia indígena é uma organização tradicional.
Outra característica importante da organização social
tradicional é ausência de poder autoritário. Os chefes
indígenas recebem tarefas, responsabilidades e serviços,
mas sem nenhum poder soberano sobre o grupo.

Afinal o que é movimento indígena ou “movimentos
indígenas” no dizer de Gersem Luciano? Quando fui
convidado, em maio de 1987, para secretário do Conselho
Indígena do Território de Roraima (CINTER), não tinha
clareza do que era organização indígena e movimento
indígena. Logo no início do CINTER, 1987, tinha um
colegiado que trabalhava no recém-criado conselho. E
tudo que vi nas reuniões e durante as visitas as malocas era
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um grupo de tuxauas que falava sobre união das malocas,
sobre o direito às terras, sobre as violências físicas contra
nossos parentes e assim por diante. Ninguém representava
ninguém e não tinha um “chefe”.
Assim também tive a oportunidade de participar da
Comissão dos Professores Indígenas do Acre, Amazonas
e Roraima (COPIAR) e da Comissão de Articulação dos
Povos e Organizações Indígenas do Brasil (CAPOIB),
e percebi que não havia um “chefe”, todos tinham os
mesmos direitos e deveres. Todos lutavam contra as
violências praticadas contra nossos parentes. E são essas
ações que caracterizam um movimento indígena como
afirma Luciano (2008, p. 53) que,
no Brasil existem muitos movimentos indígenas, uma vez
que cada aldeia, cada povo ou cada território indígena
desenvolve seu próprio movimento. Mas as lideranças
indígenas brasileiras, de forma sábia, gostam de afirmar sim
um movimento indígena, aquele que busca articular todas
as diferentes ações e estratégias dos povos, na perspectiva de
uma luta articulada em torno dos direitos e interesses comuns.

Entendemos movimento ou movimentos indígenas
como união e articulação das comunidades e povos
indígenas na luta em defesa de seus interesses e direitos.
Luta que está além dos limites da aldeia ou do território
de um povo. É a união e articulação de povos em busca de
seus direitos junto ao Estado brasileiro.
Organização formal ou não tradicional

O surgimento do CINTER remonta ao final da década
de 1970, e se intensifica na década seguinte. Os primórdios
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do CIR estão baseados na união das comunidades e nas
articulações dos tuxauas em suas regiões, inicialmente
nas serras. Essas articulações, denominadas de “conselhos
de tuxauas”, e posteriormente chamados de “conselhos
regionais”, tinham como finalidade unir, articular e
conscientizar as comunidades indígenas a lutarem pelos
seus direitos, entre eles, o direito à terra. Não foi por
acaso que se chamou de conselho. Em macuxi chamase “panaman’to”, que significa conselho; “panaman”,
aconselhar e “panamanen” aquele que aconselha,
conselheiro. Portanto o Conselho tinha como função
aconselhar, orientar, informar e articular essas informações
entre as comunidades.
Podemos ainda citar como exemplo, a Federação das
Organizações Indígenas do Alto Rio Negro (FOIRN) e a
União das Nações Indígenas do Acre. A primeira tinha
como finalidade articular as várias organizações do Alto
Rio Negro. Assim com a UNI-AC articulava os povos
indígenas do estado do Acre. Tanto a FOIRN e UNI-AC
articulavam e uniam os povos e suas organizações na
defesa de seus direitos. Outro exemplo é a COIAB, como a
própria nomenclatura diz, tem a finalidade de articular e
coordenar as organizações e povos indígenas da Amazônia
Legal na defesa de seus diretos.
Essas organizações tinham claro o seu papel de
aconselhar, orientar, articular e coordenar as ações que
visassem os direitos e interesses dos povos indígenas.
E não há, inicialmente, nenhuma preocupação com o
papel da representatividade. Com a formalização das

179

organizações as lideranças indígenas passaram a exercer
outras funções, dentre elas, o da representatividade e de
tomada de decisões. E isso traz preocupações às lideranças
“tradicionais”, como fica claro no depoimento do senhor
Jacir Macuxi:
O CIR sempre buscou evitar a centralização e procura
compartilhar propostas e soluções com os tuxauas, que
estão nas comunidades, e com os técnicos dos projetos,
os agentes de saúde, os professores e as mulheres. (Jacir
Souza – Zezé Weis – Povos da Floresta, p. 244).

A institucionalização das organizações indígenas
com estatuto, coordenador geral e as formas de tomadas
de decisões diferem das organizações tradicionais como
observa Luciano (2008, p. 56):
O surgimento de associações indígenas modificou a
configuração dos espaços de poder dentro das comunidades
indígenas, pois novas pessoas passaram a ocupar novas
funções importantes na vida comunitária, como é o caso
dos dirigentes das organizações indígenas, dos professores,
dos agentes indígenas de saúde e outros profissionais.

Essas mudanças, muito mais do que o anseio das
comunidades e povos indígenas, se adéqua a um novo
cenário político: a relação entre os povos indígenas e
o estado brasileiro. De tutelado passa a ser o sujeito
da construção da própria história. Torna-se, portanto,
protagonista de suas ações frente ao estado. As funções
iniciais mudam como afirma Souza Lima (2010, p. 19):
As funções das organizações indígenas eram
inicialmente voltadas para a defesa de direitos e para
ação política, tecnificando-se ao longo dos anos 1990,
sendo direcionadas à operação de projetos e planos não
explicitados de transformação mais abrangente.
180

É nesse novo cenário que assumo a coordenação
geral do CIR, no período de 1993 a 1994 e a coordenação da
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira – COIAB, no período de 1998 a 2001.
Secretário do CINTER: 1987 – 1989

O CINTER foi criado durante a assembleia de
Tuxauas, realizada na Missão Surumu, em janeiro de 1987,
como resultado das discussões de tuxauas, que criaram
inicialmente os Conselhos Regionais que se propõem a
resolver problemas que um determinado tuxaua não tinha
como resolvê-los dentro de sua maloca.
Trabalhei como secretário do CINTER, no período de
maio de1987 a julho de 1989. Era a primeira experiência de
trabalho dentro de uma organização indígena com grandes
desafios e problemas a serem enfrentados. O desafio estava
na consolidação da organização entre as malocas e as
regiões. O primeiro trabalho foi realizar reuniões em várias
malocas e regiões para falar do papel da organização que
acabara de ser criada durante a Assembleia de Tuxauas,
realizada na Missão São José, Surumu, em janeiro de 1987.
O primeiro problema que o CINTER enfrentou, enquanto
organização e eu como secretário, foi a intervenção do exército,
polícia civil e militar contra a maloca Santa Cruz ou Xununuetamu
em julho de 1987. A maloca Santa Cruz está situada na região
Raposa, Terra Indígena Raposa Serra do Sol, município de
Normandia. O problema era causado pelo fazendeiro Newton
Tavares, proprietário da fazenda Guanabara, que ficava próxima
a comunidade Santa Cruz. Ele proibia aos parentes daquela
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maloca de pescar, caçar, construir suas casas e fazer seus roçados.
Outra violência era contra as mulheres da maloca que foram
estupradas por jagunços da fazenda Guanabara. Esse caso foi
levado aos tuxauas durante a assembleia, na Missão Surumu, em
janeiro de 1987, que decidiram ajudar a maloca como descreve
Santilli (2001, p. 86-88):
Em janeiro de 1987, a assembleia de tuxauas decidiu que,
dada a impossibilidade de os próprios moradores de
plantar, colher, pescar, enfim, produzir alimentos na área
de Santa Cruz, submetidos como estavam à vigilância e a
truculência diárias, índios de outras aldeias Macuxi nos
campos e nas serras programaram um mutirão, para abrir
uma roça comunitária. Assim fizeram, em julho de 1987.
Os Macuxi, vindos de diversas aldeias, e os moradores
locais realizaram o mutirão para a abertura de roça na
aldeia Santa Cruz.

Foi acordado, durante a assembleia, que todos os
que fossem a Santa Cruz levassem suas ferramentas de
trabalho, maniva, bananeiras e outras sementes para fazer
os trabalhos nas roças da comunidade. E no dia 14 de julho
de 1987, quando os parentes iniciaram as atividades nas
roças ocorreu a intervenção militar como descreve Santilli
(Ibidem, p. 88):
A reação se fez tão desproporcional e quanto inesperada.
Notificada a polícia de Normandia, pelo filho do capataz
da fazenda, da prisão de empregados de Newton Tavares
pelos índios, na escola da aldeia Santa Cruz, logo na
manhã do dia seguinte não se fez tardar o deslocamento
do contingente militar, tendo a frente o coronel Mena
Barreto, Secretário de Segurança, o Delegado de polícia
de Normandia, Armando Cruz e o tenente Varela do
Batalhão Especial de Fronteira. Segundo relatou-me,
Orlando Silva, tuxaua da aldeia Uiramutã, presente no
episódio, metralhadoras foram montadas no centro da

182

aldeia, para onde foram levados amarrados e torturados
todos os homens; suas casas foram arrombadas e seus
pertences quebrados e atirados. Os índios de outras
aldeias foram expulsos e “muitos fugiram para o mato...”
dezenove índios foram levados presos em viaturas
militares à Penitenciária de Boa Vista.

Outro problema, entre fazendeiros e indígenas, a ser
enfrentado foi a destruição da maloca Miang, situada ao
norte da maloca Barro, na região Surumu, TI. Raposa Serra
do Sol, em 1988. A maloca era composta por quatro famílias
que tiveram suas casas incendiadas, suas plantações e
roças destruídas e foram removidas para fora da área,
considera pelos fazendeiros como deles. Este caso chamou
a atenção das autoridades em Brasília, que enviaram uma
comissão de parlamentares, sob a responsabilidade do
senador Severo Gomes para verificar a situação in loco.
Em 1989, ocorreu a destruição do retiro da maloca
Caraparu, região das serra, TI. Raposa Serra do Sol. A
destruição foi a mando do fazendeiro Jair Alves dos Reis
que solicitou a intervenção da polícia militar para destruir
o retiro. Nessa ocasião mais de cem parentes foram detidos
e trazidos a Boa Vista para prestarem depoimentos.
Essas foram as primeiras experiências iniciais do
CINTER e minha como secretário. Foram os primeiros
anos de tensão que as malocas passaram após criar uma
organização que as unissem e as articulassem na defesa de
seus direitos e interesses.
O trabalho como secretário me possibilitou conviver
com grandes lideranças indígenas de nosso estado: Terêncio
Luiz da Silva, tuxaua da maloca Cumanã, um grande
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defensor da história e da cultura Macuxi; Clóvis Ambrósio,
tuxaua da maloca Taba Lascada, um grande diplomata
indígena; Jacir José de Souza, tuxaua da maloca Maturuca,
um batalhador pela união e organização das comunidades
indígenas, de modo particular, na TI. Raposa Serra do Sol;
Valdir Tobias, tuxaua da maloca Congresso, um lutador
pela defesa do território indígena; Orlando Pereira, tuxaua
da maloca Uiramutã, um grande pajé que encorajava os
tuxauas nos momentos difíceis da caminhada; Melquíades
Peres Neto, tuxaua da maloca Santa Mônica, um homem
valente que estava sempre a enfrente dos grandes embates
com as autoridades do estado.
Além destes, não posso deixar de mencionar outras
lideranças, também importantes, como Joaquim Padilha,
tuxaua da maloca Ponta da Serra; Silvestre Leocádio,
tuxaua da maloca Boqueirão; Raimundo Macuxi, tuxaua
da maloca Santa Maria; Amaral Barnabé, tuxaua da
maloca Mutamba; Joel de Souza, conselheiro da maloca
Raposa; Jerônimo Pereira, conselheiro da maloca
Mangueira, região Taiano; Damião Pereira, professor da
maloca Limão. Eram essas as lideranças que formavam a
base política do CINTER. E eles foram meus professores
no movimento indígena.
O CIR foi institucionalizado em dezembro de 1990,
é uma organização indígena sem fins lucrativos, que tem
por objetivo a luta pela garantia dos direitos dos povos
indígenas no estado de Roraima. Para garantir este
objetivo, desenvolve atividades nos campos da saúde,
educação, cultura, gestão ambiental, autossustentação
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e promoção social. Conforme o relatório da reunião de
monitoramento de projeto – Projeto TdH Suisse – Apoio
ao CIFCRSS, de dezembro de 2014:
A área de atuação do CIR abrange as 33 terras indígenas
de Roraima, com uma extensão de mais de 10 milhões
de hectares, uma população de 54.000 indígenas e
458 comunidades em todo o estado de Roraima, das
etnias Macuxi, Wapixana, Ingarikó, Patamona, Sapará,
Taurepang, Wai-Wai, Yanomami e Yekuana, agindo
diretamente ou em parcerias com outras organizações
indígenas. A atuação direta do CIR se desenvolve através
dos Conselhos Regionais que formam sua base de
atuação, envolvendo oito etnorregiões e uma população
em torno de 30.000 habitantes distribuídos em 224
comunidades indígenas filiadas (Relatório da reunião de
monitoramento, 2014, p.1).

Coordenação do CIR: 1993 – 1994

Durante a Assembleia Geral de Tuxauas, realizada na
aldeia Bismark, em janeiro de 1993, assumi a coordenação
do CIR. Sou, portanto, o terceiro coordenador geral do
CIR desde sua criação. O primeiro coordenador foi o
tuxaua Terêncio Luiz da Silva, macuxi, da comunidade
Cumanã, região Surumu, TI. Raposa Serra do Sol. O
segundo coordenador a assumir o CIR foi o tuxaua Clóvis
Ambrósio, Wapichana, comunidade Taba Lascada, TI.
Taba Lascada, região Serra da lua.
No período em que estive a frente da coordenação
do CIR, no auge do processo de demarcação da TIRSS
enfrentou-se duas linhas de frente de batalha. Primeiro
a pressão dos fazendeiros e do estado de Roraima contra
o processo de demarcação. O segundo, a pressão dos
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garimpeiros, expulsos da TI Yanomami, no final da década
de 1980, invadiram a TIRSS, de modo particular a região
das Serras.
Para frear essas invasões e violência contra os povos
indígenas e assim chamar a atenção das autoridades
bloqueou-se a estrada que dá acesso à região da Serras por
duas vezes. A primeira foi próxima a maloca Machado,
na região do Surumu, em 1993. A segunda foi próxima
a maloca Pedra Branca, região das Serras, em 1994. Os
objetivos dessas atividades foram para impedir a entrada
de garimpeiros e bebidas alcoólicas na região, pressionar
as autoridades para demarcar a TIRSS e forçar a saída dos
fazendeiros de dentro da área.
Esta era a estratégia de resistência contra a invasão
de garimpeiros, violências de fazendeiros e a política antiindígena do governo estadual. Era a luta pela defesa de
nossos direitos reconhecidos na CF/1988.
Além da luta pela demarcação pela TIRSS, o CIR
também tinha outra linha de atuação. A reivindicação de
uma saúde e educação escolar indígena de qualidade. Aliás,
a implantação de novas escolas na TI Raposa Serra do Sol
foi uma das estratégias para reocupação de espaços. As
comunidades criavam novas malocas, construíam escolas
e pediam ao governo do estado o seu reconhecimento.
Ao reconhecê-las, reconhecia, também, aquela área como
terra indígena e não terra de fazendeiros.
Além dessa luta contra os invasores e o estado,
era necessário manter o esforço para garantir unidas as
malocas e suas lideranças em torno da luta do movimento.
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Mesmo assim, muitas lideranças foram cooptadas para
agirem contra a demarcação da TI Raposa Serra do Sol.
Coordenador da Coiab: 1998 a 2001

A Coordenação das Organizações Indígenas da
Amazônia Brasileira - COIAB, é uma organização
indígena de direito privado sem fins lucrativos, fundada
em 19 de abril de 1989, por iniciativa das lideranças
indígenas, com sede em Manaus - AM. Entre os objetivos
da COIAB estão: promover de forma coordenada e
unificada a organização social, cultural, econômica
e política dos povos e organizações indígenas da
Amazônia Brasileira; fortalecer a autonomia dos povos
e organizações indígenas; promover ações e acompanhar
o processo de demarcação, regularização das terras
indígenas; organizar e participar de debates sobre o
desenvolvimento buscando resultados sociais justos
e de maneira equilibrada, respeitando o patrimônio
ambiental, tradicional e cultural dos povos indígenas.
De acordo com a apresentação da COIAB e de
suas atividades, pelos seus coordenadores, durante a
VIII Assembleia Geral Ordinária, realizada nos dias
21 a 25 de abril de 2006, na maloca Maturuca, na Terra
Indígena Raposa Serra do Sol, estado de Roraima, a
organização reúne 76 organizações, 165 povos indígenas,
representando 60% da população indígena do Brasil, com
área de abrangência composta por 31 regiões localizadas
nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
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Durante o primeiro encontro chamado de Primeira
Assembleia Geral dos Povos e Organizações Indígenas da
Amazônia Brasileira, realizada em Manaus – AM, no dia 19
de abril de 1989, ano de sua fundação, foram eleitos Jacir
Macuxi – RR, Manuel Moura Tukano – AM, Orlando Baré
e Orlandino Baré – AM, Amarildo Machado Tukano – AM,
Alírio Mendes e Pedro Mendes Ticuna - AM, José Urias
Manchineri – AC e Paulo Roberto Galibi – AP foram eleitos
primeiros coordenadores da COIAB. Era um colegiado
que conduzia os trabalhos na organização sem ter um
coordenador geral. A figura de coordenador geral é definida
durante a II Assembleia Geral da COIAB, realizada nos dias
17 a 23 de abril de 1992, em Manaus – AM.
Durante a VI Assembleia Geral da COIAB, realizada
em Manaus – AM, nos dias 18 a 22 de maio de 1998, fui
eleito coordenador geral da Coiab, para um mandato de três
anos, tendo como Vice Cláudio Mura, Jadir Neves Macuxi
– secretário e Benjamin Castro, Piratapuia como tesoureiro.
Na VIII Assembleia Geral da COIAB, realizada em
Santarém – PA, nos dias 28 a 31 de maio de 2001, fui
reeleito coordenador da Coiab, Cláudio Mura também
reeleito a Vice, Agnelo Temreté Wadzatsé Xavante –
eleito como secretário e Tomé Cruz Kambeba eleito
tesoureiro. Fomos eleitos para um mandato de mais três
anos. Em dezembro de 2001, com problemas de saúde e
o falecimento de meu pai, ocorrido em outubro de 2001,
pois minha mãe falecera em fevereiro de 1998, pedi a
renúncia do cargo, assumindo o posto de coordenador
geral Cláudio Mura.
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Fiz referência à eleição da primeira coordenação
da COIAB, que funcionava de forma colegiada para
demonstrar que as organizações indígenas, inicialmente,
não tinham a figura de um coordenador geral. Assim como
a COIAB, o Conselho Indígena de Roraima- CIR, Comissão
das Organizações de Professores Indígenas do Amazonas,
Acre, Rondônia e Roraima – COPIAR e Comissão de
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil –
CAPOIB, em Brasília, funcionavam, inicialmente, de forma
colegiada. As tomadas de decisões e encaminhamentos das
demandas das organizações e povos indígenas eram feitas
de forma coletiva. Essas organizações ou movimentos não
representavam as organizações e povos indígenas, apenas
as articulavam, unificavam e coordenavam as suas ações.
E isso, inicialmente, inibia a disputa pelo poder.
Com o advento da CF/1988 que reconhece aos índios
o direito a sua organização social e o direito de ingressar
em juízo para reclamar seus direitos e interesses inaugurase uma nova forma de relação entre o estado brasileiro e os
povos indígenas, antes tutelados conforme a lei nº 6.001/73
– Estatuto do Índio. Diante desse cenário o movimento
indígena fortaleceu suas ações e estratégias para a efetivação
dos direitos reconhecidos na atual Constituição.
Desde a criação das primeiras organizações
indígenas, no final da década de 1970, até os anos de 2000,
percebemos que elas passaram por três momentos distintos:
O primeiro momento é reivindicatório. Não é por acaso
que o lema da COIAB “Unir para organizar, fortalecer
para conquistar” num claro apelo à união e organização
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dos povos indígenas e assim fortalecidos lutarem pela
conquistas de seus direitos como é expresso no seu slogan
“Terra demarcada, vida preservada”. A bandeira de luta
é, portanto, a demarcação das terras indígenas e contra as
violências praticadas contra os povos indígenas.
O segundo momento se caracteriza pela proposição
de ações junto às esferas de governo. No início da década
de 1990, a Presidência da República editou um conjunto de
decretos retirando da FUNAI boa parte de suas atribuições
nas áreas de educação, saúde e de preservação cultural
passando essas atribuições para ministérios equivalentes.
Essa iniciativa abriu caminhos para construção de
diálogo das organizações e povos indígenas com o estado
brasileiro. Em vários órgãos públicos foram criadas
instâncias colegiadas para discutirem políticas públicas
afetas aos povos indígenas.
E o terceiro momento é de execução de políticas públicas.
Nesta fase, só para ilustrar, são firmados convênios na área
saúde entre a FUNASA e organizações indígenas; execução
do “Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas”, Carteira
Indígena, entre outros. É também o período de aumento de
organizações indígenas institucionalizadas com intuito de
buscar apoio financeiro aos seus projetos junto ao governo
federal e organizações não-governamentais.
Esse é o cenário quando assumi a coordenação da COIAB
com um leque de atuação bem maior como afirma Verdum:
A demarcação e regularização dos territórios; a criação
de um subsistema de educação escolar; a estruturação
um subsistema de serviços de saúde também específico;
a elaboração de um novo “estatuto dos povos indígenas”;
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a institucionalização do associativismo indígena e de
organizações de representações; e a criação de mecanismo
de apoio financeiro aos projetos de ‘desenvolvimento
local’, vem ocupando desde os anos 90 o movimento
indígena e setores da sociedade civil organizada solidária
(Ricardo Verdum, 2009, p. 105).

Participação na discussão para a construção do
PDPI
Ao assumir a COIAB havia uma discussão com a
FUNAI e Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento
Sustentável do Ministério do Meio Ambiente - SDS/MMA
sobre a possibilidade da construção de um programa
que garantisse a sustentabilidade dos povos e das terras
indígenas da Amazônia Legal pós-demarcação. Havia
ainda a indefinição sobre quem executaria o novo programa
se era a FUNAI ou a SDS/MMA. A COIAB defendia que
o novo programa fosse conduzido pela SDS/MMA, pois a
relação entre elas era mais estreita do que com a FUNAI.
Outros parceiros como o Grupo de Trabalho Amazônico
– GTA e Conselho Nacional dos Seringueiros – CNS,
abriram caminhos para um diálogo mais franco com o
Ministério do Meio Ambiente.
Definido a SDS/MMA como executora do novo
programa foi realizado em Tefé-Am, em novembro de
1999, um grande encontro para definir as principais bases
conceituais, diretrizes, regras e orientações do PDPI.
Nesse encontro participaram representantes indígenas,
de organizações parceiras, do governo brasileiro e dos
doadores (Alemanha, Reino Unido e Japão). O Projeto
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Demonstrativo dos Povos Indígenas (PDPI) é, portanto,
fruto desse longo processo de discussão conjunta entre
o Governo brasileiro, das organizações indígenas da
Amazônia legal, seus parceiros e instituições financiadoras
internacionais. A própria nomenclatura de “Projetos
de Demonstrativos dos Povos Indígenas” é resultado da
reivindicação das lideranças indígenas em substituição
ao “Projetos Demonstrativos para os Povos Indígenas
– PDI”. Infelizmente não conseguimos emplacar o
PDPI como programa de governo, pois isso não era a
finalidade do projeto. O PDPI era um projeto “piloto”,
de “experimentação”, “demonstrativo” e as lideranças
indígenas não queriam ser mais um “laboratório” de
interesses que não fossem os seus.
Além da definição das bases conceituais, diretrizes,
regras e orientações do PDPI, as organizações indígenas
defendiam que o projeto tivesse a “cara indígena”. Isso
significava que se levaria em conta a gestão do projeto por um
indígena indicado pela Coiab; que somente as organizações
indígenas fossem proponentes dos projetos; que a sede do
PDPI fosse na cidade de Manaus-AM e que se levasse em
conta as particularidades de cada organização e povo, no
que diz respeito a sua forma de organização, ao seu tempo e
espaço e a flexibilização na execução dos projetos.
O movimento conseguiu a gerência indígena e
instalação inicial da sede do PDPI em Manaus-AM, que
posteriormente foi transferido para Brasília.
Inicialmente tive dificuldades em entender o
emaranhado processo de construção do projeto. Primeiro
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entender que a origem do Projetos Demonstrativos dos
Povos Indígenas – PDPI estava ligada ao Programa Piloto
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7).
E que este Programa era fruto de acordo realizado em
1991 entre representantes do governo brasileiro, União
Europeia, Banco Mundial e G-7 (grupo dos 7 países mais
industrializados do mundo: Alemanha, Reino Unido,
Estados Unidos, Canadá, França, Itália e Japão), e que se
fortaleceria pela pressão exercida pelos movimentos sociais
e ambientalistas na época da conferência internacional
Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, onde várias lideranças
participaram do evento.
E que desse acordo construiu-se o Projeto Integrado
de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia
Legal (PPTAL), iniciado em 1996, elaborado e executado
pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) / Ministério
da Justiça.
Como coordenador da COIAB, eu teria que conhecer
todo esse processo de discussão e construção dos projetos
(PPTAL e PDPI) para poder encaminhar debates com
as lideranças indígenas, com o governo brasileiro e os
doadores sobre o PDPI e quais suas reais finalidades.
A EXPERIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Neste tema pretendo fazer um relato da experiência
que tive frente a órgão público. Primeiro gostaria tratar
da experiência na execução de políticas públicas pelas
organizações indígenas, de forma particular o convênio da
COIAB com a FUNUSA, em seguida relatar a participação
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de lideranças indígenas em instâncias colegiadas consultivas
e/ou deliberativas de políticas públicas e por último tratar
da minha experiência enquanto gestor público.
O Convênio COIAB/FUNASA
No final da década de 1990, mas principalmente no
início desta década, muitas importantes organizações, só
para exemplificar, como CIR, UNI-AC, UNI-Tefé-AM,
CIVAJA – AM, CUNPIR-RO e a própria COIAB firmaram
convênio com a FUNASA para atendimento básico de
saúde indígena. As lideranças das organizações indígenas
acreditavam que era a oportunidade de prestar um bom
atendimento à saúde das comunidades e povos indígenas.
Mas a realidade foi adversa às nossas expectativas como
relato durante a entrevista com Sousa (2010, p. 212-213):
A gestão dos convênios de saúde da Funasa e os diversos
problemas que estes convênios trouxeram para as OIs foi
uma experiência muito ruim para a gente. Muito ruim
porque começamos a executar as ações do Estado e aí
passamos a ficar “amarrados” não só por contas das ações
a serem executadas, mas também pelo cumprimento
das regras da administração pública. Não há tanta
dificuldade nas ações em si, como realizar cursos, levar
medicamentos para as áreas indígenas, contratar pessoal
etc. Isso nossas organizações conseguiram realizar bem.
O problema principal foi a gestão dos recursos públicos
dentro das regras burocráticas do Estado.

Os resultados desses convênios foram desastrosos.
As organizações como a UNI-AC, CUNPIR – RO, CIVAJA,
entre outras, foram extintas e algumas lideranças indígenas
respondem à justiça sob a acusação de malversação e desvio de
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recursos públicos. Diante desses fatos as organizações indígenas,
entre elas a COIAB, buscam redefinir seu papel, embora sem
muita clareza, como é expresso no relatório de atividades da
COIAB quando trata do modelo de organização indígena:
O modelo de associação (ONG) com estatuto e CNPJ
surge como necessidade para o relacionamento com
o mundo dos não-indígenas, que tem suas exigências
legais e burocráticas, mas é necessária para organizar
e sustentar a luta indígena. O modelo não é ideal,
mas por enquanto não há alternativa e por isso temos
que continuar com ele, mas adaptado ao espírito de
comunidade indígena respeitando a diversidade dos
nossos povos e as exigências do mundo moderno.
Deve-se evitar a estrutura de poder centralizado. Para
isso, os dirigentes eleitos devem ter responsabilidades
compartilhadas. As decisões devem ser sempre
colegiadas e em base a critérios claros e fundamentados
ouvindo sempre as bases.
O desafio do movimento indígena é qualificar seus
quadros dirigentes e técnicos indígenas para dominar
bem as exigências legais, burocráticas, técnicas e
políticas do modelo de organização formal. Profissionais
indígenas qualificados poderão adequar esse modelo às
realidades e exigências do mundo indígena. Os povos
indígenas devem se apropriar do modelo para atender
suas necessidades e demandas de acordo com suas
metodologias e experiências próprias de vida (formas
de organizar trabalhos, formas de tomadas de decisão,
formas de resolver problemas) (Relatório de atividades
desenvolvidas pela Coiab no ano de 2005, p. 20).

Percebemos que não há muita clareza sobre qual ou
quais os papéis das organizações indígenas. Uma hora
fala-se de respeitar o jeito indígena de governança outra
hora trata-se de qualificação de profissionais indígenas que
terão como função de adequar o modelo de organização
não-indígena às realidades e exigências indígenas.
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Participação de representantes indígenas em instâncias
colegiadas de órgãos públicos

A partir dos anos de 1990, as organizações indígenas
ampliaram sua participação em programas de governo.
Várias lideranças indígenas, indicadas por suas organizações,
participaram de comissões paritárias ou não na aprovação de
propostas a serem implantadas em suas malocas. Dois exemplos
dessa participação, com impacto direto nas comunidades
indígenas, foram na Comissão Consultiva do Projeto Integrado
de Proteção às Populações e Terras Indígenas na Amazônia
(PPTAL) que definia as terras indígenas prioritárias a serem
demarcadas e na Comissão Deliberativa Paritária do PDPI
que aprovava ou não os projetos das comunidades indígenas.
Temos ainda participação indígena em outros colegiados como
da saúde, da educação, no Conselho Nacional de Políticas
Indigenistas – CNPI, entre outros. Uma das limitações da
participação indígena nesses colegiados está relacionada à
qualidade das discussões. Sem ter informações qualificadas
para discussão terminam legitimando algo já decido como
afirma Almeida (2010, p. 180):
[...] os conselheiros são frequentemente chamados a
opinar sobre algo que já está decidido. Na verdade, são
chamados a legitimar uma decisão em curso e, como não
é oportuno inviabilizar a ação por conta da forma que foi
decidida, acaba por cumprir esse papel.

E arremata:
Assumo, aqui, que a representação indígena que
está sendo demanda pelo Estado brasileiro, em vez
de garantir o protagonismo indígena, é pouco mais
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que uma representação “para inglês ver”. Não faço
referência apenas à cooperação internacional, mas a
sociedade brasileira como um todo e, principalmente,
ao movimento indígena organizado, que ao participar
permanece “domesticado (ALMEIDA, Ibidem, p. 181).

O que percebemos é a falta de qualificação de
lideranças indígenas para participarem das discussões de
forma qualitativa em instâncias de governo, tanto como
“conselheiros”, tanto como gestor público. Além disso,
é necessário manter uma forte relação com suas bases
comunitárias e organizativas evitando a polifonia que tem
prejudicado a luta das organizações e povos indígenas.
Chefe do Núcleo de Educação Indígena (NEI)

Em setembro de 1985, o Governo Federal, através do
Ministério da Educação promoveu um debate nacional
denominado “DIA D” onde o tema central foi “Que escolas
temos; que escolas queremos”. Em Roraima o evento foi
realizado pela Secretaria de Educação que convocou as
lideranças indígenas para participarem da discussão.
As reivindicações das lideranças indígenas estavam
pautadas na educação que respeitasse seu modo de
vida; que contratasse professores indígenas e que se
constituísse um espaço específico dentro da Secretaria
de Educação para atender as lideranças indígenas. Para
atender as reivindicações das lideranças indígenas, em
1986, foi criado o Núcleo de Educação Indígena – NEI, nas
dependências da Secretaria de Educação.
As ações do NEI estavam sob a coordenação das
professoras Maria Luiza Reis e Izaíra Machado. Em
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seguida a coordenação do NEI ficou sob a responsabilidade
do professor Josemar Monteiro Coelho. A terceira
coordenadora do núcleo, foi a professora Hélvia Teixeira.
Em 1992, fui o primeiro professor indígena a assumir
a chefia do NEI indicado pelos professores indígenas
ligados a Organização dos Professores Indígenas de
Roraima (OPIRR). Sabia que tinha pela frente, como
indígena, o desafio de consolidar a implantação do Núcleo
de Educação Indígena dentro da Secretaria de Educação
e construir caminhos para efetivação da educação escolar
indígena específica e diferenciada.
Foi preciso articular parcerias com instituições
públicas,
organizações
não
governamentais
e,
principalmente, com lideranças e organizações indígenas,
pois a sustentação política para a efetivação da educação
escolar indígena estava nas mãos das lideranças indígenas.
Gerente Técnico do PDPI
A gerência do PDPI foi uma das reivindicações
das lideranças indígenas durante o seminário de Tefé,
realizado em novembro de 1999, para discutir a criação
do PDPI. O primeiro gerente técnico do PDPI foi Gersem
dos Santos Luciano, Baniwa, do estado do Amazonas,
que assumiu o cargo em fevereiro de 2000. Os trabalhos
iniciais de Gersem foram: a formação da equipe técnica do
PDPI; a realização de oficinas de divulgação do projeto em
diferentes regiões da Amazônia, a aprovação dos primeiros
projetos das comunidades indígenas e a elaboração de
um sistema e instrumentos de monitoramento, avaliação
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e sistematização participativa de projetos exitosos. Em
dezembro de 2003, Gersem deixou a gerência do PDPI.
Em maio de 2004, após análise da Lista Tríplice
enviada pela COIAB, o MMA escolheu Escrawen Sompré,
Xerente, do estado do Tocantins, como novo Gerente
Técnico do PDPI. As atividades do gerente estavam
centradas no recebimento e aprovação de novos projetos,
iniciando, também, o monitoramento dos projetos em
execução. Em dezembro de 2007, Escrawen Sompré deixou
a gerência do PDPI.
Em 15 de fevereiro de 2008, também, após análise
da Lista Tríplice enviada pela COIAB, fui nomeado
pelo MMA como gerente técnico do PDPI. E tive como
atividades monitorar a execução dos projetos nas
comunidades indígenas, avaliá-los e sistematizá-los para
consolidar uma proposta de política governamental para
gestão ambiental de terras indígenas que seja capaz de
coordenar e potencializar as ações desenvolvidas por
diferentes órgãos públicos em território indígena. Essa era
a finalidade do PDPI. Fiquei frente a gerência do PDPI até
julho de 2011.
Quando assumi a gerência do PDPI, o primeiro
desafio foi minha inserção na equipe técnica do PDPI, a
maioria antropólogos (as) e com vasta experiência de
trabalho com povos indígenas na Amazônia. E eu, um
professor formado em magistério.
O segundo desafio foi com relação a minha função
dentro do Ministério do Meio Ambiente - MMA. Um dia
a senhora Muriel Saragoussi, Diretora do Departamento
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de Extrativismo, pediu para que eu participasse de uma
reunião com os parentes Guarani Kaiová, do Mato Grosso
do Sul, sobre problemas de suas terras. Disse a ela que
minha nomeação foi para ser gerente do PDPI e não tratar
de outros problemas fora da Amazônia. Ela me respondeu
dizendo que a partir da minha nomeação eu era servidor
do MMA e, portanto eu teria que acompanhar as demandas
dos povos indígenas que chegassem ao Ministério.
Outro desafio foi quanto ao acompanhamento dos
projetos em execução. Durante o seminário de Tefé, definimos
juntos com o governo brasileiro e os doadores quatro áreas
temáticas que o projeto apoiaria, a saber: proteção e gestão
territorial; sustentabilidade econômica, valorização cultural e
fortalecimento institucional. A execução dos projetos nas
áreas temáticas proteção e gestão territorial e valorização
cultural foram executadas sem muitas dificuldades, pois
faziam parte da vida das comunidades e povos indígenas.
O fortalecimento institucional foi uma das
reivindicações das lideranças indígenas, sob a
justificativa de que seria difícil executar os projetos das
comunidades indígenas sem nenhuma estrutura mínima
das organizações. Na área temática sustentabilidade
econômica o PDPI recebeu uma demanda maior de
projetos com aprovação de vários deles. E foram os
projetos com maiores dificuldades durante a execução e
sem alcançar seu objetivo maior que era a sustentabilidade
das comunidades indígenas.
Não
podemos
atribuir
exclusivamente
às
comunidades indígenas o insucesso dessas iniciativas
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como a falta de planejamento durante a execução das
atividades, incapacidade gerencial e administrativo, o
desconhecimento das regras do mercado sem levar em
conta quais as reais demandas das comunidades e quais
suas concepções de economia.
Alguns dos problemas que comprometem projetos
nessa área temática estão desde a sua elaboração,
execução, monitoramento, avaliação e que comprometem
a sistematização para torná-los políticas públicas. Para
elaborar o projeto as comunidades indígenas recebem um
formulário que já define como deve ser o projeto. É como
se comprasse um sapato de número 36 e pedir ao parente
para calçar quando sua medida é 42.
Durante a execução não se leva em conta o local onde
as malocas estão situadas e nem o seu modo de conceber
o tempo. O monitoramento fica prejudicado pela reduzida
equipe técnica para acompanhar os projetos na imensa
Amazônia Brasileira. A avaliação é o instrumento que se
aplicado fora de contexto das comunidades terá resultado
nulo. Pois precisamos ter clareza de quem avalia e o que
se quer avaliar.
Percebi que há outros problemas que as nossas
comunidades enfrentam quando propõem projetos
econômicos com enfoque na sustentabilidade econômica que
são os conceitos sobre “desenvolvimento econômico”.
Desenvolvimento econômico faz parte dos discursos
de nossas lideranças e sem saber o que é reivindicam
desenvolvimento econômico para as suas comunidades.
Não quero aqui definir esses conceitos, que não é objetivo
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desse trabalho, mas apenas elencar alguns termos que
utilizamos em nossos discursos quando apresentamos
nossas demandas ao estado brasileiro. Entre eles
estão: “economia de subsistência”; “economia de
mercado”; “projetos de desenvolvimento comunitário”;
“desenvolvimento auto-sustentado”; “desenvolvimento
sustentável”; “etnodesenvolvimento”.
Apesar das dificuldades, já citadas, que encontramos
durante na execução do PDPI, o projeto contribuiu para
algumas mudanças na relação entre as comunidades
e organizações indígenas e com o estado brasileiro: o
protagonismo indígena na discussão e construção de
projetos com órgão públicos; participação de lideranças
indígenas em instâncias deliberativas de aprovação de
projetos; discussão e elaboração de projetos de forma
coletiva; gestação participativa na execução de projetos.
E o que foi ser gerente do PDPI? A esta pergunta
de Sondra, respondi o que está na entrevista concedida a
Sousa (2010, p. 223):
Um dia a Sondra Wentzel, perita sênior da GTZ
(Cooperação Técnica Alemã) para o PDPI, me perguntou
qual foi a real diferença, qual impacto ocorrido quando
se indicou um representante indígena para assumir
um cargo técnico de gerente do PDPI. Eu disse para ela
que a máquina não quer saber se você é índio, se você é
branco ou amarelo. O estado tem uma estrutura e existe
uma regra para executar ações e programas dentro dela.
O que há de possibilidade, na ocupação desse espaço,
é exatamente buscar e trabalhar para construir uma
adequação destes programas para a realidade concreta
vivida pelos povos indígenas.
Uma coisa é fazer um discurso: “Atendemos as
diferenças, as especificidades de cada lugar do país”,
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mas na hora de executar programas você é obrigado
a entrar dentro da regra. Acredito que a experiência
do PDPI seja um caminho, que está começando agora,
para discutir as mudanças destas regras, estabelecendo
normas que possam dar maior flexibilidade ao acesso
desses programas pelos povos indígenas.

Precisamos reavaliar as nossas estratégias de ações
junto ao estado e/ou dentro dele, mas acima de tudo temos
que ter clareza da real demanda de nossas comunidades e
povos como afirmo em entrevista com Sousa:
Este é um desafio de médio a longo prazo, porque
normalmente os projetos que temos experimentados são
experiências muito pontuais, com começo e fim, num
determinado tempo e a realidade indígena é bem diferente
disso. O tempo das comunidades para executar esses projetos
é bem diferente. Mesmo que a gente tenha uma demanda
forte das comunidades, muitas vezes demandas reprimidas
de acesso a recursos para sanar alguns problemas, o tempo
e as regras de execução de projetos são complicados. Mas
eu acredito que estas discussões podem ser embasadas
pelas experiências do PDPI, que têm mostrado um pouco
como os povos e comunidades indígenas reagem a esses
projetos, como eles trabalham com eles, como enxergam
esta situação (SOUSA, 2010, p. 223).

Acredito ser possível assumir funções de gestor e
participar de instâncias colegiadas em órgãos públicos
desde que não nos afastemos de nossas comunidades
e organizações indígenas, sob pena de nos isolarmos de
nossas bases.
CONCLUSÃO
Memórias: experiências como docente, coordenador
de organizações indígenas e gerente técnico do Projetos
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Demonstrativos dos Povos Indígena – PDPI, descreve
um momento importante na formação da maloca Limão
e constituição de famílias que ocupando novos espaços
garantiam sua sobrevivência e a relação com o estado
brasileiro, que no primeiro momento, se deu através da
catequização e das escolas. Essas por sua vez tinham a
função de integrar os índios à sociedade nacional. Muitos
dos professores indígenas foram agentes, sem saber,
de integração das comunidades indígenas à sociedade
brasileira. Estamos em plena ditadura militar que começa
na década de 1960 e termina na década de 1980.
Com as conquistas de direitos na Constituição de 1988
que garante aos índios o uso de suas línguas e os processos
próprios de aprendizagem inaugurou nova fase na
educação escolar indígena. Professores são formados para
atender as reivindicações expressas durante o encontro
de 1985, conhecido como “Dia D”, “que escola temos,
que escola queremos”. Além da formação de professores
indígenas em Magistério Indígena, conquista-se um novo
espaço de formação, na Universidade Federal de Roraima,
com a criação do Núcleo Insikiran, com enfoque no diálogo
intercultural. Há, no entanto, a necessidade de uma
avaliação profunda dos trabalhos do Instituto com intuito
de consolidar o princípio do diálogo intercultural.
Para reverter essa política indigenista de integração
as lideranças indígenas começaram a organizar-se em
suas regiões e posteriormente criando e fortalecendo suas
organizações para defenderem seus direitos. Direitos
à dignidade, à vida, à cultura e ao seu território. Essas
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organizações indígenas passaram a ter papel fundamental
na representação das reivindicações das comunidades
e povos indígenas perante o Estado brasileiro. As
organizações indígenas, principalmente da Amazônia
brasileira, precisam rever suas estratégias de ações para
garantir a implementação dos direitos garantidos na
Constituição Brasileira após a demarcação das terras
indígenas. O desafio que se põe, hoje, é a gestão de seus
territórios e a sustentabilidade de seus povos.
Outra discussão importante se refere à participação
de representantes indígenas em instâncias colegiadas de
tomadas de decisões sobre implementação de políticas
públicas em terras indígenas. Há uma necessidade urgente
de qualificação de nossas lideranças para atuarem de forma
efetiva e qualitativa nessas instâncias, sob pena de estarem
apenas legitimando decisões de interesses do Estado.
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A PRODUÇÃO DA PANELA DE BARRO MACUXI53
Terly Pinto Level

APRESENTAÇÃO
O presente trabalho de pesquisa é resultado de uma
ação coletiva envolvendo alunos e professores, com o
intuito de mostrar o processo sobre a produção da panela
de barro, de conhecer e saber a importância da sua cultura
na região da Raposa, trazendo o relato de mulheres macuxi
das comunidades Xumina e Raposa I.
Esse trabalho deu-se através de debates e vivências
das mulheres Macuxi na produção da panela de barro,
em prol da melhoria de uma educação de qualidade
diferenciada da Escola Estadual Indígena Tuxaua Evaristo,
na comunidade do Xumina, exercitando o trabalho
interdisciplinar na prática docente.
O trabalho é voltado para os anseios da comunidade,
contemplando e assegurando a valorização e revitalização
da cultura, e dando à devido respeito aos costumes,
à identidade e à tradição de povo Macuxi, sobretudo,
a melhoria de qualidade de vida das pessoas, sendo
também, uma fonte de renda para a mulher artesã macuxi
que produz a panela de barro. Esse incentivo vem sendo
feito no Clube de Mães que foi criado na comunidade em
parceria com a Prefeitura Municipal de Normandia.
O objetivo principal é valorizar os conhecimentos
tradicionais das pessoas mais velhas da comunidade para
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), apresentado em 2016 como
requisito para término do Curso de Licenciatura Intercultural/Insikiran/
UFRR, sob a orientação do professor Marcos Antonio Braga de Freitas.
53
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podermos incentivar os nossos jovens e crianças sobre a
importância da cultura macuxi, sobretudo, no ambiente
escolar. E, como isso buscamos na produção da panela de
barro Macuxi, trabalho exclusivo das mulheres indígenas,
sendo o locus da pesquisa, para a discussão pedagógica de
respeito à valorização cultural.
Destacamos que o objetivo da Escola Estadual Indígena
Tuxaua Evaristo é a formação de pessoas que não toleram
o preconceito, a ingenuidade e o individualismo. Mas que
participam do processo que tenham acesso à importância
das informações de uma sociedade igualitária. Para tanto
é necessário conhecer profundamente os educandos, suas
carências, necessidades, potencialidades e expectativas.
Todos esses elementos viabilizará o currículo diferenciado,
como parte integrante dos objetivos que almejamos a
alcançar na construção de uma escola diferenciada.
Ressaltamos ainda que este trabalho foi resultado
do estágio curricular supervisionado nas fases I, II, III,
IV durante a prática do exercício da docência, sendo
diagnosticado a importância de trazer para o contexto
escolar a discussão sobre a cultura macuxi a partir da
produção da panela de barro.
Com esse diagnóstico foi possível fazer uma reflexão
de todo o processo da pesquisa realizada na comunidade do
Xumina com a elaboração da proposta pedagógica, realizando
o seu desenvolvimento e execução. Não resta dúvida que esse
trabalho foi proporcionado a partir da formação interdisciplinar
vivida no Curso de Licenciatura Intercultural do Insikiran da
Universidade Federal de Roraima (UFRR).
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A pesquisa foi realizada conforme o levantamento
como em primeiro lugar o projeto sobre a produção da
panela de barro na comunidade e em segundo como
pesquisar sobre o projeto que irá ser executado dentro da
escola e comunidade, através de palestras de reuniões com
os alunos na escola e os professores, e ao mesmo tempo
envolvendo os membros da comunidade como algumas
mães que participam da produção no clube de mães da
comunidade. O terceiro é sobre a execução do trabalho
realizado acompanhado de alguns alunos de 5ª à 8ª série,
que por seus interesses aceitaram a participar desse pequeno
projeto que estava acontecendo nas aulas de arte nas sextasfeiras na escola. Isso foi muito interessante para esses alunos
se envolvessem e soubessem como é tão importante valorizar
e revitalizar a sua cultura dentro da sua realidade.
Ao analisar este trabalho na escola chamou atenção
dos professores e os pais dos alunos, onde nós mostramos
os produtos feitos durante o trabalho realizado na escola.
Portanto os trabalhos que foram realizados durante esse
período de curso é de suma importância para mostrar
e incentivar os nossos filhos através da nossa cultura,
identidade, costumes e tradições.
A comunidade então precisou dar mais apoio, das
famílias, dos professores e das lideranças da comunidade
para que nos dessem apoio direto ou indiretamente
na execução dos trabalhos realizados na escola e na
comunidade sobre a produção da panela de barro Macuxi.
Levou-se em consideração a valorização da cultura
que está sendo esquecida na própria comunidade, e ao
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mesmo tempo mostrar a nossa realidade quanto a nossa
identidade, e o que somos dentro de uma terra indígena.
O trabalho está estruturado em três capítulos, sendo
que o primeiro é uma referência aos aspectos históricos,
sociais e territoriais da comunidade indígena do Xumina;
enquanto que o segundo traz o processo de produção
da panela de barro Macuxi, e por último, o relato de
experiências das mulheres indígenas macuxi na produção
da panela de barro.
Assim, é a proposta deste trabalho de conclusão de
curso no formato de um relatório descritivo, destacando
como foi desenvolvido a proposta pedagógica elaborada
no estágio curricular supervisionado no âmbito da Escola
Estadual Indígena Tuxaua Evaristo, comunidade indígena
do Xumina.
ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIAIS, TERRITORIAIS E
AMBIENTAIS DA COMUNIDADE INDÍGENA DO XUMINA

Histórico de formação da comunidade
A comunidade indígena do Xumina teve seu nome
recentemente. Teve vários processos de mudança, tanto de
nome da comunidade, como do local. A comunidade que
existiu ficava a leste da atual hoje chamada de Xumina, a
antiga era situada à margem direita do igarapé Buritizal
(hoje Iracema), e na margem esquerda do igarapé Lagoa. A
comunidade ficava situada entre os dois igarapés. O nome
da comunidade era chamado de Buritizal. Era formada
por trinta pais de famílias.
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A comunidade tinha seu tuxaua Antônio Evaristo,
esse sobrenome era da maioria das famílias. Essa população
só cultivava roça nas vazantes (faziam nas margens
dos igarapés) não cultivavam roça nas matas, e nem
mecanizada, suas vestimentas eram tipo longa (conhecido
na época como rabo) se alimentavam na maioria das vezes
de frutos e raízes naturais. Suas danças eram parixara,
aleluia, tukui, e cada um tinham seu ritual.
Tinha seus deuses para louvar, acreditavam que
para eles conversar com DEUS era através do contato, de
aleluia, não falavam outra língua somente à língua macuxi.
No dia 22 de dezembro de 1807, uma senhora da
etnia wapichana chegou à comunidade Buritizal para
festejar o natal por 10 dias, depois do natal voltou a sua
comunidade (Serra da Moça) para buscar suas famílias,
seus animais, por ter gostado muito da comunidade.
Pois o nome do casal chamava-se Sezaria Wapichana e
Pedro Wapichana. Esse casal teve grande destaque com
a introdução da criação de gado (150 cabeças de rezes), o
plantio de cajueiros e a língua portuguesa.
Ao lado oeste da antiga comunidade existe uma serra
com o nome Serra da Laja. E lá existe um pé de cuité e as
pessoas temiam aquela planta, não podiam nem toca lá
obedeciam à ordem da pessoa mais sábia da comunidade
o pajé, se mexesse aparecia doença.
Certo dia uma das pessoas da comunidade duvidando
foi até a serra e chegando lá, pegou a cuité e trouxe para
a comunidade dias depois apareceu um bode vindo da
serra, ele passou pelo meio da comunidade, e depois disso
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apareceram algumas doenças tais como: febre, diarreia e
a maioria das pessoas apareceram com essas doenças, os
que conseguiam sobreviver se afastaram do centro. Até o
tuxaua Antônio Evaristo morreu, deixando assim o resto
da comunidade sem representante.
Com a morte do tuxaua Antônio Evaristo quem assumiu
o cargo foi seu filho, Antônio Evaristo que morava afastado
da ex - comunidade afetada pelas doenças resolveu comprar
uma casa que ficava a margem do igarapé do Xumina o
dono era seu cunhado chamado de Leopoldo. Esse homem
era recém-chegado na comunidade e comprou um sítio e
começou a comercializar naquela localidade, pois o nome do
sítio era Pouso Alegre, pôr o dono ser do Pará e aquele lugar
parecia um lugar que tinha no Pará, então na gestão daquele
tuxaua Antônio começou a organizar segundo ele uma nova
comunidade com o mesmo nome que era o sítio (Pouso
Alegre). Então com a morte do tuxaua Antônio assume um
novo tuxaua Antônio Gastão Basto no ano de 1963, que
vivia num povoado longe do centro, mais que fazia parte da
comunidade. Muitos avanços aconteceram nesta gestão uns
exemplos desses avanços foram:
- Mudança do nome da comunidade de Pouso Alegre
para Xumina (Su’mina) nome em macuxi que significa
lugar de brincar.
- Construção da igreja Católica que tem como
padroeiro São Sebastião que se comemora atualmente dia
20 de janeiro, este festejo tornou-se popular.
- Desenvolveu um trabalho importante na agricultura
(trabalho em união), onde se juntavam para fazer um mutirão
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um grupo de trabalho, esse tuxaua teve um mandato de 10
anos. Com a sua saída quem assumiu foi o tuxaua Lino
Evaristo, que quase nada desenvolveu por conta de disso viera
a durar pouquíssimo tempo no cargo de tuxaua, com sua saída
assume novamente Antonio Gastão, pela 2º vez onde passou
um ano a frente da comunidade e saindo novamente deixou
o cargo de tuxaua nas mãos do senhor Dionísio Cipriano que
teve grande destaque em seus trabalhos.
- Construção de uma cantina para comunidade.
- trouxe um grande projeto para a comunidade na área
de agricultura com área mecanizada. Plantaram 90 hectares
de arroz de cequeira, feijão, mandioca, este projeto durou
dois anos, esse trabalho foi da década de 80 na gestão do
governo do estado Brigadeiro Ottomar de Souza Pinto.
- Trouxe o projeto de gado para comunidade que
tinha 52 cabeças de rezes.
O tuxaua Dionísio Cipriano entregou o cargo no
ano de 1987, assumindo o cargo de tuxaua o senhor
Mauro Evaristo, que não teve sucesso no trabalho que
desempenhara a frente como tuxaua.
Podemos assim considerar do ano de 1987 até 2004
vários tuxauas que passaram pelo cargo a frente da
comunidade como, por exemplo:
Tuxaua Alcides Paulino que fora o responsável pela
implantação do posto de saúde, e o projeto de cajueiro,
que teve 2 (dois) anos de mandato.
Tuxaua Magno Albuquerque que fora o responsável
pela chegada da energia elétrica na comunidade, e a
implantação do clube de mães.
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Tuxaua Pedro foi o responsável por trazer para a
Escola Tuxaua Evaristo a implantação do ginásio de 5ª a 8ª
série do Ensino Fundamental.
Tuxaua na comunidade do Xumina tem como
Edilanio Fidelis Gomes, que vem desenvolvendo alguns
trabalhos exemplo:
• Trouxe a implantação do Ensino Médio para a
comunidade.
• Construção de um malocão para comunidade
realizar eventos etc.
O mesmo tuxaua passou dois anos e entregou o cargo
para o seu vice.
Tuxaua Cláudio Cipriano Sampaio hoje exerce duas
funções tuxaua e professor na comunidade um homem
lutador, guerreiro que sempre lutou em prol das melhorias
de sua comunidade que assumiu no ano de 2008 esse cargo
de tuxaua do Xumina e continua exercendo ate hoje e assim
vem mostrando seus trabalhos, seus projetos e os avanços
desenvolvidos junto a comunidade em sua gestão.
A presença da escola
A população do Xumina crescia a cada ano e
necessitava de uma escola na comunidade era muito
importante a construção de uma escola na comunidade
porque seus filhos iam estudar na maloca da Raposa, era
só La que tinha escola pra seus filhos estudarem. Estes
alunos caminhavam 12 km de ida e 12 km de volta fazendo
assim um percurso de 24 km, diariamente, outros ficavam
a semana inteira, na casa de seus parentes e familiares.
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No ano de 1962, na gestão do tuxaua Antônio Gastão
Basto, fundaram a primeira escola na comunidade uma
casa de palha construída pelas pessoas da comunidade.
O nome da escola é Tuxaua Antônio Evaristo, em
homenagem ao primeiro tuxaua da comunidade, que foi
um homem guerreiro, lutador, um grande rezador curava
as pessoas enfermas através de suas poderosas rezas.
Ele realizava todo final de ano uma grande festa
com várias brincadeiras entre elas uma era a competição
de carreira de pedestre, cabo de guerra desafiando várias
comunidades adjacentes. A festa tinha duração de cinco
dias com a dança tradicional.
O primeiro professor a trabalhar nesta escola foi
o senhor Arlindo Medeiro, ele era pago pelos pais dos
alunos. A escola funcionava da 1ª a 4ª séries do ensino
fundamental e era raros os alunos terminarem a 4ª série, a
maioria deles tinham idade bem avançada.
E escola também atendeu alunos de outras
comunidades tais como: a comunidade do Urubú,
Preguicinha e Canavial.
Durante o trabalho prestado pelos professores, que
recebiam dos pais de alunos trabalharam os seguintes
professores: Arlindo Medeiro, Cirilo Jerônimo Raposo e
Alfredo Nazareno Felipe.
Em 1967 chegou o primeiro professor da rede
estadual mandado pela secretária de educação um casal
de professores por nome de Alcides e Ediva.
Então a comunidade teve seus primeiros professores
pagos pelo Governo do ex-Território Federal de Roraima.
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Durante todos esses o aluno quando terminavam seus
estudos ficavam parados, pois os pais não tinham condições
e não tinha como trazê-lo para vir estudar na capital.
Na década de 1970, mais precisamente em 77 abriu na
Missão Surumu, a escola profissionalizante de 5ª a 8ª séries que
tinham formação nas áreas de auxiliar de enfermagem e de
formação de professores, mais poucos tiveram oportunidades
para estudar, os que iam alguns não aguentavam o sistema
das regras da missão. A comunidade do Xumina por sua vez
mandou quatro de seus alunos para lá, e hoje são professores.
Os anos se passaram e a comunidade continuava só
com a escola que funcionava de 1ª a 4ª séries. No ano de
1982 abriu novamente o ginásio na comunidade da Raposa
e os alunos da comunidade do Xumina que terminavam
à 4ª série passavam a estudar nessa escola. Na época o
transporte utilizado era a bicicleta, mas os alunos quase
sem sucesso devido ao cansaço, a fome, chuva, sol e a
distância poucos conseguiam concluir à 8ª série.
Mais com o passar do tempo houve um grande avanço
na escola Tuxaua Evaristo onde a partir da implantação do
ensino médio, até hoje no presente momento é um desafio
para a comunidade.
A partir desse momento queremos, com certeza,
mostrar o nosso trabalho, fazer o possível de ter uma
educação de qualidade, para que assim nossos alunos
estejam preparados para o grande desafio que é o mercado
de trabalho e outros mais.
Hoje a escola tem a honra de ter uma educação
de qualidade e ao mesmo tempo a honra de mostrar

217

essa virtude tanta a sociedade como a própria
comunidade.
O processo de demarcação da terra indígena
A região da Raposa teve a sua pretensão de
demarcação desde o ano de 1917, com a visita do Marechal
Rondon, que tinha sua equipe que acompanharam o
general (na sua visita, por onde passou deixou o marco
de cimento delimitando as áreas indígenas. Mas só que
isso nunca foi reconhecido pelas pessoas que chegaram
em nossa região, principalmente os brancos que viviam
marretando. Quando conseguiam trocar sítios ou casa com
alguns objetos e ali começavam a investir e depois chegar
a ser fazendeiro com isso o habito da cultura ajudava ou
ajuda). Depois de bem estruturado, fazia cevado imenso,
e impedindo que os índios da comunidade de fazer a
pescaria, a caçada e de fazer a roça.
Devido toda essas situações sofridas tuxaua e as
comunidades, começaram a pensar de pedir a demarcação,
uma na gestão do tuxaua Dionísio ele mandou uma equipe
para fazer o mapeamento da área.
O sucesso veio anos depois, quando foi criado o
Conselho Indígena de Roraima (CIR), a Associação dos
Povos Indígenas de Roraima (APIRR), com o objetivo de
reivindicar e lutar pela demarcação contínua da área Raposa
Serra do Sol, ou seja, do lavrado a serra, envolvendo os
municípios de Uiramutã e Normandia, sendo concretizado
em 2005 com o Decreto de Homologação pelo Presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva. Houve conflitos e
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tensão na região, envolvendo índios e arrozeiros na região
do Surumu por conta da homologação.
A comunidade sofreu pressão dos fazendeiros
que hoje não moram mais nessa área. O nosso desafio é
buscar a sustentabilidade do território onde a educação
escolar indígena é muito importante nesse processo de
autossustentação.
O meio ambiente: relevo, flora e fauna
A comunidade está situada na região do lavrado em
uma planície ao oeste da comunidade, aproximadamente
20 km estão às serras que fazem parte da cordilheira da
serra de Pacaraima; a leste são as seguintes serras: serra
Loja, serra Lagarta, serra Deserta, serra do Flexal e serra do
Jabuti, existem outras serras do Urubu, serra do Paricuarú
e Carinambu da comunidade do Xumina encontra-se
muitos tesos, que são pequenas ondulações de terra onde
nos igarapés cercam os lagos, entre outros.
Nesses dois tipos de relevo existem vários igarapés e
lagos de tamanhos grandes, médio e pequenos ao arredor
da comunidade, portanto, o igarapé mais conhecido e que
passa próximo a comunidade é o igarapé do Xumina.
O solo é formado por vários tipos de solo como o
solo arenoso que domina a parte oeste da comunidade esse
tipo de solo é usado na construção de casa. O solo argiloso
é encontrado na margem do igarapé onde é utilizado para
fabricação de tijolos, fabricação de vasos, entre outros.
O solo amarelo que existe onde a comunidade ocupa o
espaço, e finalmente solo humoso, que serve para fazer
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plantio de roças, esse tipo de solo é comum na margem
dos igarapés no Boqueirão da Serra para agricultura.
Encontramos em algumas áreas solo degradado feito
pela ação do homem. Isso está preocupando a comunidade
por ter sinal de erosão nas margens dos igarapés,
principalmente igarapé do Xumina, aonde a maioria da
comunidade vem trabalhando de roça fazendo derrubadas
até as margens, não deixa um espaço para proteger tudo
isso vem fazendo entulho no leito do igarapé.
Nós professores que trabalhamos na comunidade
do Xumina fazemos bastantes palestras sobre a lei do
meio ambiente. Só assim é que poderemos preservar o
nosso solo, portanto tudo que foi trabalhado sobre o solo
que na verdade sabemos que tudo é de acordo com o
conhecimento das pessoas que moram na comunidade.
A comunidade é situada na vegetação de lavrado,
o lavrado tecnicamente denominado de savana formada
na maioria por igarapés, a leste da comunidade onde se
encontra nas margens dos igarapés, está às palmeiras
de grande parte conhecida como buritizeiros, kawaiye
nome em macuxi, e jauarizais, ao norte da comunidade
encontra-se na margem do igarapé do Xumina mata
ciliares (caniceiros).
E a oeste da comunidade, a savana é formada por uma
grande quantidade de caimbés, paricaranas, mirixizeiros,
jenipapeiros, aningais e etc. São árvores resistentes à folha
d’água do verão e alguns de caule retorcidos, próprios ao
cerrado. Destacamos também que algumas dessas árvores
são utilizadas como alimentos (murici, jenipapo, buriti).
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No mesmo lado a oeste da comunidade nas serras que
forma a cordilheira do Pacaraima, encontra-se a vegetação
típica de montanhas as árvores de grande porte e de lei
como: o cedro, pau-rainha, sumaúma, frejó, pua, jatobá e
daroura. Madeiras que são usadas na construção de casas,
e em fabricação de moveis.
Ao sul da comunidade, a vegetação é a mesma que
forma a parte oeste, savana formada por caimbés.
A fauna existente na vegetação da comunidade
são encontradas em vários lugares (ambientes) como no
lavrado de savana encontramos animais como: tamanduá,
tatu, jabuti, veado capoeiros, paca, cutia, raposa e várias
espécies de cobra.
Na vegetação serrana encontramos animais como
catitu, onça, maracajá, macaco, veado, entre outros, e nos
igarapés e lagos encontramos animais tais como: jacaré,
capivara, peixes das espécies como aracu, pacu, matrinxã,
curimatã, jaraqui, traíra, tucunaré, jiju, cará, entre outras.
Sem esquecer também que os pássaros fazem
parte da nossa fauna onde citaremos alguns nomes mais
comuns como: o passarão mais conhecido como tuiuiú,
jaburu, cauaua, garça, manguari, pato, marreco, carão,
gavião, carcará, além de tudo isso a população também
cria animais domésticos dentre eles, estão o boi, porco,
carneiro, bode, e cavalo galinha, pato, picote, entre outros.
A vegetação vem sofrendo bastantes modificações
pela ação do homem como, por exemplo, queimadas no
período de verão, desmatamento para fazer roças, e com
isso à fauna vem sofrendo com esses procedimentos de

221

queimadas e venda, onde o mesmo pode levar a extinção
de alguns animais exageradamente.
Atualmente a comunidade tem se preocupado em
recuperar a vegetação, principalmente, nas margens dos
igarapés, sendo conhecido as leis ambientais, fazendo
projetos para criação de animais para a sua sobrevivência
e comercialização.
MULHERES INDÍGENAS: A PRODUÇÃO DA PANELA
DE BARRO
Como se processa o fazer da panela de barro Macuxi
A etnografia54 do modo de fazer as panelas de barro
macuxi da região Raposa, a produção da panela de barro
é uma técnica que chegou aos novos dias pela transmissão
das tradições familiares, desde a busca de todas as matérias
primas que compõem, até a sua utilização.
O compromisso da construção da cidadania que pede
necessariamente a uma prática educacional voltada para a
realidade social e dos direitos dos povos indígenas de ter a
responsabilidade em relação à vida pessoal e coletiva, onde
tivemos desde o princípio a participação de professores
e alunos, que continua nessa perspectiva que incorpora
a confecção da panela de barro e as questões da cultura.
Identidade, costumes e o meio ambiente no trabalho.
Um método utilizado nas primeiras décadas do século XX pela ciência
antropológica em pesquisa com os povos ditos “agrafos” no processo de
institucionalização da jovem disciplina Antropologia. A etnografia continua
bastante utilizada na contemporaneidade nos estudos científicos e acadêmicos
aos grupos sociais e étnicos. Ver autores antropólogos Boas (1858-1942) e
Malinowski (1884-1942).
54
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Temos bastante preocupação da sociedade macuxi
de hoje que quase não correspondem com a importância
no cotidiano. O desafio maior que se apresenta na escola
e o envolvimento de professores, alunos e do pessoal da
comunidade de se predispor de mostrar a importância de
suas tradições.
Portanto este trabalho de pesquisa da confecção da
panela de barro macuxi tem como objetivo conscientizar
como um resultado positivo os alunos do ensino
fundamental e médio de 5ª a 8ª séries, a importância que
de terem o conhecimento dessas tradições em prol da
comunidade e valorização cultural.
O processo da confecção da panela de barro das artesãs
macuxi da região Raposa é uma técnica secular que chegou
aos nossos dias pela transmissão das tradições passadas de
família a família, desde a busca de todas as matérias primas
que acompanha esse processo até a sua utilização.
Para fazer a produção das panelas, às artesãs retiram
o barro de um vale, mais antes de tudo, a pessoa mais velha
que sabe falar a língua materna faz uma oração na língua
original ao chegar ao local para poder pedir o barro da
dona à (vovozinha) e deixando alguns objetos tais como:
roupas, álcool, extra-forte, moeda, copo, prato e outros
utensílios enterrados debaixo de uma pedra ou em algum
lugar que dá para esconder esses objetos onde ninguém
possa encontrá-los no local onde será retirado o barro.
Sendo assim depois desse processo tradicional o
barro é levado para um galpão onde será colocado ao sol
para secar onde irar passar por um processo de limpeza
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na qual serão retirados aqueles grãos de pedras ou de
areias maiores para que a massa se torne bem macia na
hora que estiver em um processo de amassamento que é
feito manualmente, em seguida é o momento que se inicia
o esperado momento de confecção da panela. Através
de uma técnica de modelagem aplicada a partir de uma
massa de barro preparado para o fim.
Os materiais utilizados na confecção são: couro
pedaço de cuité, sabugo de milho, faca, papelão, peneira
fina, pedra de alisar. A peça total modelada é colocada em
um lugar que não possa secar muito com o vento e depois
de alisada com a pedra e bem alisada a ponto de ficar
bem macia, de acordo quando for secando colocá-la para
aquecer na fumaça depois disso, queimar todo o produto e
tingi-la com casca de murici e tucupi de mandioca. E esses
são os materiais usados nesse trabalho.
Portanto, todo o processo da confecção da panela
dura aproximadamente no máximo cinco dias para deixála no ponto de uso ou de utilização desses utensílios, é
uma coisa muito importante e, sobretudo, interessante
toda essa mística ritualística desse processo. Não se pode
trabalhar com o barro quando estiver no tempo menstrual,
quando estiver grávida nos primeiros meses ate ao quinto
mês, não poderá ter relação sexual durante o período
que estiver trabalhando na preparação do barro, isso é
uma algo de sobremaneira importância que cabe a cada
artesã durante o processo de confecção da panela de
barro obedecer à risca todas as regras e procedimentos
tradicionais que existe desde os primeiros processos.
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SENSIBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA COMUNIDADE
PARA DISCUSSÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

A partir da delimitação do tema e elaboração da
proposta pedagógica sobre a panela de barro produzida
pelas mulheres da comunidade Xumina a proposta de
trabalho foi apresentada a comunidade. O projeto trata da
valorização da panela de barro produzida pelas mulheres
artesãs indígenas Macuxi.
Já na realização do diagnóstico da comunidade e
escola foi possível iniciar as primeiras conversas sobre
a pesquisa, identificar e pensar sobre a proposta, mais
foi na fase de apresentação do projeto “valorização
da panela de barro” que foi possível dialogar com as
pessoas da comunidade, tais como: professores, alunos e
principalmente com as mulheres que já trabalharam com
essa atividade.
Apesar das iniciativas dos professores, alunos
acompanhados do clube de mães da comunidade do
Xumina como são conhecidos, as atividades de produção
da panela de barro não são tão apreciadas pelos jovens, no
entanto sempre houve a participação dos professores em
incentivar esses jovens, por isso o grupo de mulheres que
fazem ou produzem a panela de barro na comunidade do
Xumina é bastante restrita.
Na ocasião conversei com algumas mulheres que já
vem desenvolvendo o trabalho de confecções das panelas
para que assim pudessem me ajudar na execução da
oficina de produção da panela de barro que organizei na
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comunidade e escola, que servirá como parâmetro para o
desenvolvimento do meu trabalho de conclusão do curso
(TCC), que tem como título “INNÊ KA’AS MOROPAI
URISAN MAKUXIYAMÊ”, que significa: a valorização da
panela de barro na comunidade do xumina.
Conversei com algumas mães para que assim
pudessem me ajudar da seguinte forma: repassandome as técnicas usadas na produção das panelas bem
como também as meninas que atuam nesse processo
de realizações das mesmas, o que me fora aceito. Nesse
processo contei com a ajuda de três mães paneleiras e um
pai da comunidade do Xumina que foram as seguintes
pessoas: Alzira Fidelis, Francisca das Chagas, Leuci
Sampaio e Narciso Jerônimo que tiveram a boa vontade
de me ajudar e ensinar os alunos a prática de confecção
e execução desse trabalho, onde se mostraram bastantes
dispostos ao realizar a oficina da panela de barro.
Depois de conversar com alguns alunos para
que nos ajudassem ir até a serra para que pudéssemos
retirar o barro, pois é um serviço que exige muita força,
principalmente na utilização do transporte de um membro
da comunidade que se disponibilizou a ajudar, são usados
sacos de fibras para carregar o barro que é extraído até o
transporte que por sinal se bastante pesado, o interessante
é que outrora esse trabalho de transportar o barro não
podia ser feito pelos homens, mais hoje sim os homens
já tem a permissão para retirar e transportar o barro. Isso
significa que as mulheres não fazem mais esse trabalho
como fazia outrora de cavar e carregar o barro.
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Nos dias atuais quando se quer uma quantidade
maior de barro usa-se o caminhão, trator, cavalo ou
bicicleta para transportá-lo, pois, é bem mais fácil, que
trazê-lo nas costas usando o jamanxin (kutu).
No entanto, a cada dia os transportes que transportam
o barro estão sendo modificados devido à longa distância,
pois temos pessoas idosas que estão inseridos nessa
empreitada.
A organização do trabalho para a produção da panela
de barro

Na cultura macuxi é comum as mulheres se organizarem
em grupo de seis ou quatro pessoas para extraírem o barro
para a produção das panelas. O barro deve ser retirado
sempre em locais próximos às grandes pedras em uma serra,
relevo que é comum na região da Raposa.
O grupo é liderado pela mulher mais experiente, em geral,
ela é quem escolhe o local exato que será retirado ou extraído
o barro, também é a responsável por pedir a autorização à
entidade guardiã do barro apropriado para a produção das
panelas. A guardiã do local ou do barro é conhecida pelo
nome de KO’KO NON (VOVÒ BARRO), que é quem autoriza
ou permiti a extração e remoção da matéria prima.
Atualmente, há duas formas de organizarem-se na
comunidade Xumina para a valorização do trabalho ao
qual foi agregada a nação “bem cultural”. A partir de
então, a panela de barro possa ser reconhecida como um
produto de um trabalho singular, que produz um bem
que simboliza a identidade e um valor cultural regional.
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A produção da panela de barro, uma diz respeito
àquelas mulheres que se agrupam e se organizam no
clube de trabalho Xumina (clube de mães), e outros que
se agrupam trabalhando em suas próprias residências.
Os grupos de mulheres ligadas ao clube se organizam da
seguinte forma: fazem um encontro onde ficam definidas
quantas semanas trabalharão e se umas têm outro tipo de
trabalho como: fazer farinha, beiju, pesca lavar roupa e
outras atividades de casa que não deve iniciar o trabalho,
pois o processo não pode ser interrompido pra que não
se comprometa o produto final, por exemplo, se começar
as confecções das panelas tem que ser finalizado. É um
trabalho que requer bastante paciência e dedicação.
A retirada do barro

Às seis horas da manhã do dia dezesseis de outubro
de 2008 (16/10/08) saímos da escola com o destino a casa
do professor Joaquim para embarcarmos no transporte. Mas
antes de embarcarmos no carro tivemos uma conversa ou
recomendações para algumas jovens se não tinha nenhuma
em seu ciclo menstrual, se tivessem alguém não poderia
embarcar para ir ao local do barro. Depois de tudo isso,
saímos com destino à serra do Aninga, fomos juntamente
com grupo de alunos do ensino médio, professores que iam
nos orientar quando chegarmos ao local da extração do barro.
O grupo contava com treze pessoas nove alunos,
uma mãe e três professores entre eles homens e mulheres.
Às sete e meia da manhã chegamos ao local onde o barro
seria tirado, a professora Francisco fez uma oração e pediu
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permissão à KO’KO NON (Divindade Dona do Barro)
levando uns objetos com moedas, roupas, copo, prato,
extra-forte e outros objetos para ser enterrado embaixo de
uma pedra próxima ao local da retirada do barro. Após o
ritual, o professor Narciso Jerônimo derramou um frasco
de álcool para começar a cavar e tirar o barro com picareta,
enxada, enxadeco e cavador, cada pessoa colocava uma
quantidade em seu saco e carregava nas costas até ao carro
a Toyota que se encontrava a 500 (quinhentos) metros do
local onde estávamos tirando o barro.
Paramos de tirar o barro às 10h00min (dez horas),
porque o sol estava muito quente, para nos despedirmos
da KO’KO NON (Vovó do Barro), dona Francisca ofereceu
extra-forte e meio frasco de álcool cumprindo assim o
ritual, após a retirada do barro deve-se deixar o tabaco
para KO’KO NON como forma de pagamento.
No mesmo dia cortamos a lenha aproveitando o
transporte para fazer a queima das panelas, a lenha deve ser
mirixizeiro, caimbezeiro ou até mesmo esterco de boi, uma vez
que é mais adequado para realizar a queimada das panelas.
O barro próprio para fazer panela é tirado
aproximadamente 25 à 50 km da comunidade na encosta
da serra da região da raposa, a coleta é feita escavando um
buraco no chão com aproximadamente 15 à 20 centímetros
de profundidade, onde o barro é retirado. Não é qualquer
tipo de barro que se retira para fazer panela, tem que
saber o tipo de barro apropriado para a produção da
panela. Os barros corretos às mulheres sabem, pois elas
são especialistas no trabalho.
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Geralmente as mulheres que retiram o barro, mais
recente são acompanhadas de alguns homens que fazem
o serviço de escavação para retirarem o barro, e também
carregam os sacos de fibra com o barro para as mulheres
até o carro para ser levado à comunidade.
Antigamente quem podia mexer com o barro era
uma senhora mais velha de experiência, não era qualquer
pessoa. Mas hoje, criança, mulher grávida, homens mexem
com o barro. As pessoas só podem trabalhar se for rezada
quando vão pegar o barro, no período menstrual não pode
nem tocar no barro e nem na panela, quebrar lenha, comer
carne de caça, ou seja, tudo isso faz parte do ritual da
produção e produção da panela de barro.
Hoje algumas coisas mudaram pouco se fala, mas isso,
poucas pessoas ainda dominam a arte de fazer panelas ou por
não acreditarem mais, atualmente as restrições desapareceram.
Segundo dona Alzira Fidelis, os mais velhos contavam
que não usavam qualquer tipo de barro para fazer as
panelas, disse que “o barro é merda de uma cobra grande”,
por isso quando vão tirar o barro tem que oferecer tabaco,
álcool, roupa, prato para essa cobra ou dona do barro. Mas
para a maioria das pessoas da comunidade do Xumina, o
tabaco ou outros objetos devem ser oferecidos à do KO’KO
NON, guardiã do barro, e não a cobra.
Mãos femininas: os torrões, o pilão, a peneira e a água
Antigamente não se sabe como foi o surgimento da panela
de barro, as primeiras pessoas que mexeram na panela de barro
se chamavam: Alzira, Cecília, Nadi, hoje ainda são vivas.
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Elas tiveram que buscar esse conhecimento através
das pessoas da comunidade Raposa, com a idade avançada
aprenderam a fazer panela, com essas pessoas conhecidas
da comunidade Raposa. Após a sua aprendizagem
começaram a produzir panelas grandes, potes e outros
utensílios, com a venda desses objetos geraram rendas
para essa família que praticavam essa espécie de trabalho.
O primeiro passo foi pegar 10 kg de barro, colocar
dentro de uma bacia de pneu que embaixo estava um couro
de boi, pegar um pilão e começar a bater (misgalhar) barro,
enquanto estiver batendo na mesma hora chega à professora
Francisca onde a mesma falou pegue o barro e comece a
peneirar. Quando o barro estava pronto foi molhado até dar
o ponto de massa homogenia. Estava olhando, ou melhor,
observando todo o processo, após isso cada participante
pegava massa para começar a modelar uma panela imaginada
e a professora Francisca estava ajudando.
Eu e os participantes modelamos umas três panelas
cada um e tinha três mães que modelaram quatro a seis
panelas, todo o processo foi muito demorado. A professora
Francisca uma senhora de mais conhecimento estavam
ajeitando as panelas conforme o modelo desejado. Como
já era meio dia tivemos que parar primeiro porque as
panelas tinham que enxugar e em segundo porque já era
a hora do almoço.
Para começar a fazer panela deve-se preparar o
barro que usarão durante o dia, molhar e amassar com as
mãos para deixar bem ligado depois organizar a mesa e os
materiais necessários tais como: cuia de cuité, faca velha,
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sabugo de milho, água, pano velho, e as pedras de alisar,
para poder começar a modelagem através de movimentos
circulares dando a primeira forma da panela, as mulheres
ficam de pé durante essa primeira etapa na frente das
mesas que fica fácil de olhar a peça melhor como ela vai
ser construída.
A partir da massa, inicia o processo, afunda a massa
no centro abrindo com um saco para as mãos trabalharem
a forma de dentro começa afundando os dois polegares no
centro da massa que vai se esticando. Todos os movimentos
são giratórios, para que a panela seja produzida, depois de
alcançarem a forma desejada entra o processo de utilizar
a faca onde a mesma acertará as bolhas, e tirar o excesso
de barro, a faca é mergulhada na água para deslizar pela
beira da panela porque no vai e vem ela reconhece a zoada
da pedra, e neste deslizamento ponta da faca retira.
O fundo da panela deve ser grossa que as laterais,
para não quebrar, a partir desse momento ela descansa
para secar até o ponto de aquecimento em que pode ser
terminada, o tempo da secagem depende das condições
climáticas quando estamos fazendo, se o tempo estiver
frio e faz com que o processo de secagem demore, mais
quando estar quente a secagem é rápida, e ao anoitecer
as panelas serão cobertas com plástico para ficar úmida
e diminui o tempo da secagem. No verão isso é feito
direto, pois o calor acelera a secagem e com isso provoca
rachaduras nas panelas.
A panela de barro é utilizada para fazer comida
e permite manter o alimento quente por mais tempo,
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cozinha damorida de carne, peixe, feijão quando está no
fogo a lenha a panela continua em cozimento por alguns
minutos, pois o fogo e a obra da final nesse processo.
O modo de fazer
A produção da panela de barro é uma técnica secular
que chegou aos nossos dias pela transmissão das tradições
familiares, desde a busca de todas as informações e
matérias primas que compõem, até a sua utilização. Para
fazer as panelas, as artesãs retiram argila do vale. E quando
chega ao galpão o barro passa por um processo de limpeza
no qual são retirados os grãos de areia maiores e a matéria
orgânica visível para que seja amassado manualmente,
em seguida inicia-se o processo da produção da panela,
através de uma técnica de modelagem aplicada a partir de
uma bola de massa. O acabamento da panela é feito com
pedra de alisar, cuité, sabugo de milho e faca.
A peça totalmente modelada é colocada ao ar livre
para secar e no momento da secagem começar a alisar com
a pedra rolando para retirar os grãos de areia mais grossa, a
partir daí as paneleiras reúnem as produções para aquecer
na fumaça e poder queimar em quanto às peças estiverem
bem aquecidos. No final da queima as peças ainda quente
recebem um tratamento de superfície com o tanino retirado
da casca do pé do murici, dando coloração específica às peças.
A panela de barro é sem dúvida uma das maiores
expressões da cultura do povo indígena macuxi desde a
sua origem que habitaram o estado até os dias de hoje.
A técnica da produção e a estrutura social das artesãs
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pouco mudou o trabalho artesanal das paneleiras sempre
garantiu à sobrevivência econômico de suas famílias
como também de suas condições, e a região da Raposa no
estado de Roraima é um local tradicional da produção das
panelas de barro.
No início, o trabalho era de cunho familiar e as
panelas eram feitas nos quintais das casas das paneleiras,
recentemente com a criação da associação das paneleiras
e ações da prefeitura, do estado e outras entidades, foi
construída uma casa, o clube de mães onde se concentrou
toda a produção.
A panela de barro é um artefato exclusivo da
comunidade, que consiste em panelas feitas artesanalmente,
sem o auxílio do torno, e que não são cozidos em fornos, e
sim em fogueira de acordo com a tradição indígena.
Isso significa a valorização e revitalização dos
costumes, crença, dança, identidade, cultura e tradições
que fez ressurgir a autoestima, o sentir se gente. Estreitando
laços perdidos de solidariedade foram se organizando
e buscando o respeito aos direitos, sobretudo o direito
de poder ter a terra suficiente para sobreviverem como
indivíduo e como povo.
Essas confecções da panela de barro elas são
produzidas por grupo de mulheres e alguns homens
também já aderindo a essa nova atividade econômica
residente na comunidade. Portanto, ao concluir todo o
processo da produção da confecção da panela. A madeira,
ou seja, a lenha é um componente que entra na parte final
da produção, na etapa da queima no passado; hoje em dia
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a madeira utilizada é o mesmo de uso no fogão de lenha
na cozinha.
Mas atualmente, são usados lenha de murici, caimbé
essas são as madeiras mais utilizadas e o esterco de boi, para
não serem utilizados outros tipos de madeiras reciclados.
O tanino é um produto obtido da casca de murici e tucupi
tirado da massa da mandioca característica do mangue é
usado para dar cor e principalmente, impumeabilizar as
panelas depois da queima.
É aconselhável ao comprador das panelas de barro
outro queima antes de utilizá-la na cozinha. Para isso,
devem-se colocar dentro da panela duas colheres de óleo
de cozinha, não tem preferência levando-a em contato com
o fogo. O óleo queimará até quando a fumaça começar a
ficar preta, o fogo deve ser apagado. Tudo isso para que os
materiais usados principalmente a panela não interfiram
no sabor da comida.
Outro modo de queimar a panela para ser utilizado
no momento que estiver tucupi colocar também para
cozinha no fogo de lenha, isso se procede conforme as
horas, que serão aproximadamente de duas horas ou três
horas cozinhando o tucupi. Quando secar a panela pela
terceira vez deixar secar bem e esfriar para ser lavado,
depois desse processo estará pronto para ser utilizado,
isso é só a panela e outros utensílios como: bandeja, xícara,
prato, colher e outros, não são queimados com óleo e nem
com tucupi.
O processo da produção da panela de barro foi um
grande desafio para mim. Mas mesmo assim conseguir
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busca e colher os conhecimentos que estava quase sendo
esquecido pela nossa cultura do povo macuxi que estão
deixando sua cultura para usar a cultura não indígena,
então, por esse motivo, isso foi a preocupação na
comunidade e na escola.
Discutiram-se muito em relação à cultura na sala de
aula, as culturas são produzidas pelos grupos sociais ao
longo das suas histórias, na construção de suas formas de
subsistência, na organização da vida social e política, nas
suas relações com o meio e com outros grupos, na produção
de conhecimento etc. A diferença entre culturas é fruto da
singularidade desses processos em cada grupo social.
O processo de como fazer a panela de barro é
a seguinte, pegar o barro depois de seco, que irá ser
machucado com pedra até ficar bem fino, peneirar com
uma peneira fina depois de peneirado molhar a massa e
começar a amassá-la até ficar uma massa de modelagem.
Onde se inicia o processo de modelagem, conforme o
tamanho dos utensílios, enquanto for fazendo é importante
ajeitar ou arrumar bem com o sabugo e depois de alguns
minutos começarem a alisar os objetos até ficar bem liso e
macio para que assim possa ser colocado na beira do fogo
para que seja aquecida com fumaça e depois de ter feito
tudo esse processo pegar o produto feito e levá-lo a uma
fogueira que foram feita e colocar os objetos em cima do
fogo e cobrir tudo de lenha para poder queimar, conforme
for queimando e começar a tirar com uma vara de pau
bem comprida e colocar em cima de areias para que os
objetos não fiquem com manchas no fundo e logo depois
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começar a tingir, caso as pessoas quiserem logo fazer esse
processo de tingimento, caso não queiram que hoje não
seja obrigado tingir mais outrora todas as panelas eram
tingidas com tucupi de mandioca.
Todo esse trabalho é bem interessante e importante,
assim cada pessoa e aluno que for participar desse
trabalho nesse processo com esse tipo de artesanato serão
bem-aceitos e vistos com bons olhos pelas artesãs da
comunidade Xumina da região da Raposa.
RELATOS DAS MULHERES MACUXI

Margareth Raposo de Souza, 45 anos
Antes de tudo perguntei de dona Margareth caso
poderia me ajudar na minha pesquisa para o meu
trabalho da licenciatura e a mesma respondeu que sim.
Ela começou a contar como começou a sua carreira
como paneleira da raposa l, quando era jovem nunca se
interessou a fazer esse tipo de artesanato, mas quando
adulta teve interesse de aprender a fazer panela. Ela diz
que a mãe dela nunca quis ensiná-lo, porque na época
era criança e as crianças nem chegava perto do barro, que
o barro era muito sagrado. Mas com tudo meu esforço
aprendi a fazer panela com a vovó Zilda Fidelis que me
ensinou com tudo prazer. Como pedir o barro da vovó
através da oração na língua materna e como guarda
os objetos levados para ela, deixa tudo enterrado no
local para poder tirar o barro. A intenção delas não era
comercializar apenas para seu próprio uso na casa.
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E quando os não indígenas viram esses tipos
de artesanato começaram a fazer encomendas para
comercializar, levando para vendê-los juntamente com
as demais mães artesã. Joana, Ivani e outras envolvidas
nesse processo da confecção da panela. O barro utilizado
para a confecção é tirado da serra da lua que é um tipo de
argila branca, aproximadamente a quarenta quilômetros da
comunidade até o local. A argila vermelho também é tirado
na serra do são João a trinta quilômetros, e outra argila
vermelha tirado na serra da vitória. Esses três tipos de
argila é para fazer a mistura para não quebrar os utensílios
produzidos no clube de mães como na sua residência.
Nos tempos atrás as artesãs mais velha não faziam
as panelas com tampas, mas hoje em dia está sendo
inventadas aqui mesmo a pedidos de outras pessoas não
indígenas. Mas nunca dá certo para as panelas grandes só
para as panelas pequenas. Então ela tem outra história.
Portanto o objetivo de dona Margareth é repassar para
suas filhas e continuar a produzir mais e mais para a sua
fonte de renda, não muito caro mais conforme o tamanho
dos objetos produzidos a pedido das pessoas as peças
serão comercializados de acordo com a minha produção
como artesã da comunidade da Raposa porque já tenho
bastante experiência com esse tipo de artesanato indígena.
(Entrevista realizada em 18 de outubro de 2008).
Alzira Fidelis, 55 anos

Ao entrevistá-la a dona Alzira Fidelis, conta um
pouco de sua experiência como começou a fazer a panela
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de barro na comunidade. Não tinha ideia de fazer panela,
mas com o convite de uma professora que deu essa
proposta de trabalhar, na qual se interessou e concordou
com a proposta da professora Elcimar. Onde as mesmas
tiveram a oportunidade com ajuda de outras de buscar
a argila em uma serra chamada serra do mocó, a quinze
quilômetro da comunidade.
Isso foi uma ideia da professora ao ver um trabalho
muito interessante na comunidade da Raposa I, este
trabalho era para fazer pote, mas nunca dava certo quebrava
muito, tudo foi impossível. Então foram procurar outro
tipo de argila, onde as mesmas encontraram na serra do
aninga, quando elas foram fazer o teste e tudo deu certo.
E foi levado para o Clube de Mães para as mães
interessadas a trabalhar, mas nem todas tinham interesse,
segundo dona Alzira apenas cinco (5) mães estiveram
reunidas quando começaram a produção, com o barro
aprovado da serra do Aninga. E as mesmas tiveram a
oportunidade de levar a primeira produção para o parque
Anauá para vendê-los sua produção com o apoio da
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar social de
Roraima (SETRABES/RR). O tipo da argila da serra do
Aninga é vermelho próprio para panela e da serra do
Mocó, também foi aprovado para panela e não para pote.
A dona Alzira ainda comenta que nunca teve
oportunidade de aprender com sua mãe e nem com
avó, mas sim com a professora Elcimar, onde as mesmas
tiveram a ideia de realizar uma oficina e convidaram as
artesãs da comunidade raposa I, dona Lídia e Joana, para
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ministrar essa oficina durante dez dias, antes do início da
oficina tiveram uma conversa para explicar o processo
como se tira o barro e como fazer a panela.
Depois de tudo isso saíram com o destino ao local
para tirar a argila, levaram objetos como; roupas, prato,
copo, moedas, extra-forte, álcool e outros para a dona
do barro a vovozinha para poder pedir permissão da
retirada do barro. O barro passa por vários processos
diz ela após tirá-lo colocar ao sol para secar depois de
seco, pisar com pedra ou pilão bem pisado, peneirar com
peneira fina e molhar o pó para poder ficar uma massa
até o ponto, passando uns cinco minutos para começar a
modelar, tendo os seguintes materiais a serem utilizado
no momento da confecção como: a faca, sabugo de milho,
pedra para alisar, cuité, caixa de papelão, pano velho, saco
plástico enfim outros.
Então a mesma diz que crianças não podem pegar o
barro, mulher menstruada, grávida e a mulher não pode
ter relação sexual, não se pode trabalhar no meio de zoada,
tem que ser um local bem calmo, que trabalhe sozinha.
Isso a pedido das mulheres artesã mais experiente e as
mais antigas da comunidade.
Portanto os objetivos delas era fazer a produção
apenas para o uso de casa e não para comercializar, mas
como encontraram um apoio de algumas lideranças
para que possam produzir e que servirá como fonte de
renda, onde ela deu continuidade com uma das filhas
que também se interessou nessa produção. Porque isso
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era muito importante na sua cultura e sua família dentro
da comunidade para chamar atenção de outras famílias
moradoras da comunidade de Xumina (Entrevista
realizada em 10 de dezembro de 2008).
Esses dois relatos de experiências na produção da
panela de barro foram importantes para perceber que
uma cultura milenar passou de geração em geração.
Outro aspecto relevante é que uma produção exclusiva
do trabalho feminino, levando todo um ritual no processo
de preparo, cozimento e feitura da panela de barro, além
do aspecto espiritual das mulheres indígenas que ainda
atuam nessa artefato material da cultura macuxi.
Pelos registros fotográficos é possível visualizar a
dimensão social, espiritual, cultural, estética, simbolismo
que envolve a produção da panela de barro com as mãos
das mulheres indígenas Macuxi.
Nesse sentido, quando falamos em panela de barro,
vem logo a referência política, social e cultural da região
da Raposa, Terra Indígena Raposa Serra do Sol, município
de Normandia; porque é nesse espaço que resiste essa
cultura milenar da produção da panela de barro macuxi.
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Iconografia: mulheres indígenas macuxi na produção da
panela de barro
Figura 1. Clube de mães, uma parceira do projeto

Figura 2. Aqui está o barraco também que faz parte do clube de mães, o
local de trabalho onde os materiais permanentes estão para ser utilizado
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Figura 3. O barraco onde mostra a professora que sempre acompanhou
nesse trabalho desde o início do projeto

Figura 4. Mostramos os torrões de barro dentro do saco de fibra como
fica quando é retirado do local para chegar até aqui no barraco

243

Figura 5. Os torrões de barro dentro de
uma bacia de pneu pronto para ser pilado
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Figura 6. A professora está com os torrões dentro
de uma bacia de pneu, o pilão e um pedaço de
couro embaixo da bacia de pneu se preparando
para pilar os torrões
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Figura 7. Mostramos os torrões depois de
pilado dentro de uma peneira para ser
peneirado e uma bacia debaixo, como ficou a
diferença como estava antes e como vai ficar
depois, a professora com minha ajuda esta
peneirando onde se transformou em pó
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Figura 8. Aqui está depois de torrões se transformou em pó para ser molhado
com água até ficar uma massa bem úmida para modelar passando por dez
minuto que possamos dá o início da modelagem com cordões ou bolas

Figura 9. O início da modelagem, como
se dá a produção da panela de barro com
duas pessoas com mão na massa
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Figura 10. Mostramos quando se iniciou e como ficará depois do início
da modelagem utilizando pedaço de papelão encima de uma mesa e saco
plástico para protegê-la a massa do vento que não fique ressecado

Figura 11. A figura mostra como ficou
depois de tanta amassada que fizemos
com as mãos para deixar a este ponto
que estamos a mostrando
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Figura 12. Aqui mostramos cinco panelas de
orelhas duas de orelhas fechadas e duas com
orelhas furadas que foram feitas e que estão sendo
alisada de um lado e de outro com uma pedra de
jasmim para poder ficar bem lisinha que não fique
áspera como está na foto para poder ser aquecida
com fumaça que fique bem dura
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Figura 13. Aqui estão as panelas todas as cinco
emborcadas para fazer os últimos retoques e
reajustar os fundos das panelas
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Figura 14. Estamos mostrando as três panelas já seca e
alisada para o aquecimento
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Figura 15. Mostra duas panelas, uma com tampa e
outra sem tampa. A com tampa já é uma invenção
das próprias artesãs, isso não existia nos tempos atrás,
mas com o pedido dos não indígenas tiveram essa
invenção, e até hoje se procede, porque ficou muito
procurado na comercialização das artesãs.
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Figura 16. A figura mostra uma panela grande com as
beiras trincadas e outra toda quebrada, isso acontece
quando a massa não está bem ligada ou quando não está
misturada com outro tipo de argila, porque até mesmo
existe a mistura para não acontecer esse estrago o que
estamos mostrando.
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Figura 17. Aqui mostramos a conclusão de
um trabalho feito durante a pesquisa e oficina
realizada com os alunos, a panela que está em
nossa mão já está queimada e contornada com
tucupi de mandioca, Apesar de tudo processo que
passamos tentamos chegar a uma conclusão de
um trabalho realizado na Escola, na comunidade
com a confecção da panela de barro
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A cultura da panela de barro no contexto da educação
escolar

A educação em si está inserida e preocupada com a
cultura indígena que foi criada para incentivar as iniciativas
das comunidades indígenas do Brasil que desenvolvem
projetos de revitalização e fortalecimento da identidade
cultural dos jovens e adolescentes da comunidade.
Identidade é abordado aqui não como a identidade do ser,
as aspirações do indivíduo e o que passa na cabeça, mas,
é o resultado da interação de um grupo ou comunidade
que dividem os mesmos valores e normas conhecimento
cultural respeito pela natureza efetivamente ligados entre
si, isto significa que cada indivíduo dentro de um grupo
contribui para formação da sua identidade étnica.
Vale ressaltar que a identidade étnica é uma
característica de ordem social, que vai além de uma
expressão cultural, significando temos que olhar para os
limites de um grupo étnico, para a maneira como um grupo
valorizar as diversas dimensões de seu ser, o seu território,
o seu mundo e sua vida. Visando essa preocupação levamos
a proposta para a comunidade e escola ao mesmo tempo.
Onde foi aceito pelas lideranças e professores.
A escola está com o problema de recuperar a cultura
macuxi, como a produção da panela de barro. Então, essa
experiência trouxe uma grande preocupação e de todas
as pessoas não perderam a cultura, mas sim aceitaram
uma imposição na escola, conforme a cultura usada pela
maioria da população brasileira.
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A preocupação está voltada para o público-alvo
alunos de 5ª e 8ª séries do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º
do ensino médio, envolvendo os alunos mais um desafio
a ser realizado nessas ações e preocupações de todos a
comunidade e outras pessoas que tenham o interesse de
querer aprender e valorizar realmente a sua cultura e
identidade, valorizar o trabalho ao qual foi agregada a
nação de “bem cultural”.
A partir de então, a panela passa a ser reconhecida
como um produto de um trabalho singular, que produz
um bem que simboliza uma identidade e um valor
cultural regional. A importância de um trabalho realizado
na escola e comunidade na qual as disciplinas que serão
trabalhadas durante esse processo são matemática, ciência,
história, geografia e as demais disciplinas envolvidas neste
processo da confecção da panela.
Isso significa ocupar um determinado lugar na
sociedade, lugar que não existia e que foi construído
pelos sujeitos que ocupam, em um processo apoiado por
órgão administrativo municipal e estadual. Acreditando
que estas conquistas demandem tempo, trabalho efetivo
e permanente que buscam acultura macuxi um referencial
a respeito das ceramistas de modo o processo de ensino
para os alunos, professores e membro da comunidade.
O grande desafio da escola é reconhecer a diversidade
como parte inseparável da identidade cultural brasileira,
e dar a conhecer a riqueza representada por diversas
etnias que compõem o patrimônio sociocultural brasileiro,
investindo na superação de qualquer tipo de discriminação
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e valorização da trajetória particular dos grupos que
compõem a sociedade. Nesse sentido, a escola deve ser o
local de aprendizagem de que as regras do espaço público
permitem a coexistência, em igualdade, dos diferentes.
O trabalho com pluralidade cultural se dá a cada
instante, exige que a escola alimente uma “cultura da paz”,
baseada na tolerância, no respeito aos direitos humanos e na
noção de cidadania compartilhada por todos os brasileiros. O
aprendizado não ocorrerá por discursos, e sim num cotidiano
em que uns não sejam “mais diferentes” do que os outros.
Este tema propõe uma concepção que busca explicitar
a diversidade étnica e cultural que compõem a sociedade
brasileira, compreender suas relações, marcado por
desigualdades socioeconômicas e apontar transformações
necessárias, oferecendo elementos para a compreensão de
que valorizar as diferenças éticas e culturais.
Portanto, todo trabalho é uma fase exploratória que
consiste na produção de um projeto de pesquisa e de todos
os procedimentos necessários para preparar a entrada
em campo. É o tempo dedicado e que merece empenho e
investimento a definir e delimitar o objeto, a desenvolvêlo teórica e metodologicamente, a colocar hipóteses ou
alguns pressupostos para seu encaminhamento, a escolher
e a descrever os instrumentos de operacionalização
do trabalho, a pesar o cronograma de ação e a fazer os
procedimentos exploratórios para escolha do espaço e da
amostra qualitativa.
O trabalho consiste em levar para a prática empírica
a construção teórica elaborada na primeira etapa. Essa
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fase combina instrumentos de observação, entrevistas ou
outras modalidades de comunicação e interlocução com
os pesquisados, levantamento de material documental e
outros. Ela realiza um momento relacional e prático de
fundamental importância exploratória, de confirmação e
refutação de hipóteses e de construção de teoria.
O trabalho de campo é uma fase tão central para o
conhecimento da realidade que o denomina toda a pesquisa
social. Todo trabalho realizado durante a pesquisa desde o
estágio até a conclusão do TCC foi um grande desafio para
mim, mas fiz de tudo para poder realizar este trabalho de
conclusão. A ferramenta da prática da pesquisa ao longo da
formação foi imprescindível para conclusão deste trabalho.
A preocupação inicial foi inserir em todo o momento
do trabalho a partir da construção de um quadro teórico
que viabilizasse um aprofundamento nas reflexões sobre
o problema levantado, a presente proposta pedagógica
pretende a partir de uma discussão no ambiente escolar
de como serão trabalhados a cultura macuxi, tendo a
produção da panela de barro como tema central.
Nessa oportunidade que tivemos um grande avanço
buscando o conhecimento das ceramistas dos artesanatos que
será transmitido de geração em geração para o povo macuxi.
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Figura 18. Fachada E. E. I. Tuxaua Evaristo, onde se discutiu o projeto
de pesquisa dentro dessa instituição com os alunos, professores e
membros da comunidade

O objetivo do trabalho no ambiente escolar foi
compreender e entender as dificuldades que os alunos
enfrentam sobre o conhecimento na produção da panela
de barro, e ao mesmo tempo propor algumas alternativas
para reduzir essas dificuldades encontradas na escola no
processo da produção, e principalmente na comunidade.
Compreender a importância de uma cultura indígena
e levar os alunos a buscarem esse campo de conhecimento,
e dá valor principalmente nas coisas materiais e espirituais
que envolvem a cosmologia do universo cultural das
mulheres indígenas que produzem essas panelas.
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Ressaltamos que tivemos como objetivos específicos:
I.
Fazer reunião com a comunidade e
professores para debater sobre o planejamento
da disciplina de arte;
II. Desenvolver atividades sobre a produção
de acordo com o aprendizado do aluno na aula
de arte;
VI. Aprofundar os conhecimentos desde
o processo de inicialização ao término
da confecção da panela de barro, com o
envolvimento da comunidade, escola para
que juntos possam vivenciar essa prática no
cotidiano de todos que serão inseridos nesse
processo e;
V.
Promover seminários e oficinas para
conhecermos do processo da confecção da
panela de barro com as artesãs profissionais.
O percurso metodológico para atingir os resultados
esperados foram:
•
•
•
•
•

Realização de reunião com alunos e comunidade
para apresentar a proposta do projeto e fazer a
explanação sobre os objetivos;
Avaliação e apresentação do resultado final dos
trabalhos realizados com produção;
O exercício da interdisciplinaridade envolvendo
diversas áreas do conhecimento como arte, história,
geografia, literatura, entre outras;
Final do trabalho ofertando aos alunos com seus
objetos produzidos durante a oficina realizado na
escola e;
A produção de um ensaio fotográfico, espécie de
iconografia para registar as etapas etnográficas que
envolvem a produção da panela de barro.

Cabe destacar que o trabalho realizado sobre a
confecção da panela de barro ser desenvolvido em um
barracão aberto ao lado do clube de mães da comunidade.
Este trabalho sobre a produção da panela de barro teve o
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propósito de apresentar a dinâmica social em que ocorreu
a criação da associação das artesãs da região da Raposa;
além de mostrar aos alunos como se faz uma panela de
barro, desde a extração do barro até a sua feitura da panela.
O trabalho visa à necessidade de valorizar a cultura
que estava sendo esquecida. A produção e o costume da
comunidade é valorizar, no entanto, o trabalho em equipe
tem com a finalidade de obter resultado positivo para a
população da comunidade do Xumina.
Além da produção da panela de barro, temos ainda
trança da jacitara, tarrafa, fibra, arco e flecha, que são
comercializados para fins econômico da autossustentação
dos alunos e mães artesãs.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo mais geral deste estudo foi de buscar
compreender o processo de construção de conhecimentos
na escola fundamental e ensino médio mediante pesquisa
de representações sociais dos alunos a cerca de conceitos e
o seu papel na formação.
Desde a formulação do projeto inicial até a
configuração final do estudo foram se fazendo a produção
da panela de barro, desdobramento e acréscimos, de modo
que algum tema foi abordado enquanto outros foram
substituídos ou secundárizados.
Entretanto, ao longo do desenvolvimento do
trabalho, o núcleo da investigação manteve-se centrado
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nas perguntas feitas, em citação já mencionada no projeto
inicial de pesquisa.
O que acontece na mente dos jovens com os conceitos
que lhe são considerados na escola, qual a relação entre a
assimilação da informação e o desenvolvimento interno
de um conceito científico na consciência dos jovens.
Tudo o esforço aplicado durante o processo de
pesquisa que constituiu, em aproximações sucessivas do
objeto que se busca conhecer, ou seja, os processos internos
que ocorrem na relação cognitiva dos jovens com conceitos
e sua relação com as representações sociais trazidos pelas
pessoas mais velha da comunidade.
Considero, todavia, que as conclusões tiradas
possibilitaram ampliar o conhecimento da prática de
ensino da confecção e encontrar caminhos de superação
das dificuldades que os professores e a comunidade têm
no seu trabalho, especialmente os relacionados com a
formação das artesãs.
A pesquisa partiu da constatação das necessidades
do conhecimento, na vida das pessoas artesãs e, portanto,
da importância de um ensino eficaz da arte indígena na
escola de ensino fundamental e médio. Para isso, busquei
compreender melhor os processos dos alunos envolvidos
nessa situação de ensino e aprendizagem, nas quais os alunos
construiriam conhecimento das mulheres artesã macuxi.
O que me levou, portanto, a desenvolver esta
investigação foi à preocupação com o ensino da
cultura, ou seja, ensinar a pensar ajudar os alunos a
potencializar suas habilidades cognitivas, prover os
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alunos de instrumentos conceituais para construção
do conhecimento é tarefas que querem do professor
(a) uma compreensão desses processos de modo que se
realiza o trabalho com maior eficácia.
Conhecimentos sistematizados consistem com
saberes, que apresentam níveis. Variados de elaboração
proveniente da mídia, da política, de regionalismos e de
outros lugares. Tais conhecimentos saberes compõem parte
do imaginário ao qual tem acesso às pessoas dessa cultura.
O segundo aspecto desta reflexão final é referente
à experiência mais direta com os alunos e as artesãs da
comunidade. A pesquisa com as artesãs, principalmente as
atividades de entrevista e de trabalho com os grupos, mostrouse muito proveitosa por permitir o conhecimento de suas
idéias, de suas opiniões, de seus processos de pensamentos.
Esse trabalho serviu para reforçar a percepção
que já se tinha da importância de se encarar a tarefa
do ensino também como uma atividade de pesquisa.
A prática do ensino requer um exercício constante de
reflexão e a construção de teorias sobre vários aspectos,
dentre os quais o processo de produção da panela de
barro não é dos mais simples e o mais importante. Refirome, mais especificamente, a um processo de se chegar
ao conhecimento mediante a reflexão pessoal, ou seja,
aprendizagem como investigação.
Os resultados de um trabalho desse tipo com os
alunos e as mulheres artesã poderiam ser muito mais ricos
se a oportunidade de lidar com eles, na forma como foi
proporcionada pela pesquisa, fosse maior quantitativa e
qualitativamente em situação de ensino.
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Contudo, sabe-se que o professor, o aluno e as artesãs
não ficam na sala de aula durante o ano inteiro, mas não
se sabe tirar proveito de possibilidade de aproximação
física, efetiva e cognitiva com eles, menos ainda encontrase preparado para fazer um trabalho dessa confecção.
Isso significa que a efetivação do ensino com pesquisa
está na dependência, antes de tudo, das condições de
trabalho não apenas da escola mas do próprio artesão e
professor que está a busca desse conhecimento. É possível
potencializar as poucas oportunidades de interação
cognitiva com os alunos e de reflexão sobre os vários
aspectos do ensino.
Essa potencialização, por sua vez, exige uma
conscientização do professor, um compromisso com o aluno
e com seu desenvolvimento intelectual, além de objetividade
e intencionalidade na sua ação docente. Seja como for, o
estudo confirmou a importância de uma aproximação com
os alunos e com seu processo de conhecimento.
Foi enfatizado aqui o papel da confecção da panela
de barro do ponto de vista de um desenvolvimento na
execução. Isso aconteceu através da articulação de uma
proposta de trabalho na escola a um projeto social mais
geral de desenvolvimento voltado a realidade da nossa
cultura na comunidade, uma razão comunicativa.
Em todos os momentos enfrentamos esses tipos de
desafios na escola, e na própria comunidade ou em toda
parte do lugar onde estivermos, mas isso não significa que
vamos desistir estamos em busca de novos conhecimentos
e alcançar o nosso objetivo juntamente com nossos
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alunos. A afirmação dessa possibilidade é um convite
a continuação da pesquisa realizada o que me permite
concluir com as palavras de Prestes.
Fecundar campo da educação com conceitos como
nacionalidade e mundo da vida, sabendo-a igualmente
conflituosa com as coações sistêmicas, possibilitam
aqueles que educam tomar consciência de seus recursos
e mobilizá-los intensamente para produzir uma educação
sem ingenuidades ou voluntarismos, mas capaz de tornar
os sujeitos mais esclarecidos e emancipados e produzir
uma prática instauradora da identidade e de diferente.
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PARA
INDÍGENAS URBANOS NA CIDADE DE BOA
VISTA, RORAIMA: ENTRAVES SOCIOJURÍDICOS55
Marcos Antonio Braga de Freitas56

INTRODUÇÃO
A discussão sobre os entraves sociojurídicos no
contexto da assistência estudantil no âmbito da Universidade
Federal de Roraima (UFRR) surgiu a partir de uma reunião
realizada em 2015 com equipe técnica da Universidade
Federal do Oeste do Pará (UFOPA) que veio conhecer a
experiência de formação de indígenas no Instituto Insikiran
de Formação Superior Indígena da UFRR.
Durante os relatos dos presentes foi exposto a
insatisfação de alguns estudantes indígenas do Curso de
Bacharelado Gestão em Saúde Coletiva indígena que não
foram contemplados com o Programa Bolsa Permanência
(PBP) no âmbito da UFRR.
Ao presenciar esses relatos, vieram as indagações:
qual o critério de indianidade utilizado pelo Programa?
Por que indígenas do contexto urbano não podem ser
Versão inicial apresentada no “GT 043. Moradores da Maloca (Aldeia)
Grande: reflexões sobre os indígenas no contexto urbano”, na 30ª Reunião
Brasileira de Antropologia (RBA), que ocorreu entre os dias 03 e 06 de
agosto de 2016, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na cidade de
João Pessoa - PB.
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beneficiados com o PBP? Ficamos pensando como garantir
a permanência de jovens indígenas no acesso ao ensino
superior quando entraves sociojurídicos vão de encontro
com as necessidades e consciência étnica dessas populações.
O texto traz à tona essas discussões na perspectiva
do diálogo interdisciplinar do conhecimento, envolvendo
as áreas da ciência antropológica e do direito para
compreender como a política de assistência estudantil
é concebida no contexto da sociodiversidade que se faz
presente na universidade brasileira, em especial, as
instituições públicas federais de ensino.
ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR INDÍGENA EM
RORAIMA: UM BREVE HISTÓRICO DO INSIKIRAN
DA UFRR
A UFRR foi criada em 1985 e, implementada em 1989.
Ao longo desses quase vinte e sete anos foi a primeira
instituição federal de ensino superior do Brasil a criar uma
unidade acadêmica específica com cursos para atender a
formação de indígenas na educação superior.
Em 2001, a UFRR cria o Núcleo Insikiran57 de Formação
Superior Indígena, sendo transformando em Instituto
Insikiran no ano de 2009, conforme Resolução nº 009/2009CUni, visando a desenvolver e articular com lideranças,
professores, comunidades e organizações indígenas de
Roraima e a sociedade em geral a formação profissional dos
indígenas, de modo específico, diferenciado e intercultural.
Ao longo do texto quando houver citação ao nome Insikiran é para tratar da
unidade acadêmica de ensino.
57
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O nome Insikiran é proveniente da mitologia dos
povos indígenas que habitam o Monte Roraima, sendo para
os índios Macuxi, Ingaricó, Wapichana, Patamona, Sapará
e Taurepang, um dos filhos guerreiros de Makunaimî e,
irmão de Anikê, integrando toda a cosmologia de criação
dos indígenas dessa região.
A referida região é conhecida na literatura
antropológica de Maciço Guianense Ocidental, nos estudos
de áreas etnográficas de Julio Cezar Melatti e Norteamazônica em áreas culturais indígenas do Brasil nos
estudos de Eduardo Galvão entre os anos de 1900 a 1959.
A criação do Insikiran veio atender a uma das
demandas dos povos e comunidades indígenas de
Roraima que reivindicaram o acesso ao ensino superior
por meio da Carta de Canauanim58, elaborada em 2001,
na Assembleia Geral da Organização dos Professores
Indígenas de Roraima (OPIRR), e a UFRR respondeu ao
compromisso social da instituição e politicamente a luta
dos indígenas de Roraima.
É importante destacar que o Insikiran atua com o
modelo de gestão compartilhada, tendo o Conselho do
Insikiran como espaço para discussões e deliberações das
Canauanim, comunidade indígena na Terra Indígena Canauanim,
localizada no município de Cantá, Estado de Roraima; sendo o local que
sediou a assembleia geral dos professores indígenas do estado por ocasião
do seminário de educação superior indígena de Roraima, promovido pela
Organização dos Professores Indígenas de Roraima (OPIRR). Nesse evento
foi elaborado uma Carta que foi encaminhada aos parceiros e instituições
governamentais reivindicando o acesso à educação superior. O resultado da
reivindicação veio do Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio do
Parecer 010/2002 reconhecendo esse direito como também que as instituições
de ensino superior do Brasil se manifestem atendendo as demandas específicas
dos povos indígenas.
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questões políticas, pedagógicas e administrativas, sendo
composto: Direção da Unidade Acadêmica, Coordenações
(Gestão Administrativa, Extensão, Pós-graduação e de
Cursos de Graduação), Representante dos Professores
Formadores e Discentes de cada Curso, Representante
dos Técnicos Administrativos em Educação, FUNAI,
Divisão de Educação Indígena da Secretaria de Estado
da Educação de Roraima, Conselho Indígena de Roraima
(CIR), Organização dos Professores Indígenas de Roraima
(OPIRR), Associação dos Povos Indígenas de Roraima
(APIRR) e Organização das Mulheres Indígenas de
Roraima (OMIR), totalizando 20 membros na atual
estrutura, conforme preconiza o regimento interno da
referida unidade acadêmica que vige atualmente.
Em 2002, foi aprovado o Projeto Político-Pedagógico
do Curso de Licenciatura Intercultural, em que os
princípios norteadores da proposta pedagógica são a
transdisciplinaridade, a interculturalidade e a dialogia
social. O curso abrange três áreas de habilitação:
Comunicação e Artes, Ciências da Natureza e Ciências
Sociais. A ferramenta na construção de trilhas teóricometodológicas na formação do professor indígena darse-á por meio da pesquisa.
As aulas da primeira turma foram iniciadas em
julho de 2003. A etapa de estudos presenciais intensivos
ocorrem no Campus do Paricarana, da UFRR, em Boa
Vista, nos meses de janeiro e fevereiro e julho e agosto
quando os professores indígenas estão de recesso nas
escolas indígenas. Além desse momento presencial, a
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proposta pedagógica do curso contempla os encontros
pedagógicos como parte integrante na formação do
cursista, quando os professores formadores do Instituto
Insikiran se deslocam a determinadas regiões para realizar
o acompanhamento didático-pedagógico do cursista,
visando aprofundar e aprimorar conhecimentos e discutir
o andamento dos trabalhos dos alunos que desenvolvem
nas comunidades, como parte do processo de construção
de novos conhecimentos.
Além do ensino nos três cursos específicos, o Insikiran
desenvolve atividades de pesquisa e extensão fomentadas
pelos projetos e programas que veem sendo construído com
o apoio das parcerias, como: RIDEI (Rede Internacional
de Estudos Interculturais) com a Pontifícia Universidade
Católica do Peru (PUC-Peru), nos anos de 2006-2008 e o
Programa E´ma Pia de Acesso e Permanência de Indígenas
no Ensino Superior com a Fundação FORD e Laboratório
de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento
(LACED) do Museu Nacional da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), como parte do Projeto Trilhas de
Conhecimentos, nos anos de 2005-2007.
O Insikiran desenvolve diversos projetos como o
Prodocência e Observatório de Educação Escolar Indígena
com financiamento da CAPES que vem atuando em
determinadas escolas indígenas com a questão de políticas
linguísticas, projetos políticos pedagógicos e materiais
didáticos. Em 2010, fomos contemplados com o PIBID
Diversidade da CAPES envolvendo 72 estudantes da
Licenciatura Intercultural nas três grandes áreas da matriz
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conceitual de formação dos professores indígenas. Em 2013
esse número de bolsistas foram ampliados para 273 com
o novo edital publicado pela Capes e, também programa
e projetos financiados pelo PROEXT/MEC compõem as
ações extensionistas do Insikiran.
O Programa E´ma Pia (2005-2007) em parceria com
o LACED/MN/UFRJ e Fundação FORD contribuiu para
essa discussão nas unidades acadêmicas da universidade,
juntamente com a Pró-reitoria de Ensino e Graduação
(PROEG) para ampliação de vagas nos demais cursos de
graduação da instituição para atender outras demandas
dessas populações que reivindicam o acesso nos
cursos de Medicina, Direito, Engenharia, Agronomia,
Administração, entre outros, surgindo assim, o Processo
Seletivo Específico para Indígenas (PSEI).
Ressalte que em 2018 foram implantados o Programa
Residência Pedagógica com 96 residentes das áreas
de habilitação do curso (Ciências Sociais, Ciências da
Natureza e Comunicação e Artes) e 96 bolsistas do PIBID.
Projeto este que havia sido finalizado em 2017.
Além do Curso de Licenciatura Intercultural voltado
à formação de professores indígenas, foi criado em 2009 o
Curso de Bacharelado Gestão Territorial Indígena59 e em
O Curso de Bacharelado Gestão Territorial Indígena teve início no segundo
semestre de 2010 com o ingresso de 80 indígenas. A partir do segundo
vestibular são ofertados 40 vagas por ano, totalizando 440 ao longo do
período de criação. O curso já formou quarenta e dois (42) indígenas; sendo
que quatro (04) deram continuidade aos estudos em nível de mestrado (um em
Geografia e dois em Desenvolvimento Regional na Amazônia/UFRR) e um
no IPHAN/MINC. O Curso tem 228 estudantes regularmente matriculados
nas quatro ênfases que compõem o projeto político pedagógico. Há vagas
remanescentes.
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2012 o Curso de Bacharelado Gestão em Saúde Coletiva
Indígena60. Hoje, o Insikiran conta com três (03) cursos
específicos para formação de indígenas em nível superior.
Com a implantação de políticas específicas para
garantir o acesso ao ensino superior de indígenas tem
mostrado uma configuração dessa expansão de vagas nos
cursos de graduação da UFRR, seja em cursos específicos
ou criação de vagas extras nos demais cursos da instituição
e, consequentemente vem os desafios em relação a
permanência desses indígenas na universidade; tornandose políticas de ação afirmativa.
POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA PARA INDÍGENAS

O termo de políticas de ação afirmativa surge num
primeiro momento para a questão racial de luta dos
negros nos Estados Unidos, depois essa luta se expande
para outros países; chegando ao Brasil mais recentemente.
Segundo Mariana Paladino e Nina Paiva Almeida
(2012),
o termo ação afirmativa chega ao Brasil carregado de
uma variedade de sentidos, o que em grande parte
O Curso de Bacharelado Gestão em Saúde Coletiva Indígena teve início com
as atividades acadêmicas em 2013 com o ingresso de 40 estudantes, sendo
dois não indígenas que comprovem atuação no subsistema de atenção à saúde
das populações indígenas. O Curso tem aproximadamente 120 estudantes
regularmente matriculados, sendo que já formou 26 em 2017.2 e 2018.2. Essa
excepcionalidade foi aprovado na reunião ordinária do Conselho Universitário
(CUni) da UFRR quando foi apreciado o processo de criação do referido curso.
Esse curso foi criado em 2012 com a justificativa da excepcionalidade com
a ideia de interculturalidade e, também uma via de mão dupla, já que outros
cursos da UFRR tem vagas extras para indígenas; porque não nos cursos do
Insikiran criar tais vagas, ou seja, vagas extras para não indígenas.
60
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reflete os debates e as experiências históricas dos países
que foram desenvolvidos. A expressão tem origem nos
Estados unidos, local que ainda hoje é uma importante
referência no assunto. Aos anos de 1960 foram marcados
naquele país por intensas discussões políticas, expressas
principalmente no movimento pelos direitos civis,
cuja bandeira central era a extensão da igualdade de
oportunidades a todos. (...). Mas as ações afirmativas
não ficaram restritas aos Estados Unidos. Também
houve experiências em vários países da Europa, na
Índia, na Malásia, na Austrália, no Canadá, na Nigéria,
na África do Sul, na Argentina, em Cuba, entre outros
(PALADINO; ALMEIDA, 2012, p. 22).

Nesse sentido, os cursos específicos e vagas
extras nos demais cursos da UFRR são políticas de
ações afirmativas. São resultados das lutas e demandas
oriundas dos movimentos indígenas para atenderem as
suas necessidades políticas e sociais das comunidades e
organizações indígenas no fortalecimento da autonomia e
identidade; além do ensino nas escolas.
Os desafios frente a autonomia universitária com as
políticas de ação afirmativa e específica para indígenas no
que se refere a permanência e continuidade dos estudos.
Ficam agora algumas inquietações: como está sendo
trabalhada a questão da permanência dos indígenas na
universidade? Quais as implicações dessa formação no
projeto societário das comunidades indígenas?
Com a presença indígena na universidade, há uma
interculturalidade da universidade com a inserção dos
saberes indígenas nos desenhos curriculares dos cursos de
graduação da instituição? São perguntas que esse ensaio não
tem a pretensão de respondê-las, mas apenas suscitar para
trabalhos futuros no âmbito das ciências humanas e sociais.
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Segundo Jocélio Teles dos Santos (2012) que,
ações afirmativas são medidas que visam criar
oportunidades iguais para grupos e populações excluídas
do ponto de vista social. Trata-se de ações que preveem
diferentes formas de execução e têm como objetivo
promover maior inserção desses grupos e populações
seja nos sistemas de saúde e educação, seja no mercado
de trabalho (SANTOS, 2012, p. 212).

Ao trazer a discussão para o tema da ação afirmativa
é importante frisar que em Roraima foi realizado em 2006
um Seminário sobre Políticas de Cotas na Universidade61
promovido pela Seção Sindical dos Professores da
UFRR (SESDUF-RR) em parceria com o Insikiran,
inclusive propondo na época uma minuta de resolução
à Administração Superior da Instituição que não teve
ressonância na sua implementação.
No caso de Roraima, a UFRR responde as demandas
específicas dos povos indígenas com criação do Curso de
Licenciatura Intercultural, depois ampliado com outros
cursos e, também com vagas extras nos demais cursos da
instituição; respeitando a autonomia e debate político em
cada curso sem imposição de uma resolução para todos
os cursos. Por exemplo, a oferta dessas políticas de ação
afirmativa começou em 2006 com três cursos (Medicina,
Economia e Ciências Sociais) ofertando 11 vagas, hoje tem
55 distribuída em 15 cursos.
Ver a obra “Universidade inconclusa: os desafios da desigualdade”
organizada por Maxim Repetto, Leandro Roberto Neves e Maria Luiza
Fernandes; sendo publicada pela Editora da UFRR em 2008 que traz uma
coletânea de textos refletindo sobre essa temática, inclusive com a exposição
do conferencista Kabengele Munanga.
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Isso mostra a institucionalização de políticas
específicas na garantia do acesso à educação superior,
mas vem a questão da permanência. Aqui que entra em
ação a política de assistência estudantil para atender aos
indígenas que estão na universidade. Podemos perguntar
quantos indígenas já se formaram ao longo da década?
O que estão fazendo como profissionais qualificados?
Qual o retorno pessoal e social para as comunidades
e organizações indígenas? Questões que precisam ser
investigadas visando ao aprimoramento das políticas de
ação afirmativa.
No que se refere ao aspecto do acesso à universidade
Antonio Carlos de Souza Lima e Maria Macedo Barroso
(2013),
há dois vieses diferentes, mas historicamente
entrelaçados, que tem sido percebidos de modo
separado e que, todavia, confluem na busca dos povos
e organizações indígenas por formação no ensino
superior. Uma simples pesquisa em sites e jornais do
início dos anos 2000 mostra os dois caminhos: o da busca
por formação superior para professores indígenas em
cursos específicos; e o da busca por capacidades para
gerenciar as terras demarcadas, bem como de acessar e
gerir os direitos à saúde (em especial), no que se pode
perceber como um novo patamar de interdependência
entre povo indígenas e o Estado no Brasil (SOUZA
LIMA; BARROSO, 2013, p, 49).

Nesse sentido, a UFRR62 vem fortalecer essa busca dos
povos e organizações indígenas ao criar o Insikiran com
cursos específicos para atender a formação de professores
Ver artigo de FREITAS (2011) publicado na Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos.
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e gestão das terras e, também no campo da saúde; além
das vagas extras nos demais cursos da instituição.
Cabe destacar que do total de 840 professores
indígenas que já ingressaram na universidade, 30963
estão formados nas três áreas de habilitação do Curso
de Licenciatura Intercultural. Esses professores além de
atuarem na gestão e salas de aula das escolas indígenas;
também assumem os centros regionais de educação
indígena no acompanhamento, supervisão e planejamento
pedagógico dessas escolas e equipe técnica da Divisão de
Educação Indígena da Secretaria de Estado da Educação e
Desportos (SEED-RR).
Após esse panorama da presença indígena no ensino
superior no âmbito da UFRR, mostrando expansão e
conquistas, vamos refletir sobre o aspecto da assistência
estudantil que é vital na permanência do estudante na
universidade.
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE

A universidade tem a função social de atender as
demandas locais e regionais quando é criada com seus mais
diversos cursos a partir de um diagnóstico de potencialidades
e inserção dos egressos no chamado “mercado de trabalho”.
Esses dados são do ano de 2019. Desse total de licenciados, alguns
deram continuidade aos estudos em nível de mestrado (cinco no Mestrado
Interinstitucional do PPGSCA/UFAM-UFRR; um no Programa de Pósgraduação em Antropologia Social da UFAM, um PUC-SP, área de currículo)
esses sete já concluíram, sendo que desses dois estão no doutorado (Antropologia
da Universidade de Brasília e um em Educação/Currículo na PUC-SP que já
concluiu). Outros ingressaram em 2016/2017/2018 nos mestrados da UFRR
(PPGs Letras, Sociedade e Fronteiras) e dois no PPGAS/UFAM).
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Essa universidade está pautada no tripé acadêmico
que o ensino, a pesquisa e a extensão buscando a
indissociabilidade do conhecimento; além de garantira
presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes como
no caso da criação do Insikiran na UFRR.
Segundo Marilena Chauí (2003) a universidade que,
a universidade é uma instituição social e como tal
exprime de maneira determinada a estrutura e o modo
de funcionamento da sociedade como um todo. Tanto é
assim que vemos no interior da instituição universitária
a presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes
que exprimem divisões e contradições da sociedade
(CHAUÍ, 2003, p. 5).

Nesse contexto do garantir a permanência do
estudante na vida acadêmica é preciso oferecer as condições
psicossociais e pedagógicas a esses jovens universitários.
Com isso vem as políticas de assistência estudantil, seja
elas por bolsas, acesso ao restaurante universitário,
residências e outras atividades para que o estudante tenha
êxito na sua caminhada universitária até a sua conclusão.
As políticas de permanência para indígenas vem
na perspectiva de povos que estão articulados com suas
comunidades de origem e territorialidades dentro das
terras indígenas demarcadas pelo Estado Brasileiro.
E como ficam os indígenas que foram expulsos de seus
territórios tradicionais frente ao processo de colonização?
Ou aqueles que ainda lembram de suas memórias
coletivas de pertencimento étnico, mas não vivem mais em
terras indígenas no contexto jurídico-administrativo de
reconhecimento oficial pela Fundação Nacional do Índio.
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É nesse processo que os indígenas urbanos da cidade
de Boa Vista criam a Organização dos Indígenas da Cidade
(ODIC) para lutar pelos seus direitos culturais, políticos e
civis frente as políticas públicas governamentais.
A ODIC vem reforçar que
desse modo, o trabalho da ODIC tem o objetivo de
levantar a voz dos indígenas na cidade, que muitas vezes
está ocultada pelo preconceito e pela discriminação, bem
como pela violência, o desrespeito e o desespero. Com
isso queremos fazer ouvir e valer também nossa voz e
dar uma palavra de esperança aos parentes de todos os
povos. Afinal, temos consciência de que, nós indígenas,
não estamos invadindo a cidade. Pelo contrário, foi
a cidade que invadiu o nosso território, os antigos
territórios das comunidades indígenas (Diagnóstico da
situação dos indígenas na cidade de Boa Vista, Roraima,
2007, p. 9-10).

Segundo Eliandro Pedro de Souza Wapichana (2012)
sobre esse processo de organização
antes da ODIC havia um movimento de jovens indígenas
pertencentes aos povos Macuxi, Wapichana e WaiWai,
que almejavam ingressar em curso superior. Esse
movimento, que iniciou no final de 2004, era coordenador
por mim. Eu convidava e organizava reuniões no bairro
Raiar do Sol, na residência do senhor Nicolau, onde
também eram ministrados as aulas de língua Wapichana
(In: Nova Cartografia Social da Amazônia. Indígenas da
Cidade de Boa Vista, Roraima: moradores da Maloca
Grande, 2012, p. 3)

As políticas de assistência estudantil que vige
em atenção aos indígenas é excludente porque não
contempla essas populações que pelo histórico e
colonizatório perderam vínculos societários com as
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comunidades de origem, mesmo se autodeclarando de
pertencimento étnico.
Nesse sentido, ao recorrer a busca do benefício do
Programa Bolsa Permanência (PBP) ficam de fora porque
não tem a Carta do Tuxaua, mesmo tendo o Registro
Administrativo de Nascimento Indígena64 (RANI), que é
expedido pela FUNAI.
Cabe destacar que as políticas de ações afirmativas
geram novas demandas e desafios porque tem aumentado
com a diversidade étnico-cultural dentro das universidades
brasileiras a partir de 2004 com o Programa Universidade
para Todos, em especial, nas públicas federais; sobretudo
de populações negras, indígenas e do campo.
Com vistas a aperfeiçoar as políticas de assistência
estudantil o Governo Federal institui o Decreto n° 7.234, de
19/07/2010 criando o Programa Nacional de Assistência
Estudantil – PNAES, executado no âmbito do Ministério
da Educação, tendo como finalidade ampliar as condições
de permanência dos jovens na educação superior pública
federal. Esse Decreto destaca que são objetivos do PNAES:
I - Democratizar as condições de permanência
dos jovens na educação superior pública
federal;
II - Minimizar os efeitos das desigualdades
sociais e regionais na permanência e conclusão
da educação superior;
Um dos documentos exigidos para fazer o vestibular indígena e
efetivar a matrícula nos cursos específicos e vagas extras no âmbito da
UFRR. Vale ressaltar que é uma decisão do movimento indígena de
Roraima em diálogo com a UFRR, quando se discutiam as políticas de
acesso ao ensino superior a fim de evitar “oportunismos” nas políticas
de ações afirmativas.
64
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III - Reduzir as taxas de retenção e evasão e;
IV - Contribuir para a promoção da inclusão
social pela educação.
Com relação ao inciso que trata de contribuir para
a promoção da inclusão social pela educação foi criado a
Lei n° 12.711, de 29/08/2012 que dispõe sobre o ingresso
nas universidades federais e nas instituições federais de
ensino técnico de nível médio e dá outras providências.
Essa Lei define o percentual de alunos oriundos
de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e
indígenas, levando-se em consideração o percentual
por unidade da federação de acordo com o último censo
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
referente a essas populações. O Decreto n° 7.824, de
11/10/2012 regulamenta a referida Lei. Cabe destacar
que em relação a populações indígenas o critério de
indianidade é o autodeclarado pelo estudante, a sua
condição de pertencimento étnico.
Assim sendo, o estudante indígena que vive no
contexto urbano ao se autodeclarar a sua origem étnica pode
ser beneficiado com a política de assistência estudantil,
mas na hora de entregar a documentação é excluído
automaticamente pela falta documento “declaração de
sua respectiva comunidade sobre a sua condição de
pertencimento étnico, assinada por pelo menos 03 (três)
lideranças reconhecidas” (Anexo I, Portaria 389/MEC).
Se o estudante indígena está regulamente matriculado
num curso específico, nesse caso, nos cursos do Insikiran,
se obedeceu aos critérios determinados pela instituição
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ao fazer o vestibular; sendo autodeclarado indígena e
apresentar o RANI. E agora na hora de ser contemplado
pelo PBP é excluído, por não apresentar a carta do tuxaua.
Será que vivendo no contexto urbano também não se cria
uma comunidade étnica de pertencimento? Os indígenas
ao se organizarem por meio da ODIC reafirmam suas
identidades étnicas, afinal foram necessários que outros
indígenas se assumissem como tal e tivessem a consciência
étnica de pertencimento.
Etnicidade não se constrói sozinha ou isoladamente,
é preciso vínculos sociais e partilhar valores culturais.
Podemos aqui enaltecer a definição de grupo étnico por
Fredrik Barth (1998) ao dizer que,
o termo grupo étnico, na bibliografia antropológica, é
geralmente entendido (cf. Narrol, 1964) para designar
uma população que:
1.perpetua-se biologicamente de modo amplo,
2.compartilha valores culturais fundamentais, realizados
em patente unidade nas formas culturais,
3.constitui um campo de comunicação e de interação,
4. possui um grupo de membros que se identifica e
é identificado por outros como se construísse uma
categoria diferençável de outras categorias do mesmo
tipo (BARTH, 1998, p. 189-190).

O conceito de grupo étnico não está em voga no PBP,
mas apenas o de autodeclarado. Mesmo que esse conceito
fosse levado em conta no processo de garantia à assistência
estudantil, os indígenas urbanos constituem um grupo
étnico que formam essa consciência étnica; sendo possível
o benefício de assistência estudantil porque também são
indígenas.
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Diante dessa situação, mostra-se que a declaração do
tuxaua negaria a sua condição étnica de ser indígena, sendo
também uma forma de discriminação. Afinal é indígena
porque tem RANI (se pensarmos pelo critério políticoadministrativo da “tutela” do Estado) e pelo critério de
indianidade defendido pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT) de autoidentificação.
Essa imposição da Portaria 389/MEC referente
a documentação que consta no Anexo I, item II
(documentação mínima comprobatória da condição de
estudante indígena e quilombola) não feriria o princípio
étnico (consciência de autodeclarado), constitucional e
artigo 1° da 169 da OIT.
Agora aqui exige uma separação na valoração dos
benefícios. Haja vista que os valores instituídos pelo PBP
trazem duas realidades, uma bolsa no valor de R$ 900,00
(novecentos reais) para indígenas “territorializados” que
saem da sua terra indígena para estudar longe das suas
comunidades, e a de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para
os que vivem nos contextos urbanos; entretanto, muitos
não são contemplados pela falta da Declaração do tuxaua.
Aqui vem a ambiguidade ou os entraves sociojurídicos
do PBP/MEC. Fala-se em autodeclarados, depois exige
vínculo comunitário, mas os que vivem na cidade de Boa
Vista também tem vínculos societários enquanto povo que
se identificam etnicamente.
Com base nesses dispositivos legais de democratização
de acesso à educação superior é criado PBP por meio da
Portaria n° 389, de 9/5/2013 do Ministério da Educação
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(MEC) destinado à concessão de bolsas de permanência
de estudantes de graduação de instituições federais de
ensino superior. O PBP tem por objetivos:
I – viabilizar a permanência, no curso de graduação,
de estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas;
II – reduzir custos de manutenção de vagas ociosas em
decorrência da evasão estudantil; e
III – promover a democratização do acesso ao ensino
superior, por meio da adoção de ações complementares
de promoção do desempenho acadêmico.

No artigo 4° destaca que a Bolsa Permanência é
um auxílio financeiro que tem por finalidade minimizar
as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para
permanência e diplomação dos estudantes de graduação
em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Entretanto, com a exclusão de estudantes indígenas no
PBP em virtude da ausência de um documento é possível
nesse caso a evasão estudantil.
É importante destacar o papel da Comissão de
Acompanhamento Pedagógico para buscar junto à
Instituição, melhores condições ao apoio psicossocial
e pedagógico aos estudantes indígenas, visando a sua
permanência e graduação. No caso da UFRR, a Comissão é
formada pela Coordenação do Programa, três docentes do
Insikiran e um representante da Pró-reitoria de Assuntos
Estudantis e Extensão (PRAE).
Além dessa Comissão, tem a Comissão
Interdisciplinar, conforme determina o Art. 12, XI da
Portaria 389/MEC que diz
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criar comissão interdisciplinar com a participação de
indígenas e quilombolas e membros da sociedade civil
para auxiliar na comprovação e fiscalização da condição
de pertencimento étnicos dos estudantes indígenas
e quilombolas, bem como no acompanhamento de tais
estudantes no processo de adaptações acadêmicas,
sempre que houver estudantes indígenas ou quilombolas
beneficiados (Grifo do autor).

O estranho desse inciso é a concepção de auxiliar na
comprovação e fiscalização da condição de pertencimento
étnico do estudante indígena. Talvez é possível no futuro
solicitar um laudo antropológico de indianidade partindo
dessa concepção. Fica a nossa inquietação. Sabemos que é
necessário o cruzamento dos dados/informações a fim de
evitar falsificações ou “oportunismos” junto a liberação do
benefício, mas esse inciso é complexo.
Cabe destacar que no âmbito da UFRR a Comissão
Interdisciplinar é composta por membros da sociedade
civil, nesse caso as organizações indígenas: CIR, OMIR,
TWM, OPIRR e representante do Insikiran. Entretanto,
essa comissão precisa redefinir sua função institucional e,
não ficar presa a ideia de controle e fiscalização da portaria
em epígrafe.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A assistência é uma demanda cada vez maior na
universidade brasileira, em especial, nas instituições
públicas federais, haja vista a presença de populações
com vulnerabilidade social e a diversidade étnico-racial
com a implementação das políticas de ações afirmativas;
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sobretudo com a criação de cursos específicos para os
povos indígenas e educação do campo.
Outro aspecto nessas políticas de assistência estudantil
é ampliar o serviço de atendimento psicossocial, levando-se
em conta as especificidades socioculturais de determinados
povos indígenas que deixam temporariamente as suas
comunidades de origem para ingressar na universidade.
E que muitas vezes no espaço universitário sofrem o
preconceito e discriminação; além do distanciamento do
convívio familiar trazendo impactos psicológicos.
No que se refere aos itens do Anexo I da Resolução
389/2013-MEC, é desnecessário a cobrança da
documentação mínima comprobatória da condição de
estudante indígena já que esse estudante passou para um
vestibular específico, fez matrícula e, assim, comprovou
o seu pertencimento étnico. É necessário apenas uma
autodeclararão feita pelo próprio candidato, conforme
preconiza a 169/OIT ratificando que é estudante indígena
porque tais documentos já foram comprovados ao ingressar
na universidade, mesmo aquele estudante indígena que
faz o vestibular geral.
Agora é preciso um acompanhamento institucional
para fins pedagógicos no processo de avaliação de
desempenho do estudante indígena com a entrega de
relatório semestral de suas atividades acadêmicas para
fins de renovação da concessão de bolsa, definindo
direitos e deveres. Vale salientar que essa avaliação deve
ter o caráter político-pedagógico e, não “punitivo”, muito
menos de fiscalização.
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Uma das funções sociais da universidade é garantir o
acesso e a permanência do estudante na educação superior,
logrando êxito com seu ingresso nos mundos do trabalho
e projetos societários.
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