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Resumo: A inserção no ensino superior é vista por indígenas no estado de Roraima 

como uma via possível para a obtenção de sucesso pessoal e profissional ou então 

para contribuir coletivamente com as lutas por direitos e com a melhoria das 

condições de vida em suas comunidades e povos de origem. Nas falas desses 

acadêmicos, entra-se em contato com trajetórias e narrativas que operam uma 

costura entre a maloca (comunidade, aldeia) e a cidade, entre os saberes 

tradicionais que ouvem de seus pais e avós e os saberes científicos que aprendem 

nos bancos da faculdade, entre diferentes modos de vida, valores, ambientes e 

rotinas. Os dilemas existentes envolvem, entre outras coisas, o que fazer após o 

término do curso, quais os reais objetivos da escola indígena, quais conhecimentos 

devem ser valorizados, ou ainda manifestam o conflito de gerações entre mais 

jovens e mais velhos. Refletem também problemas de interesse da antropologia, 

como relações entre indivíduo e sociedade, tradição e modernidade, colonialismo e 

emancipação, entre outras questões que emergem de atos e discursos locais, em 

permanente reelaboração.   

.  
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O interesse dos povos indígenas pelo ensino superior é um fenômeno 

relativamente recente no Brasil e, especificamente, no estado de Roraima, estando 

inserido no contexto mais amplo que diz respeito à educação escolar indígena como 

um todo e, de forma mais abrangente ainda, no histórico de relações interétnicas 

que perpassam a vida desses povos a partir do contato com o mundo dos brancos. 

Contato este que se deu por meio de invasões e expropriação do território, 
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escravização, migrações forçadas, epidemias e extermínio, vitimando a maior parte 

da população originária deste continente, e que até recentemente estabelecia um 

status – jurídico, social – inferior aos indígenas no país, o que acredita-se tenha sido 

revogado pela Constituição Federal de 1988, ao menos no âmbito formal. Apesar 

dessa forçada convivência em condições desfavoráveis, atualmente a aproximação 

com certos setores e espaços dessa outra sociedade – a nossa – é buscada por 

alguns grupos indígenas e pensada positivamente por eles como vias possíveis para 

se chegar a conquistas e realizações tanto em nível individual quanto coletivo, para 

usar uma dicotomia próxima.  

Pretendo demonstrar que a inserção de indígenas no ensino superior é vista 

por estes como uma dessas vias possíveis, seja para a obtenção de sucesso 

pessoal e profissional, seja para contribuir coletivamente com as lutas por direitos e 

com a melhoria das condições de vida em suas comunidades e povos de origem. 

Em Roraima, alguns desses indígenas, já formados ou ainda cursando a 

universidade, fazem parte ou estão mais ou menos diretamente ligados ao 

movimento indígena – tomado aqui em sua pluralidade de organizações, ideologias 

e estratégias diferentes e por vezes antagônicas. Outros, no entanto, não estão 

próximos de nenhum grupo indígena politicamente organizado, e mesmo assim 

pensam em retribuir de alguma forma a ajuda que conseguiram de parentes ou 

conhecidos e que possibilitou a sua formação acadêmica. A ideia promissora de 

“voltar para minha comunidade com o diploma na mão” ganha corpo já a partir da 

escolha do curso, pesando nesse momento de decisão a carência e a utilidade de 

certas profissões junto às comunidades indígenas. Ao mesmo tempo, a opção de 

trabalhar na cidade se apresenta muitas vezes com ares de imperativo, seja pela 

maior probabilidade de encontrar emprego após a conclusão do curso, seja pelos 

atrativos materiais e financeiros que a cidade oferece. O dilema de o que fazer com 

o diploma retoma assim discussões anteriores: sobre os reais objetivos da escola 

indígena, sobre que tipo de conhecimento valorizar ou sobre o conflito de gerações 

entre os mais jovens e os mais velhos. Ao mesmo tempo, permite-nos refletir sobre 

alguns problemas básicos da antropologia, como as relações entre indivíduo e 

sociedade, tradição e modernidade, colonialismo e emancipação, entre outros 

dilemas teóricos que, tendo dado margem a vasta discussão e produção acadêmica, 

emergem também nas falas e discursos locais, em permanente reelaboração.   
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Meu foco, portanto, será nos indígenas1 que cursam ou cursaram o ensino 

superior em Boa Vista, capital do estado de Roraima, por ver em suas trajetórias 

pessoais e em suas narrativas o entrelaçamento desses conceitos em oposição 

acima citados. São trajetórias e narrativas que operam uma verdadeira costura entre 

a maloca (comunidade, aldeia) e a cidade, entre os saberes tradicionais que ouvem 

de seus antepassados e os saberes científicos que aprendem nos bancos da 

faculdade, entre diferentes modos de vida, valores, ambientes e rotinas. Essa 

costura acontece de diversas maneiras, de acordo com as trajetórias de cada uma e 

cada um, envolvendo desde a saída da maloca e mudança permanente para a 

cidade, ainda muito jovens, até os que moram em comunidades próximas a Boa 

Vista e conseguem fazer o trajeto diário entre a casa e o estudo. Mesmo quando 

provêm de comunidades distantes, os vínculos – sobretudo de parentesco – 

permanecem, apesar da distância e do tempo sem se ver. Na maioria das vezes são 

esses vínculos que possibilitam o envio e a permanência de “um dos seus” para 

longe de casa, fornecendo o apoio necessário e arcando com despesas materiais. 

Novas redes também são criadas, como entre estudantes universitários indígenas 

de origens e etnias diferentes, que agora se encontram em um contexto urbano e 

acadêmico e compartilham suas experiências e preocupações. Além disso, é no 

futuro que esses laços encontram sua coesão final, ou seja, são as projeções futuras 

inerentes ao processo de formação escolar (que se trata de formação enquanto 

pessoa, mas que pode ser visto também como formação de sociedade, um 

“investimento social” depositado em alguns de seus membros) que dão sentido às 

práticas atuais e às relações presentes e passadas, como que completando um 

ciclo.   

Ressalta-se que esse movimento de saída das malocas em direção à cidade 

ultrapassa – seja em anterioridade, em amplitude, em objetivos almejados ou em 

efeitos produzidos – a mera busca por ensino universitário, já que esta é uma 

oportunidade ainda muito restrita dentro do universo indígena em Roraima. De certa 

forma, essa evasão, sobretudo de jovens, cria uma preocupação que afeta toda a 
																																																													
1 De acordo com o Conselho Indígena de Roraima (CIR), atualmente a população indígena em 
Roraima se divide em 10 etnias e 470 comunidades espalhadas pelas 22 Terras Indígenas 
demarcadas, que representam 46% do território do estado. Ainda segundo o CIR, essa população 
seria de 55 mil indígenas vivendo nas aldeias e 35 mil indígenas vivendo nas cidades – a maior parte 
em Boa Vista – o que corresponderia a 17% da população roraimense. Fonte: Folha de Boa Vista, 18 
e 19 de abril de 2015, p. 7. Dos indígenas que cursam o ensino superior, os Macuxi e Wapichana 
compõem a considerável maioria, razão pela qual a pesquisa focará nesses dois povos.   
 



4	
	

comunidade, incitando à manifestação dos mais velhos e de lideranças indígenas, 

naquilo que talvez pudesse ser descrito como uma espécie de conflito geracional. O 

movimento indígena em Roraima não demorou a perceber a formação escolar como 

um elemento crucial na conciliação de interesses diversos, ao mesmo tempo em que 

percebeu no estudo também a barreira a ser conquistada para que os vínculos 

familiares e comunitários não fossem perdidos. Como notou Delta de Souza Maia, 

da etnia Wapichana e uma das primeiras indígenas a obter o título de mestrado no 

Brasil, em sua dissertação de 2001, publicada em livro anos mais tarde: 
 
Em janeiro de 1993, reunidos em Assembleia Geral, os tuxauas e 
outras lideranças indígenas manifestaram-se preocupados e ao 
mesmo tempo esperançosos pela criação de cursos 
profissionalizantes a níveis de 2º Grau para as regiões de Maturuca, 
Malacacheta e São Marcos. Esta reivindicação foi devida à saída de 
muitos jovens rumo à cidade, situação que de longa data vem 
gerando preocupações aos pais, pois, estes reconhecem que a 
maioria dos que saíram com o objetivo de estudar, depararam-se 
com inúmeras dificuldades; outros interesses passaram a existir e 
muitos foram os que relegaram o estudo a um segundo plano.  
Muitos jovens Wapixana, como os da Serra da Moça, que saíram de 
suas aldeias com a intenção e a promessa de estudar ou trabalhar, 
ganhar dinheiro e um dia retornar às origens, por diversas razões, 
não conseguiram fazer o caminho de volta. Este fato que  vinha 
desenvolvendo-se há bastante tempo, acelerou-se nas duas últimas 
décadas, sendo um dos problemas que mais angustiam os idosos e 
as lideranças indígenas (MAIA, 2014, p. 39).  
 

A preocupação com o futuro é o que move essas comunidades, incluídos aí 

os jovens e suas famílias, além de anciãos e lideranças, para a dura tarefa de enviar 

os filhos à escola, investimento que ainda não se demonstrou suficientemente capaz 

de produzir um retorno positivo e explícito, o que acaba por gerar ceticismo e 

reclamações a respeito da efetiva utilidade da escola. O desejo de concluir o ensino 

escolar e chegar a uma universidade, entretanto, é visível entre os jovens indígenas 

de Roraima2. Nas falas dos adultos, por sua vez, o desejo de “uma vida melhor” para 

os seus filhos – talvez fundamentado na lembrança de um passado de exploração e 

trabalho duro nas fazendas, ainda muito próximo e não de todo superado – parece 

justificar o empreendimento. É o que observou Alessandro Oliveira, na comunidade 

																																																													
2 Um levantamento sobre a demanda por Ensino Superior nas comunidades indígena, feito pelo 
Programa E’ma Pia de Acesso e Permanência de Indígenas no Ensino Superior (sobre o qual falarei 
mais à frente) perguntou a 145 alunos que estavam cursando ou haviam concluído o Ensino Médio, 
em 20 comunidades diferentes, se tinham o desejo de fazer um curso superior. Todos responderam 
afirmativamente, sendo que os cursos mais pretendidos foram os da área da saúde (enfermagem e 
medicina), direito, administração e biologia (FERNANDES, 2009).  
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Jacamin, que está no limite territorial entre o estado de Roraima e a República da 

Guiana, por meio de um episódio muito esclarecedor presenciado por ele:       
 
Em conversas com pais de alunos e ex-alunos percebi que a 
expectativa de muitos destes pais, ao mandarem os seus filhos para 
escola, é de que os estudos possam lhes garantir um futuro melhor, 
um bom emprego e uma renda que permita aos filhos viver uma vida 
que consideram melhor do que a deles próprios, que se traduz em ter 
de se dedicar ao duro trabalho sob o sol, na roça. As expectativas de 
muitos estudantes também seguem neste sentido: a dedicação aos 
estudos é vista como uma forma de construir um futuro diferente da 
realidade vivida pelos pais. Isso ficou claro em um evento da escola 
realizado em 2011 quando ocorreu um concurso para escolher a 
rainha e o príncipe da festa. Como é de praxe neste tipo de eventos 
foi realizado um desfile das candidatas e candidatos. Na medida em 
que cada um entrava em cena, o mestre de cerimônia lia ao 
microfone um breve perfil sobre cada um deles (descrevendo o que 
cada um mais gosta de fazer, qual a cor e time prediletos e seus 
sonhos). A maioria destes jovens expressou o sonho de serem 
médicos, advogados, professores. Todos sabem que é um caminho 
árduo. Muitos estudantes que terminaram o ensino médio não 
seguiram o caminho da universidade e ainda estão procurando uma 
continuidade para todo esforço de terem estudado até este nível. O 
aumento do número de alunos que concluíram o ensino médio e 
estão deixando a comunidade rumo à cidade em busca de 
oportunidades também tem provocando reflexões entre os 
professores sobre o sentido da educação escolar (OLIVEIRA, 2012, 
p. 229-230). 
 

Apesar de os sonhos por uma carreira profissional estarem manifestados por 

esses jovens indígenas, Oliveira não deixa de ressalvar que são bem poucos os que 

conseguem ingressar na universidade, e que a maioria dos que terminam o ensino 

médio volta a trabalhar nas fazendas ou então migra para a cidade para exercer 

trabalhos de baixa remuneração. Isso acaba produzindo o questionamento desses 

próprios alunos “sobre a dedicação de tantos anos de estudo quando precisam 

trabalhar na roça, exatamente como seus avós e seus pais” (Idem, p. 228). Se não 

cumprem com a promessa de garantir “uma vida melhor”, os conhecimentos 

ensinados pela escola passam a ter  sua finalidade posta em xeque, uma vez que 

também são criticados por não valorizarem devidamente o modo de vida e os 

saberes locais dos indígenas. 

O professor indígena Macuxi, Fausto da Silva Mandulão, já em 2003, 

participando de uma publicação do Ministério da Educação sobre  diversidade e 

educação, apontava para o risco de programas de ensino que priorizam a titulação 

individual, em detrimento da preparação para a vivência em comunidade, 
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funcionarem como verdadeiras “portas de saída de jovens indígenas para as 

cidades” (MANDULÃO, 2003, p. 137). No caso desse debate, anterior à 

implementação das políticas de ações afirmativas nas universidades federais, é 

interessante notar que Fausto Mandulão já considerava o sistema de cotas como 

algo que “não atende nossas reivindicações de uma formação superior diferenciada 

e específica à nossa realidade” (Idem, p. 136). Isso mostra que os dilemas presentes 

na relação das comunidades indígenas com a escola não se extinguem quando 

alguns estudantes indígenas, mesmo que poucos, chegam à universidade. O desafio 

permanece sendo o de transformar a vivência dentro de uma instituição voltada para 

a formação individual e para a atribuição ao acadêmico de um “título”, por meio do 

diploma de curso superior, em algo que não corte – mas pelo contrário, fortaleça – 

os vínculos com a comunidade de origem e que tenha alguma utilidade para os 

interesses e necessidades desta. A (des)continuidade entre escola indígena e 

universidade pode evidenciar o quanto esta última encontra-se defasada quando se 

trata de oferecer um modelo de educação diferenciada para os povos indígenas. A 

escola soube (ou aceitou) se renovar e superar seu caráter de imposição colonial e 

negação da diversidade que a marcou até finais do século XX, sendo que essa 

reformulação acompanhou o período de reconquista de direitos e o surgimento dos 

movimentos indígenas e organizações não-governamentais simpáticas à causa3. É 

com a escola indígena que surge uma nova figura dentro das comunidades, 

assumindo um papel de crescente importância nas questões coletivas e nos 

planejamentos futuros. Trata-se do professor indígena. Como Mandulão observa,  
 
Este modelo de educação em terras indígenas passa a ser um 
espaço político de reivindicação das lideranças indígenas 
interessadas em construir novas formas de relacionamento com os 
demais segmentos da sociedade nacional. Assim, a escola passa a 
ser um projeto de acesso a determinados conhecimentos 
acumulados pela humanidade e de valorização de práticas 
tradicionais. O envolvimento da comunidade, o uso das línguas 
maternas e de metodologias de ensino e aprendizagem, calendários 
diferenciados e materiais específicos constituem elementos 
fundamentais da nova prática escolar. 
Nesse contexto, a formação dos professores indígenas passa a ser 
uma reivindicação essencial no conjunto da reconstrução do velho 
paradigma de educação tradicional de escola, na medida em que 

																																																													
3 Para uma análise do histórico do movimento indígena em Roraima, ver Santilli (1997) e Repetto 
(2008a). Ainda sobre o assunto, ver Pereira (2010) e, no mesmo volume, o levantamento e análise de 
atas das Assembleia (antes Reunião) Geral dos Tuxauas, e demais documentos produzidos pelas 
lideranças indígenas entre 1978 e 1990, feito por Santos (2010). 
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este profissional representa um novo status político dentro da 
comunidade, respondendo como um tradutor que decodifica o mundo 
fora da aldeia (Idem, p. 133). 
 

O “problema” (do ponto de vista dos indígenas) do ensino superior, portanto, 

está inserido em uma história não tão recente de reivindicações relacionadas à 

educação escolar, uma vez que esta foi percebida pelos povos indígenas em 

Roraima como um instrumento estratégico para sua sobrevivência cultural e seu 

fortalecimento enquanto grupos etnicamente diferenciados. Pode-se afirmar que a 

“questão indígena” (do ponto de vista dos não-índios) entra na pauta institucional da 

universidade (aqui refiro-me à Universidade Federal de Roraima, que foi a primeira a 

instituir uma política interna para o assunto) pela porta da licenciatura, ou seja, 

através da necessidade de formação específica de professores indígenas que irão 

lecionar nas diversas escolas indígenas do estado de Roraima. Ao mesmo tempo, 

as reivindicações indígenas encontraram-se com um debate que tomava corpo na 

sociedade nacional envolvente, a respeito da diversificação e democratização do 

acesso ao ensino superior no Brasil, e que resultou nas políticas de ação afirmativa 

implementadas por diversas universidades país afora, antes de serem instituídas por 

lei e tornadas obrigatórias4. Seja com a criação de cotas raciais ou vagas 

suplementares, abria-se finalmente espaço para grupos étnicos e raciais 

desfavorecidos (negros e indígenas) ocuparem vagas em instituições de ensino 

antes quase exclusivamente reservadas para brancos com maior poder aquisitivo, 

possibilitando o acesso aos cursos mais concorridos e de maior status.  

A professora de ciências sociais da UFRR, Ana Lúcia de Sousa, ressalta por 

sua vez uma especificidade a respeito das discussões em torno das políticas de 

ação afirmativa no estado de Roraima: se no contexto nacional esse debate foi 

marcado sobretudo pela presença atuante do movimento negro, no contexto local 

roraimense este foi e ainda é um tema marcado pela presença maciça de 

populações indígenas e de suas organizações políticas, com relativa força e poder 

de influência no cenário político do estado (SOUSA, 2008). 

																																																													
4 Trata-se da Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, conhecida como “Lei de Cotas”, que reserva 50% 
das vagas nas universidades e institutos federais para alunos oriundos integralmente do ensino 
médio público, dentro das quais serão aplicados também critérios étnico-raciais, garantindo um 
“percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no estado, de acordo 
com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)” (fonte: 
http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html). 
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Não há como falar da entrada de indígenas no ensino superior sem fazer 

referência à discussão5, já bem estabelecida6, a respeito da educação escolar 

indígena (EEI) e ao respectivo histórico de avanços legais e institucionais 

relativamente recentes no Brasil. Embora conduzido nacionalmente pelo Ministério 

da Educação, em Roraima esse histórico tomou feições particulares de acordo com 

o contexto local, como passo a abordar. 

MaximRepetto, um dos professores da UFRR comprometido com o ingresso 

de indígenas na universidade, examina como as demandas indígenas por ensino 

médio em Roraima visam à formação de seus jovens, apesar das divergências entre 

comunidades (para não falar das divergências internas a cada uma delas) a respeito 

de como e com qual finalidade deve se dar a educação escolar. Repetto também 

ressalta a transformação histórica sofrida pela escola, de “instrumento de controle” 

para “necessidade e reivindicação” (REPETTO, 2008b, p. 27), a partir do 

crescimento do movimento indígena local, que passou a levantar bandeira da 

educação indígena específica e diferenciada, e do questionamento, pelas 

comunidades, do modelo de educação escolar até então oferecido. As críticas a 

esse modelo incluíam os métodos de ensino ultrapassados, cruéis e violentos, 

professores em maioria não-índios, e o menosprezo da língua e cultura indígenas, 

que acabavam por transformar a escola em um agente responsável pela “dominação 

cultural e a submissão política e social” (Idem, p. 30). De fato, já em 1972 e 1975 

são formadas, na Missão Católica Surumu, as primeiras turmas de professores 

indígenas para lecionar, respectivamente, até a 4ª e até a 8ª série, iniciando assim a 

substituição dos professores não-índios. Mas é somente a partir de meados da 

década de 1980 que uma atitude é tomada pelo governo federal, a partir de um 

debate nacional que ficou conhecido como o Dia “D”, ocorrido em 1985, no qual 

tuxauas e professores indígenas aproveitaram para apresentar suas críticas e propor 

mudanças que incluíam a formação e a contratação de professores indígenas e o 

																																																													
5 Vide, por exemplo, publicações que abordam a educação escolar indígena (EEI) e temas correlatos, 
como Silva e Ferreira (2001) e Paladino e Almeida (2012), além de compêndios de caráter regional 
ou estadual, como sobre o Mato Grosso do Sul (BRUNO e SUTTANA, 2012) e Santa Catarina 
(NÖTZOLD et al, 2012); e publicações esparsas sobre Mato Grosso (ÂNGELO, 2008) e Maranhão 
(COELHO e SOARES, 2008), entre outras. Por fim, ver o documento sobre EEI publicado pela 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), do Ministério da Educação 
(MEC) (HENRIQUES et al, 2007).  
6 Maria Aparecida Bergamaschi fez um levantamento da produção acadêmica sobre este tema 
através do Portal da Capes, chegando à cifra de 44 teses de doutorado e 135 dissertações de 
mestrado realizadas entre os anos de 2001 e 2009 tratando de “processos de escolarização indígena” 
(BERGAMASCHI, 2012, p. 62). 
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direito de ter aulas na própria língua. A partir daí, ocorrem quase que 

simultaneamente uma evolução institucional, em que a atribuição sobre a educação 

indígena passa por diferentes órgãos do Estado, nos níveis federal e estadual, e 

uma organização crescente dos professores indígenas, que criam associações e 

conselhos voltados para a luta pela educação escolar indígena, culminando no 

surgimento, em 1990, da OPIR, a Organização dos Professores Indígenas de 

Roraima. Esta se tornaria o braço do movimento indígena voltado para as demandas 

por educação, realizando assembleias e promovendo seminários para debater o 

assunto (REPETTO, 2008b; CARVALHO et al., 2008).  

Outro movimento concomitante às transformações por que passava a EEI foi, 

na verdade, um duplo movimento populacional: enquanto os “brancos” deixavam as 

TIs demarcadas e homologadas, através do processo de desintrusão, crescia a 

população indígena nessas mesmas terras, o que gerou, em alguns lugares, maior 

pressão sobre os recursos naturais e maior desmatamento para a abertura de novas 

roças, levando ao limite as tecnologias tradicionais de produção de alimentos. 

Assim, é cobrado da escola indígena que esta ajude a preparar os jovens para 

encarar os desafios locais e presentes, ensinando-os novas tecnologias que, 

combinadas com as tecnologias tradicionais, tornem possível às famílias viver e 

produzir dentro das comunidades. Para além de uma necessidade imediata pela 

sobrevivência, isso implica em fortalecer a autonomia das comunidades indígenas 

perante laços clientelistas e relações de dependência política e eleitoreira com o 

governo local (REPETTO, 2008b). Dessa forma, percebe-se que a EEI está longe de 

ocupar um espaço secundário ou isolado dos demais dentro das sociedades 

indígenas; pelo contrário, o processo de ensino é de uma importância estratégica 

para essas sociedades, seja na resolução de problemas internos ou no campo das 

relações interétnicas – se é que essa divisão faz algum sentido para o cenário das 

políticas indígenas em Roraima. 

A criação, na UFRR,  do Núcleo Insikiran e, dentro dele, do Curso de 

Licenciatura Intercultural Indígena, cuja primeira turma de 60 alunos iniciou as aulas 

em 2003, é vista como um dos pontos culminantes desse processo de 

transformações na EEI, não apenas por estar voltada exclusivamente para a 

formação de professores indígenas, mas por representar a conquista do 

protagonismo das comunidades e organizações indígenas em todo o processo 

educacional escolar, que passa a ser conduzido de acordo com as decisões das 
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mesmas7. O ingresso de estudantes indígenas na Universidade Federal foi uma 

reivindicação da própria OPIR, manifestada em sua Assembleia anual no ano 2000 e 

encaminhada ao Reitor da instituição. No mesmo ano, a OPIR realizou seu II 

Seminário de Educação Indígena, com o tema “A formação em nível superior” e 

duração de três dias, em que se discutiu a elaboração de um “projeto pedagógico 

indígena” (o primeiro seminário havia sido realizado um ano antes, e o tema fora a 

“formação profissional em nível médio”) (CARVALHO et al., 2008). A UFRR, 

reconhecendo a legitimidade da demanda indígena por acesso ao ensino superior, 

criou uma comissão para tratar do assunto internamente e fazer a articulação com 

as organizações indígenas e demais entidades. Entre estas, encontravam-se a 

Funai, o Departamento de Gestão da Educação Indígena, da Secretaria de 

Educação Estadual, e as seguintes organizações indígenas: OPIR, CIR (Conselho 

Indígena de Roraima), APIRR (Associação dos Povos Indígenas do Estado de 

Roraima) e OMIR (Organização das Mulheres Indígenas de Roraima). Essas 

organizações participaram da elaboração coletiva do que viria a se tornar o Núcleo 

Insikiran de Formação Superior Indígena, que passou a ter existência oficial em 

dezembro de 2001, após aprovação no Conselho Universitário da UFRR (Idem). 

Não é exagero afirmar que essa conquista foi o resultado de uma união de 

esforços entre indígenas e não-indígenas, criada através do diálogo intersocietário e 

interinstitucional. Porém algumas divergências e desentendimentos não demoraram 

a surgir, como quanto ao critério de escolha dos futuros professores cursistas, em 

que as organizações indígenas acima apontadas pretendiam indicar elas mesmas os 

ocupantes das vagas, não aceitando os critérios mais impessoais – comuns às 

instituições públicas no Brasil – que caracterizam o processo de seleção para 

ingresso na Universidade. O argumento dos indígenas, não desprovido de razão, era 

de que “somente as próprias comunidades indígenas é que conheciam bem os 

professores a serem formados e detinham, portanto, as melhores condições para 

indicar quais têm compromisso com a educação e com as dinâmicas das 

comunidades em geral” (Idem, p. 16). 

																																																													
7 Stephen Baines nota como a educação diferenciada entrou na pauta do movimento político indígena 
em Roraima, sendo o Instituto Insikiran uma conquista de grande relevância nessa agenda política: 
“O Instituto transformou-se em um centro de referência na formação indígena de nível superior e 
busca atender às reivindicações das comunidades e das organizações indígenas e às exigências 
legais do Ministério da Educação. O curso de Licenciatura Intercultural do Instituto Insikiran visa à 
construção de uma universidade mais justa, que permita a inclusão social dos povos indígenas, 
respeitando suas diferenças culturais” (BAINES, 2012, p. 41). 
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Outro impasse que surgiu, desta vez com opiniões contrárias entre as 

próprias comunidades indígenas, envolveu o modelo de escola em que os 

professores indígenas iriam atuar. O Curso de Licenciatura Intercultural (CLI) foi 

pensando para ter um currículo “aberto, flexível e transdisciplinar”, considerado mais 

apropriado à realidade das comunidades indígenas, recusando assim o modelo 

ocidental de compartimentalização do conhecimento em disciplinas separadas. 

Conforme consta no Projeto Político Pedagógico do CLI... 
 
...o currículo, em vez de estar organizado pelo tradicional sistema de 
disciplinas estanques, terá uma abordagem transdisciplinar, que é 
relevante para o entendimento das questões locais. Assim, a 
metodologia busca não somente a valorização dos conhecimentos 
ancestrais, mas também a pesquisa dos conhecimentos adquiridos 
pelos povos envolvidos. 
A especialização profissional escolar é característica das sociedades 
ocidentais, ao passo que nas sociedades indígenas valoriza-se a 
indissociabilidade do aprender e do fazer no processo de formação. 
Sendo assim, este Projeto Político-Pedagógico apresenta uma 
proposta alternativa à forma compartimentada do processo de ensino 
e aprendizagem e a fragmentação das áreas de conhecimento e dos 
conteúdos curriculares, como acontece nos cursos tradicionais 
(Idem, p. 52). 
 

 Através do CLI, ensino superior e ensino escolar são pensados em conjunto, 

pois ao mesmo tempo que se formam novos professores indígenas, formula-se o 

modelo de ensino – e, portanto, de escola – que será utilizado nas comunidades. O 

PPP indica ainda que o Curso terá suas atividades baseadas na “pedagogia de 

projetos”, sendo norteado por três princípios: a) reconhecer a autodeterminação das 

comunidades indígenas no que se refere aos projetos de pesquisa e educacionais 

que são realizados em seu interior, por meio do “planejamento participativo das 

ações a serem desenvolvidas” (Idem, p. 54), o que distribui também parte da 

responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do processo de ensino às comunidades 

e seu “envolvimento” ativo; b) valorizar os conhecimentos locais e favorecer o 

diálogo intercultural, reestabelecendo assim a legitimidade e a importância dos 

saberes indígenas após um longo período de inferiorização e preconceito, devendo 

as ações “privilegiar as categorias locais e as diferentes lógicas de pensamento, 

enquanto estratégias frente à situação de coexistência interétnica” (Idem, p. 56) e; c) 

ensinar pela pesquisa, o que implica em produção de conhecimento pelo professor e 

pela comunidade, estimulando o “espírito investigativo” (Idem, p. 57) e 

intercambiando resultados com as demais escolas e comunidades indígenas.  
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 Ocorre que esse modelo alternativo de ensino e aprendizagem disposto nos 

três princípios acima não é recebido com unanimidade pelo universo das 

comunidades indígenas. Isso porque seu caráter de ensino “diferenciado”, em que 

pese o lado positivo de valorizar os conhecimentos locais e trabalhar com os 

problemas e necessidades das comunidades, é constantemente posto em dúvida, 

seja quanto aos objetivos seja quanto à qualidade da formação dos jovens e 

crianças. Em diversas escolas indígenas o método de ensino transdisciplinar dá 

lugar novamente ao método tradicional das escolas brasileiras, em que o 

conhecimento é organizado por disciplinas. Alguns professores formados pelo CLI 

afirmam ter dificuldade em implementar a metodologia proposta, baseada em 

conceitos complexos e abstratos, sofrendo resistência às vezes da própria 

comunidade para realizar os projetos interculturais para os quais foram treinados. 

Pude assistir a um debate, em março deste ano, no auditório do Centro de 

Ciências Humanas da UFRR, que integrava o ciclo de mesas-redondas “Desafios da 

educação indígena”, com o seguinte título:  “Interculturalidade e 

Transdisciplinaridade na experiência dos temas contextuais no Instituto Insikiran”. 

Nele, professores do CLI e um indígena Wapichana egresso do curso faziam uma 

espécie de autoavaliação dos quase doze anos de atividade do Instituto Insikiran. Na 

ocasião, muitas críticas foram tecidas às propostas pedagógicas do CLI e até 

mesmo aos estudantes indígenas, revelando insatisfações de todos os lados. O 

professor Wapichana egresso do curso, que é formado também em pedagogia e 

hoje cursa o doutorado na PUC de São Paulo, considerando-se “da escola 

freireana”, também demonstrou seu incômodo na hora de aplicar o método do CLI 

nas escolas indígenas: “nós somos formados numa perspectiva transdisciplinar para 

trabalhar numa perspectiva disciplinar. Tem uma coisa incompatível aí”. A 

comunidade indígena onde esses professores vão trabalhar nem sempre é a 

comunidade de origem de cada um e, como foi dito no debate, elas têm diferentes 

visões sobre como deve ser o ensino em sua escola e com quais objetivos. Pode-se 

destacar a divergência principal da seguinte forma: de um lado, as que são 

favoráveis a um ensino voltado para questões e saberes locais, por meio dos “temas 

contextuais”, de outro, as que defendem o ensino nos moldes da escola tradicional, 

“como as outras escolas”, com o objetivo de preparar os jovens indígenas para o 

mercado de trabalho ou o vestibular. Note-se que aqui o termo “tradicional”, quando 

associado à escola, é empregado em oposição a “indígena” ou “diferenciada”, o que 
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demonstra uma inversão de perspectivas bastante interessante ao olhar 

antropológico. 

As atribuições do Instituto Insikiran , entretanto, não se limitam à formação de 

professores indígenas através do CLI8 – apesar de esta ter sido considerada a 

prioridade em sua fase inicial – e tampouco as reivindicações indígenas se limitavam 

a isso, cobrando o acesso de indígenas aos demais cursos da Universidade. Após 

suprida a carência de professores especializados para atuar nas escolas indígenas 

do estado, era a vez de se discutir a entrada em cursos de bacharelado. Em 2004, 

as quatro organizações indígenas envolvidas – OPIR, CIR, APIRR e OMIR – fizeram 

a solicitação por vagas em dez cursos, dentre os quais: Direito, Medicina, 

Engenharia Civil, Administração, Economia, Comunicação Social, Agronomia e 

Antropologia (FERNANDES, 2008). Com o intuito de coordenar, juntamente com a 

Pró-Reitoria de Graduação, o processo de criação de vagas suplementares nos 

cursos de bacharelado, no ano de 2005 o Núcleo Insikiran criou o Programa E’ma 

Pia de Acesso e Permanência de Indígenas no Ensino Superior. O Programa E’ma 

Pia surgiu por meio de uma parceria com o Projeto Trilhas do Conhecimento, 

desenvolvido pelo LACED (Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e 

Desenvolvimento), do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

contando com recursos da Fundação Ford e apoio técnico especializado 

(FERNANDES, 2008; FERNANDES et al. 2009)9.  

Fernandes ressalta o fato de que a discussão por vagas específicas tenha 

ocorrido justamente no período em que o debate sobre cotas ganhava destaque 

local e nacionalmente, sendo que estas foram duramente atacadas nos meios de 

comunicação. Em nível local, também se acirrava o conflito em torno da demarcação 

da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, cujos episódios violentos – sobretudo contra 

indígenas – ecoam até hoje. Devido a essa atmosfera de animosidade que envolvia 

UFRR e que a penetrava, havendo resistências também internas contra uma política 

de acesso específico para estudantes indígenas, Fernandes conta que se optou pela 

estratégia de sensibilização dos cursos para a demanda indígena. Assim, a abertura 

																																																													
8 Atualmente,  o Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena (antes Núcleo Insikiran) conta com 
dois cursos de graduação: além do CLI, há o Curso de Gestão Territorial Indígena (GTI), que foi 
criado em 2010 e formou sua primeira turma em março de 2015. Além desses dois cursos, o Instituto 
desenvolve projetos como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e o 
Programa de revitalização e valorização de Línguas Indígenas: Wapichana e Macuxi. Fonte: 
http://ufrr.br/seminarioindigena/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6  
9 Sobre o Projeto Trilhas do Conhecimento e o trabalho desenvolvido pelo LACED, ver mais à frente. 
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de vagas específicas não se deu através de uma norma geral e indiscriminada, 

aplicável a todos os cursos da UFRR – o que talvez não fosse aprovado em 

instâncias deliberativas internas –, mas apenas nos cursos que assim o desejassem, 

cabendo a cada curso definir o quantidade de vagas que estava disposto a oferecer. 

Os primeiros que se prontificaram a participar foram Ciências Econômicas, Ciências 

Sociais e Medicina10, oferecendo 5, 4 e 2 vagas, respectivamente, com ingresso a 

partir de 2007. Em seguida outros cursos11 aderiram à política de oferta de vagas 

específicas, totalizando sete os cursos de graduação da UFRR que assim o fizeram 

(FERNANDES, 2008).  

Após essa sucessão de significativas e graduais conquistas ligadas ao acesso 

à universidade, as atenções hoje voltam-se para as dificuldades de permanência 

desses estudantes que conseguem ingressar no ensino superior. Nos anos de 2005 

e 2006 foi realizado pelo Programa E’ma Pia um diagnóstico sobre a situação dos 

estudantes indígenas na UFRR, com vistas a identificar aqueles que estavam 

matriculados em algum curso ou que passaram pela instituição. Também se inquiriu 

sobre a visão que esses estudantes têm de sua própria situação e as principais 

dificuldades que enfrentam,  (FERNANDES, 2009). Até aquele momento, a UFRR 

não dispunha de um cadastro ou qualquer outro registro da passagem de indígenas 

por suas salas de aula, e o levantamento foi feito através de contatos e do “boca a 

boca”, chegando ao número de 10 estudantes (9 Macuxi e 1 Wapichana) 

matriculados e 16 indígenas (10 Macuxi e 6 Wapichana) que haviam passado por lá. 

Por demanda dos estudantes de instituições particulares12, estas foram incluídas no 

diagnóstico, o que não estava previsto, e passou-se a coletar também os dados 

																																																													
10 O curso de Medicina, todavia, já desenvolvia seu próprio sistema de seleção de “candidatos 
identificados com a comunidade”, desde 1999. O professor de medicina Ruy Guilherme de Souza 
relata como essa foi uma forma de resolver a dificuldade em produzir diversidade e comprometimento 
social entre os estudantes de medicina, e foi desenvolvida em parceria com a Escola de Medicina da 
Universidade do Novo México – Albuquerque, que tem um programa voltado para a população 
indígena. Houve intercâmbio de experiências também com Newcastle-Austrália, onde há um 
programa de “recrutamento” de membros da população aborígene (SOUZA, 2008). Interessante notar 
que, no caso do curso de Medicina da UFRR, foi criado um processo de seleção “misto”, em que as 
organizações indígenas indicam uma lista com 10 candidatos, dos quais apenas 2 entrarão no curso 
após uma segunda etapa de avaliação que medirá competências básicas e reais chances de 
conclusão do curso (Idem).      
11 Tratam-se dos seguintes cursos: Ciências Biológicas, Ciências da Computação, História e 
Relações Internacionais, com 2, 3, 6 e uma vaga, respectivamente (FERNANDES, 2008). 
12 A Faculdade Cathedral, a maior e mais reconhecida instituição privada de ensino superior em Boa 
Vista, tem um convênio com as organizações indígenas (as mesmas 4 envolvidas com a UFRR) 
desde 2002, que garante a cada uma o ingresso de um estudante com bolsa integral por ano e 
isenção de taxa de inscrição no vestibular. Os candidatos indicados pelas organizações, no entanto, 
devem participar do mesmo processo de seleção que os demais.   
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“referentes aos 21 estudantes indígenas que cursam o ensino superior em Roraima, 

fora da UFRR” (Idem, p. 33), dos quais 12 eram Macuxi e 09 Wapichana. No 

diagnóstico – em que se reconheceu a dificuldade de obtenção de dados, uma vez 

que nem todos quiseram participar ou responder os questionários – observou-se que 

a presença indígena nas universidades ainda é ínfima se considerada a proporção 

dos indígenas na população do estado. Entre as dificuldades mencionadas, aquelas 

relacionadas ao “padrão científico” de conhecimento nas disciplinas somam-se às 

dificuldades materiais que envolvem os altos custos para se manter na cidade13. 

Além disso, chamo atenção para o fato de que muitos estudantes indígenas (50% 

dos entrevistados) afirmaram já ter sofrido preconceito ou alguma forma de 

discriminação dentro da universidade (Idem). Até o presente momento, este 

levantamento, que irá completar dez anos, parece ser o único já realizado nessa 

escala – e publicado – com estudantes universitário indígenas em Roraima. Minha 

pesquisa irá tomá-lo como base para buscar mais e novas informações sobre o 

assunto, complementando e atualizando a documentação a respeito de um tema 

que já se mostrou de grande importância para os indígenas do estado, suas 

comunidades e organizações, assim como para as instituições de ensino superior 

que se envolvem com a questão. 

Recentemente, Gersem José dos Santos Luciano, também conhecido como 

Gersem Baniwa, tem se destacado no estudo dos processos de escolarização dos 

povos indígenas14, o que inclui a questão dos “indígenas no ensino superior” em 

âmbito nacional, apontando este fenômeno como uma saída possível para as 

relações de dependência que povos indígenas mantêm com antropólogos, relações 

estas que, apesar de terem sido benéficas para as lutas indígenas em determinado 

período histórico no Brasil, acabaram por inviabilizar o verdadeiro protagonismo e a 

autonomia indígenas ao perpetuarem uma relação tutelar e paternalista. A formação, 

cada vez em maior número15, de acadêmicos e profissionais indígenas, passaria 

																																																													
13 Dificuldades semelhantes foram apontadas no Diagnóstico da situação dos indígenas na cidade de 
Boa 
Vista –Roraima, realizado pela ODIC – Organização dos Indígenas da Cidade, entre os anos 2005 e 
2006: “Em relação à educação escolar, constatamos que temos dificuldades para concluir o Ensino 
Médio e para ingressar e permanecer no Ensino Superior. Também não há apoio de materiais 
didáticos atualizados e adequados para nossa realidade e, ainda, faltam condições financeiras às 
famílias para acompanhar e apoiar seus filhos. Algumas escolas ficam a quilômetros de distâncias 
das nossas casas e nem sempre há um transporte adequado” (SOUZA e REPETTO, 2008, p. 37). 
14 Ver, por exemplo: BANIWA 2006 (Cap. 4); 2009; 2011; 2012a; 2012b, entre outros.  
15 Gersem Baniwa apresenta dados  numéricos expressivos: seriam hoje mais de 5 mil indígenas 
estudando no ensino superior, número que uma década atrás não passava de quinhentos. Sobre 
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então a ser vista como uma ameaça, tanto aos postos de trabalho de assessores e 

consultores não-índios nas ONGs indigenistas, quanto às “velhas” lideranças 

indígenas acomodadas em “práticas viciadas de corrupção e autoritarismo” 

(BANIWA, 2009, p. 196). A formação de quadros indígenas, dessa forma, visaria 

atuar dentro e fora das Terras Indígenas, em problemas locais ou integrando órgãos 

colegiados de formulação de políticas públicas voltadas para os povos indígenas:   
 
Por meio de suas organizações e outras formas de representação, os 
povos indígenas (...) têm reivindicado a universidade enquanto 
espaço de formação qualificada de quadros não apenas para 
elaborar e gerir projetos em terras indígenas, mas também para 
acompanhar a complexa administração da questão indígena no nível 
governamental. Querem ter condições de dialogar, sem mediadores 
brancos, pardos ou negros, com estas instâncias administrativas, 
ocupando os espaços de representação que vão sendo abertos à 
participação indígena em conselhos, comissões e grupos de trabalho 
ministeriais em áreas como a educação, saúde, meio ambiente e 
agricultura, para citar as mais importantes. Desejam poder viver de 
suas terras, aliando seus conhecimentos com outros oriundos do 
acervo técnico-científico ocidental, que lhes permitam enfrentar a 
situação de definição de um território finito (Idem, p. 198). 
 

 A produção hoje existente sobre Ensino superior indígena no Brasil é em boa 

parte devida ao anteriormente mencionado Projeto Trilhas do Conhecimento (PTC), 

que por sua vez integrou o Programa PathwaystoHigherEducationInitiative (PHEI) da 

Fundação Ford. O PTC foi coordenado, entre 2004 e 2010, por Antônio Carlos de 

Souza Lima e Maria Macedo Barroso (antes chamada Maria Barroso-Hoffmann), 

vinculados ao Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento 

(LACED), que é coordenado por Souza Lima e por João Pacheco de Oliveira 

(SOUZA LIMA, 2013). A partir do PTC, que contava com duas lideranças indígenas 

entre outros especialistas  no seu Comitê Assessor, foram gestadas diversas 

iniciativas ligadas à educação superior de indígenas e de “populações tradicionais” 

no país16, como a organização de discussões e seminários temáticos, a realização 

																																																																																																																																																																																														
essa expansão no ensino Baniwa lembra, no entanto, que “a oferta no ensino médio não 
acompanhou a mesma velocidade, por causa da pouca sensibilidade e pouca vontade política dos 
sistemas estaduais e municipais responsáveis pela oferta do ensino médio” (BANIWA, 2009, p. 197). 
Alcida Ramos, por sua vez, ao citar uma comunicação oral mais recente do próprio Gersem Baniwa, 
fala em 13 mil estudantes universitários indígenas (RAMOS, 2014). 
16 Como explica Souza Lima (2013), “o Trilhas foi desenhado visando contribuir para a produção de 
políticas governamentais voltadas para o acesso, a permanência e o sucesso de estudantes 
indígenas e de outras populações tradicionais no ensino superior, vistos como via imprescindível ao 
empoderamento de coletividades territorializadas no Brasil. A intenção inicial era proceder a uma 
ampla série de reuniões e seminários entre segmentos de IES públicas e comunitárias, organizações 
e lideranças indígenas, e segmentos governamentais, de modo a produzir uma rede articulada de 
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de pesquisas, o apoio a programas já existentes e a seleção projetos em outras 

universidades, como foi o caso do Instituto Insikiran na UFRR e de seu Programa 

E’ma Pia de Acesso e Permanência de Indígenas no Ensino Superior (VIANNA JR., 

2015). Como síntese desse esforço em escala nacional, foram lançadas publicações 

destinadas a discutir o assunto ou apresentar os resultados das políticas 

implementadas sob a égide do PTC (SOUZA LIMA e BARROSO-HOFFMANN, 2007; 

PALADINO e ALMEIDA, 2012; SOUZA LIMA e BARROSO, 2013; OLIVEIRA e 

BELTRÃO, 2015). Essas publicações formam um conjunto valioso de reflexões 

sobre o ensino superior de indígenas no país, com a vantagem de acompanhar 

esses processo ao longo do tempo, desde o Seminário organizado para discutir o 

assunto em 2004, até a avaliação parcial do Projeto no livro de 2013. Certamente é 

um acervo capaz de fornecer subsídios fundamentais e variados para esta pesquisa.   

Defendo a ideia de que as populações indígenas estão construindo a sua 

própria interculturalidade, que é diversa (ou talvez inversa) à interculturalidade 

promovida no ocidente. Se levarmos em conta o fato de que a relação de 

colonialismo (ou colonialidade) entre ambas as sociedades imprimiu nelas 

significados e práticas opostas, por meio de instituições que não eram vistas da 

mesma forma pelos dois lados, a tentativa de reverter essa dívida histórica e 

promover uma descolonização através de novas (ou renovadas) instituições também 

não irá promover o mesmo processo e nem será igualmente percebida de um lado e 

de outro dessa trama. Enquanto uns procuram acertar as contas com seu passado 

de “colonizador”, outros tentam superar a condição de “colonizados” a que foram 

forçadamente submetidos. É esse duplo movimento que se espera alcançar no 

campo das relações interétnicas, e mesmo que às vezes o debate pareça o mesmo 

e a luta uma só, o sentido que ele faz e o resultado que ela produz dependem de em 

qual lado você está ou esteve enquanto sociedade. Isso não impede que resultados 

positivos sejam alcançados com um verdadeiro trabalho intercultural, mas esse 

trabalho talvez se assemelhe mais à construção de uma ponte, saindo cada equipe 

de uma margem e torcendo para que as duas partes se encontrem no meio do rio, 

do que ao levantamento de uma edificação unitária comum. Assim, como prega 

Bruno Latour, em vez de pensar em um processo histórico único e homogêneo, com 

																																																																																																																																																																																														
iniciativas dispostas nacionalmente, com especial atenção para as demandas de formação dos 
quadros dos movimentos indígenas” (p. 27). 
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os centros do poder colonial ditando o ritmo de rotação da Terra, poderíamos pensar 

em temporalidades simultâneas e, além disso, reversíveis:  
 
O tempo não é um panorama geral, mas antes o resultado provisório 
da ligação entre os seres. A disciplina moderna agrupava, 
enganchava, sistematizava para manter unida a pletora de elementos 
contemporâneos e, assim, eliminar aqueles que não pertenciam ao 
sistema. Esta tentativa fracassou, ela sempre fracassou. Não há 
mais, nunca houve nada além de elementos que escapam do 
sistema, objetos cuja data e duração são incertas. (...)devemos 
passar de uma temporalidade a outra já que, em si mesma, uma 
temporalidade nada tem de temporal. É uma forma de classificação 
para ligar os elementos. Se mudarmos o princípio de classificação, 
iremos obter uma outra temporalidade a partir dos mesmos 
acontecimentos (LATOUR, 1994, p. 74). 
 

A escola indígena é um dos principais exemplos desse tipo de instituição de 

“dupla torção”, por se tratar tanto de um instrumento colonizador e assimilacionista 

quanto de um possível promovedor de emancipação e cidadania indígena; tanto de 

reprodução quanto de resistência (PALADINO e CZARNY, 2012). Ambos os 

movimentos representam não apenas épocas distintas, mas também finalidades 

conflitantes atribuídas à escola em vista de seu papel na formação das novas 

gerações. E embora contraditórias e indissociáveis, a colonização e seu reverso 

mantém em comum o fato de configurarem relações intersocietárias (mesmo que em 

sentidos opostos) entre a sociedade indígena e a sociedade colonial/nacional, tendo 

a escola como o importante palco central em que esses deslocamentos ocorrem. 

Paladino e Czarny afirmam que a própria introdução da escola, enquanto espaço de 

socialização e de construção da pessoa na comunidade indígena, já promove por si 

só uma mudança profunda, uma vez que se alteram as dinâmicas e papeis sociais 

ligados aos processos de transmissão de saber e a relações de autoridade, mas 

também de convívio, além de temporalidades específicas. O que interessa aqui é 

considerar a escola – e o processo de educação formal como um todo, com seu 

corolário no ensino superior – enquanto espaço privilegiado que nos permita 

perceber a... 
 
...tensão entre mundos culturais diferentes (a sociedade ocidental, 
branca e as sociedades indígenas); em mundos em plural, 
considerando a diversidade interna das comunidades e a diversidade 
existente sob o rótulo genérico de ‘ocidental’ nas sociedades latino-
americanas (Idem, p. 20). 
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Na mesma publicação, Maria Aparecida Bergamaschi, recusando a ideia de 

passividade dos indígenas ao adotarem o sistema escolar de ensino, aponta para a 

reapropriação que os povos indígenas fazem da escola para transformá-la ou, como 

sugere a autora, fagocitá-la17.  Não se trata, portanto, de dar ao mundo dos brancos 

um protagonismo imerecido, ou um caráter único e especial nas trajetórias históricas 

das sociedades indígenas, e sim de reconhecer que muito do que essas sociedades 

hoje elaboram – pelo menos os Macuxi e Wapichana, para ficar só em Roraima – diz 

respeito à retomada (política, territorial, simbólica) de espaços de poder que lhes 

foram subtraídos nos últimos dois séculos pela ocupação colonial do Estado. É 

assim que podemos ver esse interesse indígena pela educação escolar como um 

processo genuinamente local, ou “nativo”, a partir da importância central que o 

espaço escolar e o meio acadêmico passam a exercer nas comunidades atuais, que 

lhe dão significados e funções específicas de acordo com suas necessidades 

históricas e culturais. 
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