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Resumo: O debate sobre uma educação intercultural para os povos indígenas 

tem suas raízes atreladas às reivindicações dos movimentos indígenas e 

indigenistas dos anos de 1970. Neste período, o movimento indígena organizado 

começou a questionar os modelos educativos homogeneizantes que lhes eram 

impostos e passou a reivindicar uma educação que fosse pautada no respeito e 

                                                        
1 Este trabalho é em grande medida um resumo da minha tese de Doutorado defendida em 2014 
no Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco – 
PPGA/UFPE. Sob a orientação da Profª Drª Vânia Rocha Fialho de Paiva e Souza. 
2 Doutor em antropologia, e professor Adjunto I da Universidade Federal do Piauí.   



na valorização de sua diversidade étnica e cultural. A partir destas reivindicações 

foram-se construindo modelos alternativos de educação escolar para os povos 

indígenas, e partir de tais modelos foi se delineada uma política educativa 

nacional para estas populações. Com o reconhecimento constitucional do Brasil 

como Estado Pluricultural, os povos indígenas conquistaram a garantia da 

manutenção de suas culturas e asseguraram uma educação específica e 

diferenciada pautada nos seus valores e que, acima de tudo, respeitasse sua 

diversidade, assim como seus modos próprios de ser e fazer educação. É, 

portanto, partindo do pressuposto da existência de uma educação intercultural 

para os povos indígenas que propomo-nos a esta análise, cujo objetivo é 

compreender e evidenciar o processo de construção uma educação diferenciada 

intercultural e bilíngue, bem como refletir sobre os diferentes significados que a 

interculturalidade e educação intercultural tem adquirido no campo da educação 

escolar indígena no estado de Roraima.  

Palavras chaves: Educação Escolar, Educação Indígena, Educação 

Intercultural, Interculturalidade, Reconhecimento e Diversidade cultural. 

 

Introdução  

No presente trabalho procuramos refletir sobre o processo de construção 

de uma educação diferenciada específica e intercultural para os povos 

indígenas. Da mesma forma, procuramos refletir sobre os diferentes significados 

que a interculturalidade e a educação intercultural tem adquirido no campo da 

educação escolar indígena. Nesta análise, partimos dos debates gestados 

acerca deste modelo de educação, para em seguida analisar como o mesmo 

vem sendo implantado nas escolas indígenas, através de dois estudos de caso. 

Dessa forma, organizamos o presente trabalho da seguinte forma: além desta 

introdução que nos apresenta a temática a ser analisada, estruturamos o 

trabalho em quatro partes mais as considerações finais. Na primeira parte do 

trabalho, denominada “Interculturalidade e Educação Escolar Indígena no 

Brasil”, além de apresentar de forma mais detalhada o objeto de reflexão deste 

trabalho, expomos ainda que de forma panorâmica, o processo de construção 

de uma proposta educativa para os povos indígenas brasileiros. Na segunda 

parte do trabalho, denominada: “Interculturalidade e Educação Escolar Indígena 



em Roraima”, procuramos demonstrar como naquele estado federativo a 

educação escolar indígena foi se construído no e pelo movimento indígena 

organizado, além de demonstrar a situação atual da educação escolar indígena 

naquele estado. Na terceira parte denominada “As práticas educativas 

interculturais em duas escolas indígenas de Roraima”, procuramos demonstrar 

de forma muito resumida os locais de investigação, ou seja, as duas escolas 

indígenas, locais aonde de acordo com a norma vigente vêm sendo desenvolvida 

uma educação escolar indígena, visto como: “Específica, Diferenciada 

Intercultural e Bilíngue”. Na quarta parte do trabalho, intitulada “Refletindo sobre 

as práticas interculturais em duas escolas indígenas de Roraima”, apresentamos 

algumas considerações sobres estas práticas educativas, bem como 

procuramos evidenciar as principais dificuldades dos povos indígenas no 

processo de implementação de uma educação deveras diferenciada. E por fim, 

na ultima parte do trabalho, tecemos algumas considerações sobre este modelo 

educativo, seus desafios e contribuições para as comunidades indígenas 

envolvidas neste processo. Nosso objetivo é perceber como esse modelo 

educacional vem contribuindo nos processos de reafirmação cultural e identitária 

dos povos indígenas nelas envolvidos, além de suscitar um maior debate sobre 

o que vem se entendendo por interculturalidade no interior das escolas 

indígenas. 

 

Interculturalidade e educação escolar indígena no Brasil.  

Nos últimos anos, aqui no Brasil, temos assistido a um intenso debate em 

torno da educação escolar destinado aos povos indígenas.  Tais debates, 

surgidos no final da década de sessenta do século passado, ganharam 

visibilidade nas décadas seguintes por meio do movimento indígena organizado 

e, na atualidade, continuam sendo um debate constante. Desta forma, a 

educação escolar destinada aos povos indígenas, vem sendo objeto de reflexão 

dos mais diferentes atores e sujeitos, seja do movimento indígena e indigenista, 

seja de estudiosos e acadêmicos, ou mesmo daqueles que são os responsáveis 

pela elaboração das políticas públicas (educativas) destinadas a estas 

coletividades.   



Tais debates e reflexões, é importante lembrar, estão relacionados à 

garantia de uma educação específica e diferenciada para os mais diferentes 

povos indígenas.  Nesse sentido, a educação escolar, que outrora fora vista 

como um elemento de “civilização” e /ou “homogeneização” cultural é 

ressignificada por estes mesmos atores e sujeitos, passando a ser vista, como 

um instrumento de empoderamento na luta em prol de seu reconhecimento, 

através de um modelo educativo diferenciado, específico e intercultural.  

Mesmo que os debates sobre a educação escolar indígena aqui no Brasil 

tenham suas raízes atreladas às reivindicações do movimento pelos direitos civis 

do final dos anos de 1960, foi na década de 1970 que o movimento indígena 

organizado iniciou os questionamentos sobre os modelos educativos 

homogeneizantes que lhes vinham sendo impostos e passou a reivindicar uma 

educação que fosse pautada no respeito e na valorização de sua diversidade 

étnica e cultural (FERREIRA, 2001; FLEURI, 2003; LOPES SILVA, 2001; 

REPETTO, 2002). 

Durante as décadas de 1970 e 1980, órgãos indigenistas, lideranças e 

professores indígenas, lutaram por um modelo de educação que ao mesmo 

tempo em que respeitasse a diversidade cultural de cada povo, possibilitasse o 

desenvolvimento econômico e sociocultural das comunidades.  Com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que garantiu aos povos indígenas 

o direito a uma educação Específica e Diferenciada, pautada nos valores 

culturais de cada povo, o debate passou a girar em torno da implementação e 

consolidação deste modelo educativo. Nesse sentido, os processos de formação 

de professores ganharam destaque, já que era necessário “capacitá-los” para 

atuar neste novo modelo educativo.   

De acordo com Aracy Lopes Silva (2001:10), o Brasil na década de 1990, 

viveu o ápice de um movimento iniciado nos anos 1970, movimento esse que 

tinha como principal objetivo “a transformação das escolas das aldeias, 

historicamente destinadas à ‘civilização’ dos índios [...] em um lugar do e para o 

exercício indígena da autonomia”. Tal movimento tinha como principais atores: 

povos, professores, líderes indígenas e profissionais ligados a ONGs e 

Universidades. Ainda segundo essa autora,  



as reivindicações indígenas pelo reconhecimento de seus 

direito à manutenção de suas formas específicas de viver 

e de pensar, de suas línguas e culturas, de seus modos 

próprios de produção, reelaboração e transmissão de 

conhecimentos, uma vez acolhidos pela Constituição de 

1988, abriram caminho para a oficialização de escolas 

indígenas diferenciadas e para a formulação de políticas 

públicas que respondessem aos direitos educacionais dos 

índios a uma educação intercultural, bi ou multilíngue, 

comunitária e voltada à autodeterminação  de seus povos 

(LOPES  SILVA,2001:10).   

Seguindo nessa mesma perspectiva analítica, Mariana Paladino (2001) 

afirma que o debate sobre a Educação Escolar Indígena aqui no Brasil, surgiu 

em meio às transformações das políticas indigenistas da década de 1970 e se 

tornou uma das principais reivindicações das organizações indígenas na 

atualidade. Segundo esta autora, as décadas de 1970 e 1980 do século passado; 

representaram “uma verdadeira mudança na forma de pensar a educação formal 

para as populações indígenas”, e esta nova forma de pensar, trouxe resultados 

positivos, tanto em termos práticos, quanto em termos legais, pois a década de 

1990 viu florescer o reconhecimento desses povos pelo Estado. Foi a partir deste 

reconhecimento, que estas coletividades passaram a está presentes em leis, 

resoluções e outros documentos oficiais. Na atualidade, é consenso que a 

Educação Escolar Indígena seja: Específica, Diferenciada, Intercultural e 
Bilíngue.   

Reinaldo Fleuri (2003) também corrobora a assertiva acima, ao afirmar 

que os debates relacionados à Educação Intercultural como política pública 

que visa o reconhecimento de grupos étnicos minoritários é muito recente, tendo 

como ponto de partida a Constituição Federal de 1988, e evidencia-se com maior 

intensidade no final dos anos de 1990, quando da publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) que elegem a pluralidade cultural como um dos 

temas Curriculares Transversais.  No entanto, esse mesmo autor reconhece que 

o debate é anterior à Constituição Federal de 1988, uma vez que na década de 



1970 já havia iniciativas que tratavam dessa temática, mesmo que de forma 

pontual, ou seja, em realidades específicas, como as comunidades indígenas. 

Foi, portanto, a partir dessa lógica, que o movimento indígena assumiu 

uma bandeira de reivindicação, cujo intuito era garantir uma educação que fosse 

pautada nos seus valores, e que respeitasse a diversidade cultural de cada povo. 

Entretanto, além dessa garantia de uma educação diferenciada, os povos 

indígenas reivindicavam também um processo de formação específico para seus 

professores. Desse processo reivindicativo surgiram os cursos de formação de 

professores indígenas; tendo como base o princípio da interculturalidade, 

através de cursos específicos, denominados, Licenciaturas Interculturais3.   

Estas licenciaturas visam formar e habilitar os professores indígenas em 

nível superior (licenciatura plena), com um enfoque intercultural, para que estes 

venham atuar em suas comunidades promovendo um diálogo entre os saberes 

ditos “tradicionais” de sua comunidade com os saberes ditos “modernos” da 

sociedade envolvente. É, portanto, nestes cursos que os professores indígenas 

apreendem o discurso da interculturalidade, assim como as formas em que esta 

deve ser trabalhada nas escolas de suas comunidades.  Atualmente, já são cerca 

de 30 cursos de licenciaturas interculturais4 nos diversos estados da federação, 

afora os cursos de formação de professores em nível de magistério.  

                                                        
3 As licenciaturas interculturais são cursos de licenciaturas específicos destinadas aos 
professores indígenas, objetivando habilitá-los em Licenciatura Intercultural, para que estes 
possam atuar em todas da Educação Básica. O curso tem duração de cinco anos e está 
organizado da seguinte forma: os dois primeiros anos são de formação comum, com uma 
abordagem que perpassa uma orientação pedagógica específica articulando com três áreas de 
concentração a serem cursadas; Ciências Sociais, Comunicação e Artes e Ciências da Natureza. 
Esta caracterização aqui apresentada, diz respeito ao curso de Licenciatura Intercultural que é 
ofertado pelo Instituto Insikiram de Formação de Professores Indígenas da Universidade Federal 
de Roraima. No entanto, entendemos que dependendo de cada instituição esse modelo pode 
variar principalmente nas licenciaturas indígenas que foram fomentadas pelo Programa de Apoio 
à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas – PROLIND, criado a partir do ano 2005, por 
exigência da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena – CNEEI.  Esta reivindicava 
junto ao MEC, a criação de Políticas de apoio à formação universitária para professores 
indígenas, uma vez que o governo brasileiro havia se comprometido frente aos organismos 
internacionais na Conferencia de Durban, que garantiria o acesso diferenciado as minorias 
étnicas à educação superior. Em Alagoas, por exemplo, a Universidade Estadual oferece uma 
licenciatura para os professores indígenas daquele estado que está divido em quatro áreas: 
Pedagogia, Ciências Biológicas, História e Letras. Esta ultima informação sobre as licenciaturas 
em Alagoas estão disponível em: http://www.uneal.edu.br/programas/programa-de-apoio-a-
formacao-superior-e-licenciaturas-indigenas-prolind consultado no dia 30/12/2013.  
4 Estes números estão de acordo com dados do Seminário sobre Licenciaturas Interculturais 
Indígenas em Universidades Federais Brasileiras: Contextos e perspectivas. O mesmo foi 



Nas comunidades indígenas, atualmente, vem sendo implantada uma 

política educacional de princípio intercultural que tem como proposta o 
reconhecimento da diversidade étnica e cultural de cada grupo. Assim, essa 

nova política é vista como estratégia de reconhecimento e fortalecimento das 

identidades étnicas através das Escolas Indígenas; estas com um modelo 

educacional que se quer: Específico, Diferenciado, Intercultural e Bilíngue. 

Nesse sentido, a Escola Indígena surge como um modelo educacional que se 

utiliza da política da diferença5 como estratégia para promover o reconhecimento 

de sua diversidade.  

Como podemos perceber, desde uma perspectiva política normativa, é 

consenso que a educação escolar indígena seja: Específica, Diferenciada, 

Intercultural e Bilíngue, (PALADINO: 2001). No entanto, mesmo que haja esse 

consenso, convém questionar: será que temos clareza de todos esses adjetivos 

dados a educação escolar indígena? Qual o sentido dado a cada um deles? 

Ao analisarmos o atual debate sobre a educação escolar indígena, temos 

a impressão de que ainda há muitas dúvidas sobre esse modelo educacional, 

sobretudo no que diz respeito ao intercultural. A que se refere, qual o seu 

significado? Como se processa essa interculturalidade?  Ou melhor, como essa 

ideia de interculturalidade vem sendo concebida e empregada no contexto das 

escolas indígenas? 

De acordo com Miranda (2004), definir semanticamente o que é educação 

intercultural ou mesmo o termo interculturalidade é uma tarefa arriscada, pois 

estes termos trazem uma noção complexa, por estarem diretamente 

relacionados aos problemas da diversidade cultural e da desigualdade social. 

Dessa forma, qualquer tentativa de simplificação do termo torna-se perigosa. No 

entanto, a autora arrisca afirmar que a interculturalidade é, 

um processo ativo de comunicação e interação entre 
culturas, para seu mútuo enriquecimento” ao passo que, “a 
educação intercultural poderá ser entendida como a 
educação do homem no conhecimento, compreensão e 

                                                        
realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC nos dias 28 e 29 de maio de 
2013. Disponível em:  http://noticias.ufsc.br/2013/05/seminario-debatera-licenciaturas-
interculturais-indigenas-no-brasil/ consultado em: 08/07/2013. 
5 Conforme proposto de Charles Taylor, pois a política de reconhecimento por ele proposta, gera 
uma política de identidade e, consequentemente, uma política da diferença.  



respeito das diversas culturas da sociedade em que vive 
(MIRANDA, 2004: 20). 
 

Seguindo esse processo em busca da compreensão do que seja a 

educação intercultural ou educação diferenciada, Repetto (2002) também 

compartilha dessa preocupação quando afirma que uma das maiores 

dificuldades na definição de uma política educacional para as populações 

indígenas, diz respeito ao conceito de Educação diferenciada, que é 

reivindicada pelos professores indígenas. Segundo ele “essa definição do 

processo escolar pretensamente deve reconhecer e respeitar as diferenças 

culturais e sociais”. Neste caso, percebe-se a ênfase que é dada a ideia da 

diferença como elemento contrário a visão homogeneizadora do estado. “No 

entanto, valorizando a diferença não se pode definir com justeza um modelo de 

educação voltado para ela [...]. Assim, em muitos documentos e discursos ora 

se fala em educação específica e ora em educação diferenciada”. 

(REPETTO, 2002: 241). 

Aqui percebemos uma situação que trará mais dúvidas e 

questionamentos em relação à educação escolar indígena. O que seria o 

específico na educação escolar indígena, em que seria diferenciada? 

Diferenciada para quem? Quais seriam as diferenças que se deveriam trabalhar? 

A diferença com os não índios ou a diferença entre os próprios indígenas? O que 

seria a interculturalidade nesse contexto da escola diferenciada? Como esta 

noção estaria sendo empregada e como articular os conhecimentos específicos 

da comunidade ou do povo com os conhecimentos da sociedade envolvente em 

uma perspectiva intercultural? Como vemos, são muitos questionamentos e 

nosso intuito aqui, não é dar respostas aos mesmos, mas problematiza-los. Para 

tanto, lançaremos mão de dados etnográficos colhidos em duas comunidades 

indígenas de Roraima, para que possamos demonstrar como os professores e 

lideranças indígenas veem e praticam esse modelo educacional em suas 

comunidades.  

 

Interculturalidade e Educação escolar indígena em Roraima: um pouco de 
história 



O estado de Roraima, unidade federativa mais ao norte do país, é formado 

por uma grande diversidade cultural, o que inclui migrantes de todos os estados 

da federação e populações indígenas. Estes últimos, representam cerca de 12% 

da população do estado e são pertencentes a quatro famílias linguística 

diferentes, a saber: karib, Tupi, Aruak e Yanomâmi, estando divididos em dez 

(10) povos, sendo eles; Macuxi, Wapichana, Sapará, Taurepang, Ingarikó, 

Patamona, Wai-Wai, Waimiri-Atroari, Yekuana e Yanomami. Habitam em 32 

Terras Indígenas que juntas, representam 46,24% do total da área do estado, 

sendo que as maiores são a Terra Indígena Yanomâmi, que abriga os povos  

Yanomami e Yekuana, e a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, que é habitada 

pelos povos Makuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó.    

Em Roraima, assim como no restante do país, as questões relacionadas 

à educação escolar indígena têm ganhando grande visibilidade nas duas últimas 

décadas.  Após meio século de lutas e reivindicações, os povos indígenas de 

Roraima, podem dizer que, desde uma perspectiva normativa, a Educação 

Escolar Indígena Específica e Diferenciada, Bilíngue e Intercultural é uma 

realidade em suas comunidades.  No entanto, convém destacar que o fato de 

terem garantido normativamente esse modelo educacional não significa, a 

garantia de sua efetividade prática. Assim sendo, os professores e lideranças 

indígenas de Roraima, continuam com suas reivindicações e lutas para garantir 

a consolidação desse modelo educacional. Para isso, os professores indígenas 

de Roraima através de sua organização a OPIRR, (Organização dos professores 

Indígenas de Roraima) têm hoje como a principal preocupação o processo de 

formação de professores, seja em nível de magistério ou em nível superior. Isso 

não significa que os professores acreditem que somente sua formação garantirá 

a efetivação desde modelo de ensino nas comunidades, mas que esta é um dos 

meios.  

De uma forma bem resumida, podemos dizer que os povos indígenas de 

Roraima, em suas constantes reivindicações em busca de uma educação 

escolar que respeitassem sua diversidade, não somente garantiram o direito a 

esse modelo educacional, mas foram eles os principais protagonistas na 

construção de uma escola diferenciada que visa o reconhecimento das 

especificidades linguísticas e culturais de cada povo. É válido ressaltar que, 



nesse processo, além de garantir o acesso à educação básica, os povos 

indígenas foram garantindo também sua participação em diversos espaços de 

poder. Como por exemplo: na esfera da Secretaria do Estado de Educação, a 

coordenação da Divisão de Educação Escolar Indígena (DIEI), antigo Núcleo de 

Educação Indígena (NEI), no Conselho Estadual de Educação e a coordenação 

do Magistério indígena Tamikan; em nível nacional há também representantes 

indígenas na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão entre outros órgãos do Ministério da Educação.    

Do ponto de vista administrativo, a educação escolar indígena em 

Roraima tem suas ações coordenadas pela Divisão de Educação Escolar 

Indígena (DIEI), que forma parte da estrutura da Secretaria de Estado da 

Educação. Para gerir as mais de 200 escolas em todo o território do estado, a 

divisão adotou uma forma “descentralizada” de administração através dos 

Centros Regionais. Estes são os responsáveis pela articulação das escolas das 

regiões com a Divisão de Educação Indígena em Boa Vista.   No entanto, esse 

modelo nem sempre funciona, pois muitas vezes os gestores e professores 

preferem ir à cidade de Boa Vista, que aos centros regionais, já que em muitos 

casos, é mais fácil para o professor ir a Boa Vista que ao próprio Centro Regional.  

Hoje a Divisão de Educação Escolar Indígena tem sob sua 

responsabilidade a gestão de 248 escolas indígenas com um total de 13.575 

alunos matriculados na educação básica, compreendendo o Ensino fundamental 

do 1º ao 9º ano, Ensino médio, e também as modalidades de Educação de 

jovens e Adultos (EJA) e educação especial6. Para atender a toda essa demanda 

das escolas indígenas, o estado conta com um corpo docente formado por 

professores, gestores e coordenadores pedagógicos indígenas e não indígenas, 

sendo a grande maioria indígena, que somados, tem-se um número que gira em 

torno um mil e duzentos professores7.  

                                                        
6 Conforme dados do censo escolar do ano de 2012, da Secretária de Estado da Educação de 
Roraima – SECD-RR. 
7 Informo, que no momento em que estive na Secretaria de educação (maio de 2013), não havia 
um levantamento do quantitativo exato de professores indígenas, mas de acordo com uma das 
coordenadoras pedagógica da Divisão de Educação Escolar Indígena, são mais de mil e 
duzentos professores indígenas em todo o estado.  



 E importante salientar que esses dados se referem apenas às escolas 

que são mantidas pelo estado, pois, ainda há aquelas escolas que são mantidas 

pelas prefeituras.  No estado, há um total de 15 municípios e em todos eles há a 

oferta de educação infantil e ensino fundamental de 1º ao 5º ano, e em 13 desses 

municípios há a presença de escolas indígenas estaduais, frente a essa 

realidade, não há como afirmar o número exato de alunos indígenas 

matriculados no sistema educacional. Entretanto, apresentamos abaixo um 

quadro da quantidade de alunos matriculados nas escolas estaduais nos 

diversos municípios do estado.   

 

Quadro de matrícula inicial de alunos indígenas matriculados no sistema de 
ensino da educação básica por município do estado de Roraima. Conforme 
dados do censo escolar de 2012. 
 

Município Número 
de 
escolas.  

Número de 
alunos no 
ensino 
fundamenta
l  

Número 
de alunos 
no ensino 
médio  

Número 
de alunos 
na EJA  

Educaçã
o 
especial 

Total de 
alunos.  

Alto 
alegre 

21 1130 141 115 11 1397 

Amajari 26 1083 93 94 07 1277 
Boa Vista 12 750 180 75 10 1015 
Bomfim 11 875 146 07 01 1029 
Canta 08 625 116 21 21 783 
Caracaraí 03 193 00 14 00 207 
Caroebe 06 135 20 00 00 155 
Iracema  15 228 00 00 00 228 
Normandi
a 

45 1845 336 78 06 2265 

Pacaraim
a 

37 1612 325 106 09 2052 

São João 
do baliza 

01 62 00 25 00 87 

Uiramuta
n 

63 2638 284 148 10 3080 

Total de 
escolas  

248      

Alunos no 
fundamental.  

11.176     

Total de alunos no ensino médio  1.641    
Total de alunos na educação de jovens e 
adultos 

683   

Total de alunos na educação especial 75  



Total geral de alunos indígenas matriculados na educação básica  13.575 
Quadro elaborado pelo autor, a partir dos dados obtidos no censo escolar da 
Secretaria de Estado da Educação de Roraima. SEED – RR 
 

O exposto acima demonstra a grande quantidade de escolas que hoje 

atendem à população indígena em idade escolar no estado de Roraima.  

Percebemos também que essa grande demanda de escolas traz desafios frente 

a uma política de educação específica e diferenciada bilíngue e intercultural para 

essas comunidades, no sentido de garantir o respeito à diversidade, bem como 

aos processos próprios de aprendizagem.  

 

A prática educativa intercultural em duas escolas indígena de Roraima 

 Frente à complexa realidade da educação escolar indígena no Estado de 

Roraima, conforme exposta acima e, devido à impossibilidade de uma análise 

mais abrangente de todas as escolas elegemos apenas duas escolas em regiões 

distintas do estado para demonstrar como a educação intercultural, diferenciada 

e bilíngue vem sendo efetivamente realizada no estado de Roraima.  Trata-se, 

portanto, da Escola Estadual Indígena Eurico Mandulão, e da Escola Estadual 

Indígena Don Loureço Zoller. 

a) Escola Estadual Indígena Eurico Mandulão.  

A escola Eurico Mandulão, está localizada na Comunidade Indígena 

Raimundão, no município de Alto alegre, há aproximadamente 120 km da cidade 

de Boa Vista. A comunidade é formada por duas etnias: Macuxi e Wapixana, 

além de não indígenas casados com indígenas, que juntos formam um 

contingente populacional de 360 pessoas, e mantem uma organização própria 

baseado em seus costumes.  

Naquela comunidade o reconhecimento da escola como sendo uma 

instituição escolar indígena é muito recente. Pois, foi somente no ano de 2008, 

que esta escola foi oficialmente reconhecida como escola indígena e com o 

nome atual, homenageando assim o primeiro morador e também o responsável 

pela introdução do sistema educativo na comunidade. O reconhecimento tardio 

da escola, como sendo uma escola indígena, não significa a ausência desta 

instituição, uma vez que esta já fazia presente desde os anos de 1970. 



Atualmente, a Escola Eurico Mandulão, atende de 120 alunos do Ensino 

Fundamental e vem lutando, para implementar o Ensino Médio.    

Ao ser reconhecida oficialmente como escola indígena, a Escola Estadual 

Indígena Eurico Mandulão passou a adequar seu sistema de ensino conforme 

as diretrizes nacionais que regulamentam o funcionamento das escolas 

indígenas, ou seja, pelo Parecer 14/1999. Como escola indígena, esta deveria 

oferecer um ensino baseado no respeito à diversidade étnica e cultural existente 

na comunidade, bem como deveria promover a valorização de sua cultura. Esse 

processo de valorização cultural dar-se-ia através da educação intercultural já 

garantida constitucionalmente, e que vem sendo conhecida como Educação 

Específica e Diferenciada, Intercultural e Bilíngue.  

Apesar de a Escola Eurico Mandulão, não possuir uma proposta 

pedagógica formalizada, conforme as diretrizes nacionais, os professores 

afirmam está trabalhando “essa educação diferenciada”, porém não tem sido 

fácil devido a uma série de fatores. Segundo eles, a educação diferenciada está 

relacionada principalmente as disciplinas, Língua Indígena Materna, Arte 

Indígena e Prática de Projetos. São, portanto, estas disciplinas que na visão dos 

professores caracteriza a escola como específica e diferenciada, intercultural e 

bilíngue.  

 

b) Escola Estadual Indígena Dom Lourenço Zoler 

A escola Dom Lourenço Zoler, está localizada na Comunidade Indígena 

da Pedra Preta, no interior da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no município 

de Uiramutã, há aproximadamente 400 km da capital Boa Vista.  Esta 

comunidade é habitada pelas etnias, Macuxi, e Ingarikó, somando 

aproximadamente, 280 habitantes.  

O sistema de educação escolar da comunidade Pedra Preta, data do início 

dos anos de 1970 e surge como uma necessidade da comunidade para lutar 

contra um sistema de opressão que há muito tempo havia se instalado na região. 

Segundo as lideranças da comunidade, naquele período, existia uma grande 

exploração dos indígenas por parte de garimpeiros e fazendeiros da região. Tal 

exploração dava-se em virtude do analfabetismo dos indígenas, pois como estes 



não sabiam ler nem escrever, os garimpeiros e fazendeiros aproveitavam para 

lhe roubar o pouco que eles possuíam. Frente a essa situação de exploração 

instalada na região, o tuxaua da comunidade a época, teve uma preocupação de 

como seria o futuro das crianças e jovens da comunidade frente àquela situação 

de abuso que os mesmos vinham sofrendo, e passou a reivindicar junto às 

autoridades competentes uma escola para comunidade, cujo principal objetivo 

era preparar as crianças e jovens da comunidade para defender-se contra a ação 

predatória de garimpeiros e fazendeiros que morava na região.     

 Foi, portanto, através destas reivindicações que no ano de 1971 foi 

implantado sistema de educação escolar de 1ª à 4ª série na comunidade. Com 

a implantação da escola, os moradores mais idosos afirmavam que escola havia 

chegado com o seguinte objetivo: “ensina as crianças a ler e escrever para serem 

civilizados”8.  

Depois de mais de quatro décadas desde sua fundação a escola Dom 

Lourenço Zoler, continua presente na Comunidade, e de certa forma, vem 

cumprindo com seus objetivos. Atualmente9 a escola, atende há uma clientela 

de 148 alunos da educação básica. Estes estão divididos em duas modalidades. 

A modalidade regular com o ensino fundamental de 1º ao 9º ano. E Educação 

de jovens e adultos (EJA)10 segundo e terceiro segmento.  Para atender a essa 

demanda, a escola conta com um corpo docente formado por 13 professores 

sendo todos indígenas.  

 De acordo com os professores a escola ainda não possui uma proposta 

pedagógica escrita, no entanto, vem trabalhando de acordo com os desejos da 

comunidade, cujo intuito maior é formar os alunos para que estes possam 

contribuir com os trabalhos da comunidade e, sobretudo, formar lideranças 

comunitárias. Neste sentido, de acordo com a coordenadora pedagógica – 

Professora Marileia Teixeira, a escola vem desenvolvendo junto à comunidade 

                                                        
8 É importante, esclarecer que para muitos indígenas daquela região, ser civilizado é saber ler e 
escrever. Tomando esta crença como base, entendemos a afirmação destes idosos, pois quando 
crianças e jovens soubessem ler e escrever estariam, portanto, civilizados.  
9 Leia-se maio de 2013. 
10 10 A Educação de Jovens e Adultos está dividida em três segmentos: o primeiro abrange o 
ensino de 1ª a 4ª do ensino fundamental; o segundo abrange o ensino da 5ª a 8ª serie do ensino 
fundamental e o terceiro, abrange o ensino médio. Completando assim o ciclo da educação 
básica 



uma educação diferenciada específica, bilíngue e intercultural. Este modelo 

educativo, segundo esta professora, é realizado principalmente através das 

seguintes disciplinas: Língua Indígena Materna, Arte Indígena e Prática de 

Projetos.  Assim como na primeira escola, são estas disciplinas que 

normativamente falando, caracterizam a escola como específica, diferenciada, 

intercultural e bilíngue.  

 

Refletindo sobre as práticas educativas interculturais em duas escolas 
indígenas de Roraima 

Desde uma perspectiva prática, e tomando como base as duas escolas 

indígenas citadas acima, foi possível perceber que este modelo educativo que 

vem sendo implementado nas comunidades indígenas, sobe o lema de 

Educação Intercultural, como uma proposta alternativa aos modelos 

homogeneizantes, parece não responder aos anseios das comunidades, e mais 

que isso, parece está muito aquém, daquilo que as lideranças e movimento 

indígena almejavam como educação diferenciada nos anos de 1970, quando do 

início das reivindicações.  

Pois como vimos linhas acima, o movimento indigenista, através de suas 

lideranças junto com organizações indigenistas dos anos de 1970/80, 

reivindicava que as comunidades tivessem autonomia para gerir suas escolas, 

bem como definir seus modelos educativos. E a partir destas reivindicações, foi 

se construindo modelos alternativos de educação escolar indígena, os quais 

deram as bases para a formulação da atual política educativa nacional destinada 

a estas coletividades.  Entretanto, se nas propostas alternativas pensadas e 

geridas pelos povos indígenas havia essa autonomia, no atual modelo, essa 

autonomia parece se diluir e ficar apenas no nível do discurso. Mesmo, que o 

Estado tenha garantido, do ponto de vista normativo, que a Educação Escolar 

Indígena deve ser diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, não garante 

sua efetividade prática.  

Nos dois casos aqui analisados, pudemos perceber que embora os 

professores defendam que a educação escolar ali na comunidade é diferenciada, 

específica, intercultural e bilíngue, estes afirmam que esta não se faz em sua 



plenitude, devido às inúmeras dificuldades que se interpõem à sua efetivação. 

Na primeira, por exemplo, os professores foram enfáticos ao afirmar que vêm 

tentando trabalhar de forma diferenciada e que vêm tentando promover uma 

educação intercultural na comunidade, no entanto, esta não tem sido uma tarefa 

fácil.  

Ao comentarem suas experiências do fazer educativo intercultural, os 

professores da escola Eurico Mandulão evidenciaram que as principais 

dificuldades por eles enfrentadas para a efetivação de uma educação 

intercultural estão no fato de os mesmos não serem indígenas, não conhecerem 

e não compartilharem a realidade cultural da comunidade e não possuírem uma 

formação específica para tal. Além destas dificuldades os professores, ainda 

elencaram algumas questões que do ponto de vista normativo são essenciais 

para pensar a interculturalidade e educação intercultural, tanto naquela 

comunidade, quanto nas demais escolas indígenas de Roraima. Trata-se, 

portanto, da ausência de uma proposta pedagógica, bem como de um currículo 

específico que contemple os saberes e práticas da comunidade.  

Estas questões apontadas pelos professores são interessantes, pois nos 

ajudam a refletir sobre os desafios que as escolas e professores indígenas terão 

de enfrentar para a consolidação deste modelo educativo em suas comunidades. 

A ausência de uma proposta pedagógica, assim como de um currículo próprio, 

evidencia que a “autonomia”, dada às escolas indígenas, fica apenas no nível do 

discurso, pois do ponto de vista prático, estas são de certa forma “obrigadas” a 

ensinar aos alunos, não aquilo que a comunidade almeja, mais o que vem sendo 

“imposto” pelo sistema educativo nacional. Tal situação demonstra que, apesar 

de no plano normativo, ser ressaltado o reconhecimento e a valorização dos 

saberes indígenas, a prática revela que a educação escolar destinada a estes 

povos continua com um viés homogeneizante, o qual, quando não desconsidera 

o conhecimento indígena, o hierarquiza.  

Esse processo de hierarquização dos conhecimentos é visível tanto nos 

currículos, quanto nas práticas das duas escolas analisadas. No currículo, por 

exemplo, a valorização e o reconhecimento da cultura, bem como dos 

conhecimentos dos povos indígenas, são reduzidos às disciplinas de língua 

materna, arte indígena e prática de projetos. Estas com uma carga horária bem 



inferior a qualquer outra disciplina que compõe o currículo da escola. Na prática 

pedagógica, por exemplo, mais uma vez, há uma hierarquização, já que o 

conteúdo que vem do sistema educacional nacional é visto como conhecimento, 

enquanto os conteúdos das práticas tradicionais são visto como saberes, 

portanto inferior.  Ora, se entendemos que o modelo educativo intercultural 

propõe um tratamento igualitário da diversidade, sem que haja sobreposição de 

uma cultura sobre a outra, fica evidente que do ponto de vista normativo, o atual 

modelo educativo destinado aos povos indígenas, mais hierarquiza que 

interculturaliza.  

Esse viés homogeneizante é visivelmente percebido nas duas escolas 

analisadas. Quando consideramos sua estrutura organizacional, percebemos 

que estas, além de compartilhar um currículo nacional, compartilham também da 

mesma estrutura organizacional das escolas não indígenas. A estas escolas, 

assim como as demais, é exigida através do calendário oficial, uma carga horária 

de 800 horas aulas, divididas em 200 dias letivos, com 4 horas diárias em cinco 

dias da semana.  Esta estrutura organizativa, imposta pelas Secretarias 

Estaduais e/ou Municipais de educação, inviabiliza que as comunidades possam 

trabalhar de acordo com seus próprios sistemas.  

É importante mencionar que, mesmo as Secretarias afirmando que as 

comunidades e escolas indígenas têm autonomia para adaptar o calendário de 

acordo com suas realidades, estas não deixam de exigir o cumprimento dos 200 

dias letivos e das 800 horas aulas. Essa exigência, muitas vezes, faz com que 

os professores deixem de realizar atividades práticas de grande valor e 

aprendizagem cultural para os alunos e para a comunidade, já que devem 

cumprir uma determinada carga horária em sala de aula, o que acaba por reduzir 

a educação escolar indígena a uma “imposição” de conteúdos ocidentais, sem, 

contudo, relacioná-los com determinadas práticas da comunidade.  

 Na escola Eurico Mandulão, além da ausência de uma proposta 

pedagógica e de um currículo próprio que possa definir um modelo educativo 

pautado nos ideais da comunidade, há ainda outro grande desafio: formar 

professores da própria comunidade. Ali a maioria dos professores não é 

indígena, não conhecem e nem vivenciam a realidade cultural da comunidade e, 

portanto, tem dificuldades na promoção de uma educação intercultural. Tais 



dificuldades estão relacionadas, principalmente, ao não conhecimento e vivência 

destes professores dos aspectos culturais da comunidade e por isso, não 

conseguem promover um diálogo intercultural e/ou diálogo de saberes entre o 

conhecimento indígena local e o conhecimento não indígena ocidental que se 

quer global.  Não estamos com isso defendendo que não haja professores não 

indígenas nas comunidades, mas observando a necessidade destes passarem 

por um processo de formação específica, antes de irem trabalhar em 

comunidades e escolas indígenas, ou seja, defendemos a necessidade destes 

conhecerem alguns aspectos culturais das comunidades e dos povos com os 

quais trabalham.  Do contrário, como se valoriza aquilo que não se conhece? 

De modo geral, ao analisarmos a escola Eurico Mandulão, percebemos 

que apesar das diversas dificuldades apresentadas, os professores afirmam 

estar tentando promover uma educação específica, diferenciada, intercultural e 

bilíngue. Para os professores da Eurico Mandulão, a educação intercultural 

naquela comunidade vem sendo promovida através das disciplinas de Língua 

Materna, Prática de Projetos e Arte Indígena. A escola, através destas disciplinas 

vem promovendo não somente o “resgate”, mas principalmente a valorização da 

cultura comunitária. No que diz respeito à interculturalidade, estes a veem como 

uma relação entre as duas culturas ou dois mundos distintos, sendo a educação 

escolar ou educação intercultural a responsável pelo processo de articulação 

entre estes dois mundos, sem, no entanto, hierarquizá-los.  

Da mesma forma que na escola Eurico Mandulão, os professores da 

escola Don Lourenço Zoller afirmam que, apesar das dificuldades, vêm 

desenvolvendo uma educação específica, diferenciada, intercultural e 

multilíngue ali na comunidade Pedra Preta. Para estes, a educação intercultural 

é uma realidade na comunidade, haja vista que a própria comunidade é 

intercultural.  

Naquela escola, os professores afirmam que a realização deste modelo 

educativo tem sido feito, através das disciplinas de língua materna e prática de 

projetos, sendo, portanto, através destas disciplinas e práticas que a educação 

intercultural vem sendo efetivada. Diferentemente da escola Eurico Mandulão, 

na escola Don Lourenço Zoller, o projeto de uma educação diferenciada vem 

sendo assumido, não somente pela Escola, mas por toda a comunidade. Com 



relação ao ensino da língua, mesmo com alguma resistência pudemos perceber 

que há um projeto da própria comunidade para a “revitalização da língua” através 

do seu uso cotidiano na comunidade. Este projeto vem sendo assumido, no 

intuito de promover uma “imersão” na língua, para que através desta, as 

crianças, jovens e adultos possam aprender de forma concreta a língua materna. 

Uma vez que estes aprendem a língua no seio familiar, à escola, cabe o processo 

de sistematização desta, ou seja, o ensino da leitura e da escrita.  

No que diz respeito à interculturalidade, os professores são enfáticos em 

afirmar que vêm praticando uma educação intercultural, pois, a convivência de 

duas etnias ali na comunidade, compartilhando suas experiências já demonstra 

uma interculturalidade de fato. Para estes professores, a interculturalidade é 

exatamente esse diálogo entre grupos culturalmente diversos, o que proporciona 

uma troca de saberes enriquecendo-os mutuamente. Segundo eles, a 

interculturalidade vai além de um diálogo de culturas, é, portanto, um diálogo 

entre pessoas e grupos sociais diferentes e portadores de culturas diferentes. 

Para os professores da escola Don Lourenço Zoller, o maior desafio na 

promoção da educação intercultural na comunidade não está nas relações 

dentro da comunidade, pois ali, apesar das pequenas divergências que possam 

surgir, estes conseguem resolver a partir do diálogo. O grande problema, 

segundo eles, está em conseguir dialogar com as estruturas de poder do estado 

que, apesar do discurso de respeito e valorização da diversidade, vem tentando 

impor uma proposta homogeneizante, através de um currículo nacional que 

tende a não aceitar os saberes e as práticas comunitárias como parte do 

currículo escolar.   

 

Considerações finais.  

Neste trabalho, procuramos evidenciar como o processo de construção 

de uma Educação Escolar Específica, Diferenciada, Intercultural e bilíngue para 

os povos indígenas brasileiras. De igual maneiro, procuramos também 

demonstrar como esse processo ocorreu em Roraima. Para tanto, realizamos 

um percurso histórico desse processo, passa que o leitor pudesse ter uma 

compreensão mais abrangente de todo o processo.  



Ao tomar duas escolas para análise, nossa intenção não foi comparar, 

mas tão somente demonstrar duas realidades. (duas faces de uma mesma 

moeda). Assim, percebemos as dificuldades de desafios das comunidades no 

processo de consolidação de uma educação especifica e diferenciada. Nesse 

processo analítico, podemos perceber que o atual modelo educativo que vem 

sendo destinado aos povos indígenas parece não atender aos anseios das 

comunidades.  

Percebemos também uma constante disputa entre as comunidades 

indígenas e o sistema educativo estadual. Onde a comunidade tenta promover 

uma educação pautada nos seus princípios e modos de ser fazer, mas encontra 

grandes dificuldades na estrutura administrativa e normatizadora do estado. Esta 

última acaba por gerar uma hierarquização do saber, onde do saber tradicional 

construído e repassado de geração em geração por centenas de anos, é visto 

como algo menor diante do “conhecimento científico” ocidental. Esse é, portanto, 

o grande desafio das escolas indígenas na promoção da educação intercultural: 

romper com estas estruturas colonialistas que ainda persistem nas escolas e 

comunidades indígenas. Para tanto, é preciso levar em conta que a 

interculturalidade vai além de uma simples relação entre culturas, como 

defendida por muitos professores.  

A interculturalidade deve ser vista como um processo de construção de 

“outro” conhecimento, de “outra” prática política, uma “outra” forma de 

pensamento em oposição à modernidade e colonialidade como supõem 

Catherine Walsh (2002) e Walter Mignolo (1999). É preciso, segundo estes 

autores, “descolonizar o saber”, pois um povo não consegue sua autonomia 

através de um ato político de separação do Estado colonizador, para que se 

consiga esta autonomia é fundamentalmente necessária, a elaboração de “outra” 

ideologia que seja capaz de subverter as formas de pensar e de agir que o estado 

lhe impõe.  

No que diz respeito à educação intercultural coincidimos com Paladino e 

Almeida (2012) quando afirmam que esta proposta educativa, não deve apontar 

simplesmente para uma relação entre conhecimento, mas para uma ruptura com 

o modelo de conhecimento ocidental e trazer a mesa de debate a temática do 

poder que, muitas vezes, é desconsiderada neste processo. Nesse sentido, 



entendemos que uma proposta de educação intercultural não deve limitar-se 

somente à dimensão da diferença, esquecendo a dimensão da desigualdade e 

as relações de poder e dominação às quais as minorias étnicas são submetidas, 

pois se não houver uma preocupação com estes últimos aspectos, a educação 

ainda que “intercultural”, continuará contribuindo para a reprodução das 

estruturas de discriminação social.  

É preciso, portanto, romper com essa ideologia do sistema educativo 

nacional, que se utiliza da interculturalidade de forma simplista e pouca crítica. 

Ideologia esta, que para desenvolver a educação intercultural reduz as 

complexidades culturais dos povos indígenas a alguns símbolos como: comidas, 

danças, roupas e heróis. Da mesma forma, entendemos que é preciso romper 

com uma postura acrítica deste mesmo sistema, que coloca a cultura como algo 

homogeneamente compartilhado por todos, sem, contudo, considerar as 

diferenças intraculturais do próprio grupo.  

Por fim, defendemos que a interculturalidade no campo da educação, 

deve ser vista como sendo um “projeto”, projeto esse, que questione as 

desigualdades que foram construídas e hierarquizadas tendo como base as 

diferenças culturais e promova relações mais igualitárias cujo intuito é: eliminar 

os muros existentes entre as diferentes culturas e estabelecer pontes dialógicas 

entre as mesmas. Nesse sentido, as diferenças não devem ser vistas como 

sinônimo de desigualdades, mas como uma pluralidade de “mundos de vidas”, 

onde a compreensão destes requer também uma pluralidade de pautas 

compreensivas.  
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