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RESUMO
O presente  trabalho  é  um recorte  de  uma pesquisa  direcionada ao  Ensino  da Física  e  das  Ciências,  pautada  no
levantamento de dados sobre as ferramentas didática-pedagógicas utilizadas nas comunidades Indígenas do Estado de
Roraima,  realizado  a  partir  da  aplicação  de  questionários  semi-quantitativos  para  os  professores  indígenas,  com
formação  inicial  de  magistério,  que  lecionam  em  suas  comunidade  e  são  acadêmicos  do  Curso  de  Licenciatura
Intercultural  com  habilitação  em  Comunicação  e  Artes  do  Instituto  Insikiran  de  Formação  Superior  Indígena  da
Universidade Federal de Roraima/UFRR. Nosso enfoque parte das relações que podem ser estabelecidas entre o Ensino
das  Ciências  e  a  valorização  os  saberes  indígenas  no  processo  de  construção  do  conhecimento,  bem como  as
condições atuais de suporte estrutural  e pedagógico nessas escolas.  Possibilitando assim, conhecer e proporcionar
meios para atender a diversidade de saberes aliados com a preservação cultural das comunidades, de modo específico,
diferenciado e intercultural. Os resultados obtidos apresentam um mapeamento desta atuação em 22 escolas indígenas
distribuídas em 08 municípios do Estado.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Indígena, Ensino da Física, Docência.

1 INTRODUÇÃO

A Educação Escolar Indígena no Estado de Roraima ainda se pauta em um processo de
construção, pois quando nós voltamos para a ministração de saberes disciplinares educacionais,
que se consolidaram por décadas, nos confrontamos, por exemplo, com a descontinuidade de sua
cultura e perca da língua materna a cada geração. O que se espera com essa pesquisa é entender
esse processo nos dias atuais e, as intervenções que podem ocorrer no Ensino da Física e Ciências,
de maneira a contribuir para que os futuros docentes desta área exerçam uma educação igualitária,
mas, ao mesmo tempo, diferenciada, buscando meios para resgatar seus costumes tradicionais.
(Debald,2007).

O Estado de Roraima, localizado no extremo norte do País, faz fronteira com a Venezuela e a
República Cooperativista da Guiana. Estima-se que sua população indígena é de aproximadamente
55mil  segundo  o  Censo  habitacional  de  2010/IBGE.  Nesse  sentido,  conforme  o  último  Censo
Escolar/IBGE  2010,  dentre  as 381  instituições  de  ensino,  248  escolas  são  escolas  que  estão
situadas em diversas comunidades indígenas, totalizando 13.579 alunos e 1.308 docentes. Desse
modo, procuramos traçar um perfil acerca das condições de trabalho desses professores indígenas,
tanto no que se refere ao espaço/escola, especialmente à existência ou não, de Laboratórios de
Ciências e de Informática, Biblioteca e acervos, como bem como os meios para as realizações das
atividades didático-pedagógicas, principalmente o plano de ação na utilização dos livros didáticos de
Ciências e Física nos planejamentos das aulas.

1.1 Educação Indígena em Roraima

A  Constituição  Federal  de  1988,  foi  o  primeiro  passo  para  o  reconhecimento  da
multietnicidade,  da  pluralidade  e  da  diversidade  do  país,  rompendo  e  relativizando  a  postura
universal predominante e excludente, ao assegurar aos povos indígenas o direito à diferença étnica,
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sociocultural e linguística. A partir deste novo tratamento jurídico, os povos indígenas passaram a ter
reconhecida, no texto do Art. 231, sua identidade cultural própria e diferenciada – incluindo o direito
à  sua organização social,  seus costumes,  suas línguas e suas crenças e  tradições –,  e  terem
assegurado o direito de permanecerem como índios (BRASIL, 1988).

A partir desse reconhecimento, as comunidades indígenas se mobilizaram para que alunos e
futuros  professores  tivessem  uma  educação  igualitária  mais  ao  mesmo  tempo  diferenciada
mantendo sua língua materna e seus costumes tradicionais, não perdendo sua identidade.

De acordo com a Resolução nº 5/2012, que define Diretrizes  Curriculares Nacionais para a
Educação Escolar  Indígena na Educação Básica,  do  Art.  3º  Constituem objetivos  da Educação
Escolar Indígena, proporcionar aos indígenas, suas comunidades e povos (BRASIL, 2012):

I - a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a
valorização de suas línguas e ciências;

II  -  o acesso às informações, conhecimentos técnicos, científicos e culturais da sociedade
nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas.

Na verdade, ao criar novas escolas indígenas, é para que a própria comunidade indígena
possa gerenciar e dar continuidade, resgatando sua identidade cultural,  mas não foi  uma tarefa
muito fácil, primeiro com a chegada da igreja com suas missões catequistas, e ao abrigar crianças
recém-nascidas  na  forma  de  internato,  em  seguida  a  criação  órgãos  responsáveis  pela  sua
organização e mantenedor de suas necessidades.

Num  primeiro  momento,  a  introdução  da  escola  em  comunidade  indígena  foi  um  dos
principais instrumentos empregados para promover a “domesticação” dos povos indígenas,  para
alcançar sua submissão e para negar suas identidades, promovendo sua integração na comunhão
nacional, desprovidos de suas línguas maternas e de seus atributos étnicos e culturais (GRUPIONE,
2006).

Relatos  estes  registrados  sobre  as  escolas  nas  comunidades  indígenas  em  Roraima,
conforme a obra Invasão Cultural (1970) informa que estas, foram criadas em meados da década de
50, em uma Vila denominada Surumú, com aulas ministradas por professores não índios, formados
pelo Colégio da Prelazia da Igreja Católica, na Capital Boa Vista.

 A partir da década de 70, com a implantação do Ensino Básico e a construção de novas
escolas dentro do  Estado de Roraima,  à  época,  Território,  passou a retratar  a  necessidade da
ampliação do quadro de professores, e a partir de então, foram criados os Centros de Formação de
Professores,  possibilitando  a  qualificação  dos  que  ministravam aulas  sem formação  específica,
obtendo Magistério,  através de Projetos.  Habilitando os professores e gestores das escolas nas
comunidades indígenas para o desenvolvimento técnico, científico e cultural dos povos indígenas de
Roraima. (CEFORR, 2013)

Nesse sentido, outros projetos possibilitaram a qualificação inicial de diversos indígenas para
atuação em sala de aula. Podemos citar o Magistério Indígena Tamîkan, que tem como objetivo
qualificar e habilitar os docentes indígenas lotados nas escolas estaduais indígenas, que atuem na
Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental e, o Projeto Murumurutá, que trabalha
com a capacitação e formação continuada dos professores indígenas que ministram a disciplina de
Língua  Indígena,  para  que  a  língua  materna  nessas  comunidades  permaneça  presente.
Hodiernamente, a Universidade Federal de Roraima, através do Instituto Insikiran, pioneira em ter
índios como seu primeiro corpo discente, possibilita formação superior indígena, tanto na área de
Licenciatura Intercultural quanto em Bacharelados.

De  acordo  com  o  Ofício  nº  766/13/SEED/CEFORR/RR,  que  trata  dos  Projetos  para  a
qualificação, habilitação dos professores e gestores das escolas nas comunidades indígenas para o
desenvolvimento técnico, cientifico e cultural dos povos indígenas de Roraima.
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O Magistério Indígena Tamî’kan tem como objetivo qualificar e habilitar os docentes indígenas
lotados nas escolas estaduais indígenas e a demais que se fizerem necessário. Suprindo assim a
necessidade existente dentro dessas comunidades, uma vez que é um elo para o Ensino Superior
compreendendo todos os povos contribuindo para a sua autonomia. Uma vez, que estes atuem na
Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental destas Escolas Indígenas.

O Projeto Murumurutá trabalha com a capacitação e formação continuada dos professores
indígenas  que  ministram  a  disciplina  de  Língua  Indígena,  para  que  a  língua  materna  nessas
comunidades permaneça presente.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Elaboração e aplicação dos questionários para Educadores Indígenas.

A elaboração dos questionários semi-quantitativos foi pautada em 17 perguntas, abordando
os seguintes aspectos: A formação Indígena, considerando a sua área de atuação na escola e a de
formação atual além do tempo de docência; as ferramentas pedagógicas utilizadas nas aulas de
Física/Ciências;  os  instrumentos  didáticos  para  elaboração  das  aulas–Livro  Didático  e  apoio
pedagógico; as místicas que agregam valores à preservação da sua cultura e o hábito na utilização
da língua materna.

Sendo assim, os questionários foram aplicados aos acadêmicos matriculados no curso de
Licenciatura  Intercultural  e  Comunicação  e  Artes  do  Instituto  Insikiran  de  Formação  Superior
Indígena, no 2º tema contextual de 2013.2; turma bastante diversificada quanto a localização das
comunidades as quais os acadêmicos residem, sendo possível abranger  22 escolas distribuídas
entre em 8 municípios, incluindo Boa Vista, em sua maioria, localizadas no Norte do Estado em
diferentes  pontos,  contribuindo  assim  para  o  estudo  diversificado  e  avaliação  das  fontes  de
informação sobre o ensino de ciências,  e respondidos durante um período de aula.  Sendo assim,
procuramos tratar sobre as condições de trabalho desses professores indígenas, bem como o seu
espaço físico – Laboratórios de Ciências e informática, Biblioteca e seu acervo, e principalmente o
uso  do  livro  didático  de  Ciências  e  Física  no  planejamento  das  aulas  das  referidas  matérias,
buscando conhecer quais as fontes de pesquisas que os professores utilizam para preparação das
aulas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados que serão apresentados, dialogam com as perguntas elaboradas de maneira a
possibilitar  a  continuidade  de  futuras  pesquisas.   A  primeira  pergunta  nos  possibilitou  fazer  o
mapeamento das localizações geográfica dessas comunidades e de quais municípios pertencem. A
figura a seguir, apresenta esse panorama, simbolizado pelas estrelas de cor branca, assim como
também nos mostra as etnias distribuídas e suas localizações.
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Figura 1: Mapa do Estado de Roraima com as demarcações das Escolas e comunidades indígenas de acordo com a

sua etnia.
Fonte: Nascimento e Moratto, 2013.

A partir do levantamento, foi possível alcançar 21 Escolas Indígenas pertencentes ao quadro
da Secretaria de Educação de Roraima e 1 da Secretaria de Educação do município de Alto Alegre,
todas localizadas ao norte do Estado, compreendendo as terras indígenas da Raposa Serra do Sol,
São  Marcos  e  Macuxi.  Vale  destacar  que  algumas  dessas  Escolas  Indígenas  foram  criadas
recentemente  para  viabilizar  o  menor  deslocamento  dos  alunos  e  professores  que  tinham que
estudar e trabalhar em comunidades ou vilas vizinhas e a formação da maior parte dos professores
entrevistados é de Magistério Indígena concluído através dos projetos, os demais possuem apenas
o Ensino Médio. 

Ademais,  foi  constatado  que  estes  professores  já  atuam  na  rede  de  ensino  básico  nas
comunidades indígenas há mais de uma década, mais precisamente a partir 1995, e possuem mais
de um contrato, participando de seleção para contratos temporários, atuando nas diversas sérias
sendo  que  a  maioria  deles  está  desde  o  Ensino  Fundamental  I  e  II,  Ensino  Médio,  EJA  e
Multiseriados trabalhando nas disciplinas da grade curricular nacional com o acréscimo de outras
que seriam diferenciadas por serem em comunidades indígenas.

Nesse sentido, os instrumentos didáticos para elaboração das aulas–Livro Didático e apoio
pedagógico  tornaram-se  de  difícil  identificação,  pois  os  professores  entrevistaram  não  se
recordavam dos autores ou título dos livros das coleções dos de Ciências e/ou Física utilizados para
o planejamento. Apresentando em seus relatos, apenas o livro didático da disciplina Matemática
escrito  pelos  seguintes  autores:  Luis  Roberto  Dante,  Dulce  e  Iracema,  Coleção  Matemática  na
medida certa:  Centurion Lelis  e  Jakubo,  esses foram os que eles  conseguiram lembrar,  já  dos
autores de Física, Química e Biologia não citaram. Fato que reflete a pouca participação ou mesmo
nenhum apoio pedagógico para discursão e análise na escolha dos livros didáticos.
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Outro sim, há pouca utilização de recursos alternativos, como por exemplo, a utilização da
internet como ferramenta para o preparo das aulas, conforme os resultados do questionário, 71%
dos professores não utilizam a internet como meio de ferramenta para o preparo e planejamento de
suas  aulas,  e  há  vários  motivos  para  que  isso  aconteça,  exemplos  disso  são:  Falta  de
computadores, de internet nas escolas ou até mesmo na comunidade que vive; a não contemplação
de  laboratórios  de  informática  e  a  falta  de  energia  elétrica  e,  em  algumas  comunidades  sem
eletricidade. 

Quando questionamos se há biblioteca na sua escola e pedimos para que comentassem
sobre seu acervo, ou seja, o livro didático de ciências, muitos não souberam responder, dentre os 21
entrevistados 70% responderam que sim,  e  nos deram as seguintes opiniões:  que faltam livros
novos principalmente nas áreas de ciências da natureza, estão mal organizados, são poucos e por
fim não tem conhecimento do seu acervo. 

Por fim, pedimos para que o professor entrevistado, avaliasse o ensino de Ciências e de
Física na sua escola, alguns responderam que é bom, uns dizem que é ótimo e outros disseram que
é regular.  Essa observação,  na  avaliação do conceito  sobre  a  popularização da ciências  pelos
professores, ainda reflete pouco domínio dos docentes, é claro que há, nesse contexto especifico,
uma série de particularidades, inclusive a não formação especifica do professor. O que justifica a
pouca interação com a interdisciplinaridade, com a sensibilidade em adotar meios para que essas
disciplinas passem a ter significado para os alunos que se propõem a aprende-la, fato que não se
pode negar é a ausência de recursos pedagógicos tais como: laboratórios, internet, livros didáticos
mais contextualizados o que resulta em falhas no planejamento da aula.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados coletados, buscando desenvolver um levantamento parcial das atuais
condições didático-pedagógicas de ensino e estrutura básica de funcionamento das escolas das
comunidades  indígenas  no  Estado  de  Roraima,  obtivemos  resultados  expressivos  quando  nos
direcionamos ao quantitativo de professores indígenas com Magistério, que estão se qualificando
através  de  cursos  de  graduação  que  os  habilitam  em  áreas  específicas  e  afins  através  da
Licenciatura Intercultural/INSIKIRAN. Este ponto, se faz o mais relevante para o prosseguimento
desta  pesquisa,  uma vez que,  entende-se que esse discente  será  lançado para  o  mercado de
trabalho com uma formação específica, o que consequentemente, tende exercer a docência com
mais segurança, proporcionando, mesmo diante da precariedade apresentada, nos seus diversos
âmbitos,  meios  alternativos  que  possibilitem  a  construção  do  saber,  como  por  exemplo,
experimentos de baixos custo, a melhor utilização dos livros didáticos adotados, mesmo que esses
não correspondam a atual necessidade, desenvolvimento de atividades inter e multidisciplinares. 

Contudo,  essa  conclusão  parcial  pode  ser  complementada  com  o  auxílio  do  Programa
Pedagógico do Curso para Formação Superior Indígena, que se debruça de maneira a contribuir
para que os futuros docentes exerçam esta educação igualitária, e, concomitantemente à isso, de
forma diferenciada, que seja possível alternativas pedagógicas e a consciência das percas e ganhos
do decorrer dos tempos, para que assim possa de alguma maneira educativa ter resgatado seus
costumes tradicionais. 
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