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• IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO

TÍTULO - AS QUESTÕES INDÍGENAS NA ESCOLA

• PROBLEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO

É  muito  comum  encontrarmos  nos  livros  didáticos  afirmações  contra  o 
racismo  e  o  preconceito,  mas,  analisando  atentamente  esses  materiais, 
percebemos que existe uma dificuldade em abordar as diferenças étnicas na 
sociedade  brasileira  atual.  O  que  geralmente  se  faz,  principalmente  com 
relação ao índio, é deixá-lo no passado.

Essa realidade nos remete a algumas indagações: Como é a imagem do 
índio  que  os  livros  didáticos  mostram  hoje?  Como  o  livro  didático  trata  a 
temática indígena?

• INVESTIGAÇÃO DISCIPLINAR:

Os índios no Livro didático

Muitas das análises acerca dos livros didáticos feitas atualmente, no que 
se  refere às  questões indígenas,  apontam que existem muitas  informações 
incorretas,  carregadas ainda de uma visão e etnocêntrica e  preconceituosa 
sobre o assunto. A tendência da maioria desses materiais é generalizar a figura 
do  índio  colaborando  para  afirmar  a  não  contemporaneidade  dos  mesmos, 
“como se fossem um todo homogêneo, iguais entre si, fazendo parte apenas do 
passado” (SILVA & GRUPIONI, 1994, 11).

Praticamente  todos  os  livros  privilegiam  as  mesmas  informações  e 
apresentam  as  mesmas  características  como  se  não  houvesse  uma 
diversidade imensa e complexa sobre a vida desses povos e que ainda não 
alcançaram o ambiente escolar. Trata-se de uma história estanque, marcada 
por  acontecimentos  importantes  sob o  ponto de  vista  de  uma historiografia 
basicamente européia.

Esta proposta sugere uma articulação entre as representações do índio 
em nossa sociedade e o papel da escola diante dessas representações. Que 
tipo de conceitos a escola transmite sobre aqueles que são diferentes de nós e 
em que consiste esta diferença?

Muito  já  se  avançou na discussão a  respeito  do  tratamento  dados às 
sociedades indígenas pelos demais integrantes da sociedade nacional, porém 
muito ainda há que se discutir  e avançar.  Algumas leis já foram criadas no 
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sentido de um tratamento mais igualitário e coerente para essas sociedades, 
porém elas precisam ser colocadas em prática, e isso se fará na medida em 
que forem implementadas ações nesta direção.

As Diretrizes Curriculares Estaduais para o ensino da História apontam 
para um caminho que, em nosso entendimento, não tem mais volta. Trata-se 
de  uma  abordagem  que  entende  a  disciplina  como  fundamental  para  o 
exercício da democracia; onde já não se concebe mais as verdades prontas e 
definitivas de um ensino marcado pelo dogmatismo e pala ortodoxia (2006. 
P.22). Isto nos remete ao fato de que devemos levar o nosso aluno a pensar 
sobre  a  história  que  não  consta  nos  documentos  oficiais,  nos  manuais 
didáticos, ma sim buscar todas essas fontes e tantas mais, para que possamos 
entender  os  processos  históricos  também  pelo  estudo  das  minorias,  pela 
“História vista de baixo” como nos aponta Peter Burke em sua obra A escrita da 
História.

Entendemos  que  o  caminho  é  rever  nossos  conhecimentos,  perceber 
nossas deficiências, buscar novas formas e novas fontes de saber.

• PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

De mãos dadas

Um dos aspectos fundamentais no trabalho com esta temática é o trabalho 
coletivo.
Diante  disto  devemos  apontar  nossas  ações  no  sentido  de  atingirmos  um 
número cada vez maior de parceiros no que diz respeito à uma atitude mais 
adequada ao tratamento das diferenças existentes em nossa sociedade.
Desta forma, ao trabalharmos com a temática indígena, devemos estabelecer 
relações com as demais disciplinas, no sentido de inserir  efetivamente este 
assunto  em nosso cotidiano,  dando conta de  promover  uma crítica  séria  e 
coerente, não só entre os professores, mas entre alunos e todos aqueles que 
convivem  numa  mesma  sociedade,  mas  que  têm  origens  culturas 
diferenciadas. 

• CONTEXTUALIZAÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA – 1988
Marco nas relações entre o estado brasileiro e as comunidades indígenas

-  Passou  a  assegurar  às  comunidades  indígenas  uma  educação  escolar 
diferenciada, específica intercultural e bilíngüe. 
- Garantia do direito, não somente a sobrevivência  física, mas também étnica 
das comunidades indígenas.
- Assegurou aos índios o uso de suas línguas maternas e processos próprios 
de aprendizagem
– Valorização  do conhecimento  tradicional,  fornecendo  instrumentos  para 

enfrentar o contato com outras sociedades.

SEÇÃO I – “DA EDUCAÇÃO” 
ART  210  –  o  ensino  fundamental  regular  será  ministrado  em  língua 
portuguesa, assegurada ás comunidades indígenas também a utilização de 
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

. 



• RECURSOS DIDÁTICOS

- SÍTIOS:

http://www.trabalhoindigenista.org.br
- Apresenta informações sobre as ações do Centro de Trabalho Indigenista, 
bem como dados sobre diversos povos indígenas do Brasil,  seus territórios, 
sua cultura, sua história, entre outros, nos aproximando das discussões que 
estão sendo realizadas em âmbito nacional sobre o tema, principalmente no 
que  se  refere  à  garantia  do  cumprimento  dos  direitos  das  comunidades 
indígenas.

http://www.coiab.com.br/index.php
-  Organizado  pela  Coordenação  das  Organizações  Indígenas  da  Amazônia 
Brasileira (COIAB), onde a mesma apresenta suas ações referentes à luta pela 
garantia  e  promoção  dos  direitos  dos  povos  indígenas  do  Brasil,  sua 
sustentabilidade  e  autonomia.  Representa  cerca  de  160  diferentes  povos 
indígenas  com  características  particulares,  que  ocupam  território  na  região 
amazônica, constituindo-se como um importante recurso para conhecermos um 
pouco mais sobre os povos indígenas de uma região que é centro de muitas 
discussões inclusive de cunho internacional.

http://www.funai.gov.br/indios
-A FUNAI é o órgão do  governo brasileiro que estabelece e executa a Política 
Indigenista no Brasil, dando  cumprimento ao que determina a Constituição de 
1988, ou seja tem a responsabilidade de defender as  Comunidades Indígenas, 
de despertar o interesse da sociedade nacional pelos índios e suas causas, 
gerir  o  seu  patrimônio  e  fiscalizar  as   suas  terras,  impedindo  as  ações 
predatórias  de  garimpeiros,  posseiros,  madeireiros  e   quaisquer  outras  que 
ocorram  dentro  de  seus  limites  e  que  representem  um  risco  à  vida  e  à 
preservação desses povos.
Este ambiente virtual nos fornece informações sobre todas estas informações 
bem como as ações desta instituição no que diz respeito a estas questões.

http://www.djweb.com.br/historia/
-Textos  e  fotografias  resultantes  de  uma  pesquisa  que  tem  como  objetivo 
divulgar os povos indígenas do Brasil (Guarani - SP, Irantxe e Erikibaktsa - MT), 
suas tentativas de escolarização (formação de professores indígenas) e sua 
historicidade (suas histórias e formas de ver o mundo) e também discutir  a 
imagem fotográfica enquanto fonte histórica.

http://www.portalkaingang.org/
- É um espaço criado e mantido pelos indigenistas e pesquisadores Juracilda 
Veiga e Wilmar da Rocha D’Angelis que apresenta diversas informações sobre 
o povo Kaingang, dando nos uma visão geral sobre aspectos de sua presença 
no sul do Brasil.
Atualmente os Kaingang ocupam cerca de 30 áreas distribuídas nos Estados 
de  São  Paulo,  Paraná,  Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul,  com  uma 
população aproximada de 29 mil  pessoas. É um dos cinco povos indígenas 
mais populosos no Brasil.

http://www.portal.mec.gov.br/secad

http://www.portal.mec.gov.br/secad
http://www.portalkaingang.org/
http://www.djweb.com.br/historia/
http://www.funai.gov.br/indios
http://www.coiab.com.br/index.php
http://www.trabalhoindigenista.org.br/
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/apc/helpApc/verde.html


Contém informações importantes sobre: diversidade sócio-cultural dos povos 
indígenas, ações do Ministério da Educação em relação à Educação Escolar 
indígena,  dados  estatísticos  sobre  o  assunto,  entre  outras.  É  um  ótimo 
ambiente para conhecermos mais sobre o que diz a legislação a respeito do 
assunto.

- SONS E VÍDEOS:

- 500 anos: O Brasil Colônia na TV - TV Escola – Ministério da Educação

Comentário:
Trata-se de uma série de programas feitos no ano 2000 em comemoração aos 
500 anos da presença européia no Brasil.
São animações com bonecos,  numa espécie de  teatro  muito  divertido,  que 
perpassa  vários  assuntos  desde  o  contexto  europeu  na  época 
das Grandes Navegações  até  a  exploração  da  América  por  portugueses  e 
espanhóis.
O programa nos dá uma visão bem interessante do assunto pois estabelece 
relações  entre  Europa e  América,  demonstrando diferentes  pontos  de  vista 
sobre o "descobrimento" do Brasil pelos europeus.

- Filme : A missão (The mission) - Direção: Roland Joffé - Inglaterra 1986
Comentário: 
Ao longo dos séculos XVI e XVII várias missões católicas foram criadas pelos 
jesuítas  na  América  do  Sul.  Esse  trabalho  de  evangelização  e  catequese, 
desenvolveu-se principalmente nos séculos XV e XVI, no contexto da expansão 
marítima européia.
Embora tivessem como objetivo a difusão da fé e a conversão dos nativos, as 
missões acabaram como mais um instrumento do colonialismo e dominação 
sobre os povos indígenas.
O  filme  mostra  alguns  aspectos  desse  contexto  marcado  pela  violência  e 
desrespeito com que esses povos foram tratados nesse encontro de culturas 
tão diferentes.
- IMAGENS: Terras Indígenas atuais no Paraná

• PROPOSTA DE ATIVIDADES:



Quem são os índios do Paraná?

- Pesquisa bibliográfica sobre os povos indígenas existentes em nosso estado: 
levantamento da localização dos municípios onde estes povos residem (tendo 
como  base  as  informações  contidas  no  recurso  Paraná),  suas  diferenças 
culturais, etc
Objetivos:
Despertar para o fato de que os índios não estão somente no passado e nos 
livros de história;
Aproximar o aluno desse conhecimento levando-o a perceber a proximidade 
geográfica  desses  povos,  as  características próprias  de  sua  cultura  e  a 
necessidade de uma convivência mais coerente com essas diferenças;
Desenvolvimento:
- Apresentar materiais diferenciados e atuais aos alunos para prepará-los para 
essa  atividade,  sensibilizando-o  para  o  tema,  de  forma  com  que  eles  se 
interessem em buscar cada vez mais informações.
- Incentivar os alunos a procurar materiais inéditos ao contexto da escola, como 
por exemplo: mapas atualizados, artesanato, músicas, danças, adereços, etc.
- Após a realização da pesquisa, promover uma palestra sobre o assunto com 
pessoa  especializada  no  assunto  ou  com  integrante  das  comunidades 
indígenas  (neste  caso  preparar  um  roteiro  prévio  para  encaminhar  a 
discussão);
-  Apresentação  dos  resultados  do  que  foi  pesquisado,  com  exposição  do 
material para a comunidade escolar.
Sugestão:  dentro  das  possibilidades  da  escola,  agendar  uma  visita  à 
comunidade  indígena  mais  próxima  para  conhecer  espaço  onde  se 
desenvolvem os aspectos pesquisados pelos alunos.  Lembrando que essas 
visitas devem ser muito bem programadas em consonância com as lideranças 
da comunidade e seus critérios para tal atividade.

- SUGESTÕES DE LEITURA:

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei n. 9394/96, Brasília, 
MEC. 1996.

A LDB prevê,  em seu título  VII,  das Disposições Gerais  que o Sistema de 
Ensino da União, entre outras ações, desenvolverá programas integrados de 
ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos 
povos indígenas,  com os seguintes objetivos  de:  -  proporcionar  aos índios, 
suas comunidades e povos,  a  recuperação de suas memórias  históricas;  a 
reafirmação  de  suas  identidades  étnicas;  a  valorização  de  suas  línguas  e 
ciências;  -  garantir  aos  índios,  suas  comunidades  e  povos,  o  acesso  às 
informações,  conhecimentos  técnicos  e  científicos  da  sociedade  nacional  e 
demais sociedades indígenas e não-índias.
Isto nos leva a refletir sobre o papel que a escola desempenha no cumprimento 
dessa legislação.  Enquanto  sociedade,  estamos realmente  preparados para 
oferecer a essas comunidades um tratamento igualitário?  

• Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Ministério 
da  Educação  e  do  Desporto.  Secretaria  da  Educação  Fundamental. 
Brasília, 1998. 



Esta  importante  publicação  do  Ministério  da  Educação  apresenta  uma 
significativa  ação  rumo  ao  cumprimento  à  LDB,  no  que  diz  respeito  ao 
atendimento à Educação Indígena.
O material aponta questões comuns que irão contribuir no enriquecimento das 
discussões pedagógicas no interior das instituições escolares, esclarecendo e 
incentivando a pluralidade e a diversidade das programações curriculares dos 
projetos que atendam a diversidade que está presente em nossa sociedade, 
especialmente sobre as diferenças étnicas existentes.

• MOTA, Lucio Tadeu.  As Guerras dos Índios Kaingang:  a historia épica 
dos índios Kaingang no Paraná. Maringá, Editora da UEM, 1994.

Este livro nos apresenta a épica história dos primeiros contatos entre europeus 
e kaingang no sul do Brasil especialmente na região do Paraná. 
A  pesquisa  do  autor  constitui-se  como  um  importante  recurso  para 
conhecermos  mais  sobre  esse  povo  que  travou  uma  luta  acirrada  com os 
europeus para defender suas terras do eminente domínio.

• RIBEIRO,  Darcy.  Os  índios  e  a  civilização:  a  integração  das 
populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996.

O  autor  analisa  o  impacto  do  processo  civilizatório  sobre  as  populações 
indígenas desde o final do século XIX até os anos 60 deste século. Fruto de 
observações de campo feitas pelo autor no curso de dez anos como etnólogo 
do antigo Serviço de Proteção aos Índios, mas fruto também de entrevistas 
pessoais  com  indigenistas,  funcionários  e  missionários,  além  de  copiosa 
pesquisa bibliográfica e documental, este livro, desde sua primeira aparição, 
em 1970, tornou-se um clássico das ciências humanas brasileiras.
A obra nos impressiona pela enorme abrangência de temas que ela reúne. 
Fugindo  ao  mesmo  tempo  da  especialização  dos  antropólogos  e  da 
generalização dos sociólogos, o livro apresenta vários aspectos da "integração 
das populações indígenas no Brasil moderno" desde os finais do século XIX 
aos anos 60 deste século.

-DESTAQUES:

Educação Escolar Indígena no Paraná

Muitas  vezes  o  que  fazemos  é  criticar  as  instituições  responsáveis  pela 
implementação  das  leis  que  regulamentam  a  sociedade.  Ao  invés  disso 
devemos  procurar  saber  o  que  está  sendo  feito  para  podermos  contribuir 
efetivamente nessas ações.
É em função deste fato que considero pertinente destacar um pouco do que 
tenho  conhecimento  que  vem  sendo  feito  em  cumprimento  à  legislação 
referente à Educação Indígena no Paraná.
A Educação Escolar Indígena no Paraná, através da Secretaria de Estado da 
Educação  atende,  aproximadamente,  2.400  alunos  indígenas  de  Educação 
Infantil  e  Ensino  Fundamental,  das  etnias  Kaingang,  Guarani,  Xokleng  e 
descendentes  da  etnia  Xetá,  em  17  Terras  Indígenas.  O  atendimento  às 
demandas  de  matrículas  está,  em  sua  maioria,  sob  a  dependência 
administrativa dos municípios e parte sob a do Estado. Ao todo, são 28 escolas 
indígenas,  territorializadas  em  18  municípios  no  Estado  do  Paraná.  



A SEED participa da execução da política de Educação Escolar Indígena em 
regime de colaboração com os municípios, propiciando formação continuada 
aos professores que atuam em escolas indígenas e contratando professores 
bilíngües,  assegurando  o  ensino  na  língua  materna  das  comunidades 
indígenas.
Com relação à formação inicial dos professores indígenas, a SEED manteve 18 
professores cursistas  Guarani  no Programa de Formação para a Educação 
Escolar Guarani na Região Sul e Sudeste do Brasil Kuaa Mbo’e – Conhecer – 
Ensinar, numa parceria com MEC, FUNAI, e as Secretarias de Educação dos 
Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 
São Paulo, turma esta que já concluiu a formação em 2007. Para atender a 
especificidade educacional da etnia Kaingang, a SEED também está ofertando 
o curso de formação de docentes da educação infantil e anos iniciais, em nível 
médio,  na modalidade normal  para professores indígenas,  com previsão de 
abertura  de  mais  uma turma para  2008.  Este  curso  funciona no Centro  de 
Capacitação  Faxinal  do  Céu vinculado  ao  Colégio  Estadual  Visconde  de 
Guarapuava,  jurisdicionado  ao  Núcleo  de  Educação  de  Guarapuava, que 
já oferece o Curso de Magistério regular.

-NOTÍCIAS:

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG69236-5856,00.html
 Os  povos  indígenas  sofreram,  no  percurso  de  sua  história,  diversas 
agressões no que diz respeito às suas características culturais, principalmente 
após  a  chegada  dos  europeus  na  América  Tais  agressões  perpassam 
diferentes épocas da história do Brasil. A falta de solução para esses conflitos, 
especialmente com relação à demarcação das terras, já deixaram centenas de 
vítimas em diversas regiões do país. 
 O  processo  de  redemocratização  do  país,  ocorrido  na  década  de  80  deu 
condições de discussão das questões indígenas pela sociedade civil e pelos 
próprios  índios,  que  começaram  a  se  conscientizar  e  a  se  organizar 
politicamente.  Foi  um  longo  processo  culminando  com  as 
conquistas alcançadas por  ocasião  da elaboração  da  Constituição  da 
República Federativa do Brasil, promulgada em 1988 que, em seu artigo 231 
reconhece  aos  índios  os direitos  originários  sobre  as  terras  que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens, entre outras prerrogativas.

- http://www.comuniweb.com.br
Nada como proporcionar aos alunos oportunidades de conhecer um pouco da 
sabedoria dos índios com relação à preservação ambiental. Assim poderemos 
amenizar um pouco do preconceito com relação a esses povos por parte do 
restante da nossa sociedade. Fazendo isso poderemos diminuir a distância que 
existe entre os índios e os não-índios, principalmente pela idéia de que esses 
povos não têm cultura, tão defendida na época da colonização pelos europeus.

-PARANÁ:

Etnias Indígenas no Paraná

http://www.comuniweb.com.br/?idpaginas=20&idmaterias=315606
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG69236-5856,00.html


GUARANI (nhandéva, mbya e kaiowa) - estimados entre 2 e 3 mil no Paraná;
KAINGANG – estimados 8 a 10 mil no Paraná;
XETÁ, XOKLENG e FULNI-Ô

Estes  povos  estão  distribuídos  em  diferentes  municípios  do  estado,  nas 
seguintes Terras Indígenas. 

Terra Indígena Municípios
Laranjinha 
Pinhalzinho 
Apucarana
Barão de Antonina
São Gerônimo 
Mococa 
Queimadas
Ivaí
Faxinal
Marrecas
Rio D’areia 
Mangueirinha
Rio das Cobras
Ocoí
Tekoha Añetete
Ilha de Cotinga
Palmas

Santa Amélia
Tomazina
Londrina
São Jerônimo da Serra
São Jerônimo da Serra
Ortigueira
Ortigueira
Manoel Ribas e Pitanga
Cândido de Abreu
Turvo - Guarapuava
Inácio Martins
Chopinzinho, Laranjeiras do Sul e Coronel Vivida
Nova Laranjeiras e Espigão Alto do Iguaçu
São Miguel do Iguaçu
Diamante do Oeste e Ramilândia
Paranaguá
Palmas/PR e Abelardo Luz/SC


