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RESUMO 

O presente trabalho apresentado tem o intuito de registrar a história da implantação da Escola 

Indígena Cacique Onofre Kanhgrén, da Terra Indígena Barão de Antonina, localizada em São 

João do Pinhal, distrito da cidade de São Jerônimo da Serra, para que indígenas e não-

indígenas a conheçam e a partir disso para que possam compreendê-la enquanto instituição 

educativa. Além do objetivo geral acima citado, buscou-se fontes históricas (orais e escritas) 

sobre a instituição para que pudéssemos analisar as mudanças que ocorreram nesse espaço-

tempo assim como buscou-se durante toda a pesquisa registra-la junto com a comunidade 

indígena.Isto posto, o trabalho foi feito com base em historiais anteriores, arquivo e memória 

– ressaltando a história oral temática, através da coleta de depoimentos de professores 

indígenas que trabalharam ou ainda hoje trabalham na instituição pesquisada. Concretizando o 

trabalho, apresenta-se um breve histórico da terra indígena onde fica localizada, após inicia-se 

a história da instituição educativa. Por fim, é abordado as considerações finais no âmbito 

pessoal, acadêmico e profissional. 

 

Palavras-chave: História da Educação. Kaingang. Terra indígena Barão de Antonina. Escola 

Indígena. 
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1. INTRODUÇÃO 

Brasil, país que possui um território extenso1 é composto por 26 Estados e o Distrito 

Federal, tem em sua dimensão uma rica diversidade, tanto em paisagens, comidas e animais 

como em nossa sociedade, há 515 anos foi colonizado por “estrangeiros”. Primeiramente, 

vindos da Espanha e de Portugal chamaram a atenção do mundo pelas riquezas que 

encontraram em terras brasileiras, atraindo assim outras nações que aqui também chegaram: 

Alemanha, França, Holanda, Itália, entre tantas outras, com traços físicos e culturas diferentes 

que puderam ser preservadas em colônias, e que paulatinamente deram origem a um povo 

miscigenado, o povo brasileiro. 

Esses descendentes que hoje aqui se encontram, expressam orgulho de sua genealogia, 

muitas vezes esquecendo-se dos povos que aqui foram escravizados e sofreram nas mãos dos 

colonizadores, levando alguns, consciente ou inconscientemente, a agirem de forma 

preconceituosa, menosprezando aqueles que têm outros traços descendentes, não 

europeizados, como os afrodescendentes ou indígenas2, esses os primeiros ocupantes desse 

território. 

Em consonância a essa realidade, o presente trabalho, tem como intenção desmistificar 

um dos povos autóctones - os Kaingang, que “[...] constituem o mais numeroso povo indígena 

no Brasil meridional, incluindo-se entre os cinco povos indígenas com maior contingente 

populacional no Brasil atual. São também, a mais numerosa das sociedades Jê3. [...]" (VEIGA, 

1994, p. 20), ressaltando que não vamos lidar com a etnia propriamente dita, mas com a sua 

educação escolar, melhor dizendo, com a educação formal dos Kaingang. 

O interesse pela temática abordada surgiu logo na primeira série da graduação (2011), 

durante uma aula de Sociologia com questionamentos do professor Elsio Lenardão4 sobre o 

                                                      
1Segundo o site oficial doInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2015): “[...] Para a superfície do 

Brasil foi mantido o valor de 8.515.767,049 km2, publicado no DOU nº 16 de 23/01/2013, conforme Resolução 

Nº 01, de 15 de janeiro de 2013.” 
2 No ano de 2014, na cidade Campo Grande – Mato Grosso do Sul (MS), houve o II Encontro Nacional de 

Estudantes Indígenas (ENEI): políticas públicas para os acadêmicos e egressos indígenas - avanços e desafios, 

no evento uma das mesas discutia o tema "O pesquisador indígena e sua comunidade", com a presença do 

palestrante Tonico Benites (pertencente à etnia Guarani Kaiowá, pós doutorando da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro- UFRJ), que afirmou o seguinte: "Na Antropologia usa-se o termo indígena que significa povo nativo, 

originário deste lugar, pois o termo índio já é estigmatizado, sendo assim não há necessidade de usar o termo 

(índio)", logo em nosso trabalho usaremos o termo indígena. 
3 Na literatura acadêmica há uma variação na escrita da denominação do grupo étnico Jê, por vezes escrito dessa 

forma, em outras, escrito da seguinte maneira: Gê. 
4 No ano de 2013, através da palestra "Trinta anos de pesquisa no Paraná (1977 - 2007)" de Kimiye Tommasino, 

a antropóloga relatou que em um de seus projetos tinha o apoio de uma equipe de estudantes bolsistas, sendo um 

deles na época, o professor mencionado.  
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assunto, o que me instigou a procurar saber e compreender o tema em questão, já que se trata 

de um grupo que compõe a nossa sociedade, sendo assim não devemos exclui-los de 

pesquisas que impulsionam a reflexão de aspectos sociais, políticos e educacionais da nação 

brasileira. 

Mesmo porque segundo nos fala Luciano (2013), nos últimos anos progrediram as 

políticas públicas educacionais no que se refere aos indígenas, ao promover a oferta das séries 

iniciais em quase todas as terras indígenas (TI), assim como ocorreram mudanças 

significativas no Ensino Superior do Paraná, conforme Amaral e Faria (2010) nos explicitam: 

no ano de 2002, iniciou-se o ingresso de acadêmicos indígenas em Universidades Estaduais 

no Estado, através da criação do Vestibular dos Povos Indígenas, amparada na Lei Estadual 

n°13.134 de 18/04/2001, que garantia, e ainda hoje garante, a obtenção de vagas para eles nas 

instituições de educação superior públicas. 

 Em função dessa iniciativa, após mais dois anos na graduação, isto é, na terceira série 

(2013), um fato me chamou muito a atenção, quando pude observar no meu próprio curso, a 

presença de Denilsa Sabino (ex - acadêmica da Universidade Estadual de Londrina - UEL, 

atualmente estudante do curso de Pedagogia - à distância, Universidade Estadual de Maringá - 

UEM, Pólo Assaí) e Suéli Rig-Prág Almeida (acadêmica da terceira série de Pedagogia da 

UEL), indígenas Kaingang pertencentes à TI Barão de Antonina, localizada em São João 

doPinhal, distrito do município de São Jerônimo da Serra – Paraná (PR). 

E que não só eu reparei, como também os meus colegas de classe tiveram a mesma 

curiosidade aguçada quando notaram a presença dos estudantes indígenas em um evento do 

curso de Serviço Social que comparecemos a pedido da professora Rosa Aguilar Verástegui, 

que lecionava Filosofia para nós no respectivo ano, pois até então não sabiam que o ingresso 

dos indígenas na Educação Superior era possível, assim como não sabiam que na instituição 

que estudamos já havia indígenas matriculados em diversos cursos, inclusive no nosso. 

O que me faz perguntar: porque nos surpreendemos com a vinda das (os) estudantes 

indígenas para a Universidade? Porque até então de fato nunca nos questionamos? Porque 

nada ou quase nada estudamos sobre educação escolar indígena em um curso que forma 

pedagogas (os)? Como as (os) estudantes indígenas chegaram até aqui? Qual (is) escola (s) 

percorreram para obter acesso à educação básica? 

Essa última pergunta, pude especialmente fazê-la de novo, mas dessa vez obtive uma 

interlocutora para me responder - Suéli, que me explicou que o Ensino Fundamental foi feito 

na escola localizada na TI em que reside e o Ensino Médio foi feito na cidade de São 

Jerônimo da Serra.  
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Impulsionada não só por sua resposta, mas através do projeto de extensão 

denominado: "A escola indígena e seu currículo: lugar da pertença e das identidades" que 

participei a partir dosegundo semestre de 2013 - durante um ano, pude conhecer as seis TIs da 

região norte do Paraná (Apucaraninha, Barão de Antonina, Laranjinha, Pinhalzinho, Posto 

Velho, São Jerônimo), assim como pude conhecer as escolas pertencentes a esses territórios. 

O que fez novas indagações surgirem: Qual é a história dessas instituições escolares 

que se encontram nas TIs? Porque não apresentar uma delas à Universidade? Eis aí o que 

pretendo fazer, enquanto acadêmica desse curso, gostaria de apresentar a Escola Estadual 

Indígena Cacique Onofre Kanhgrén da TI Barão de Antonina, que poucos não-indígenas 

conhecem e, a partir disso, procurar compreender o seu processo histórico. 

Partindo desse princípio, tinha como objetivos específicos: 

 Buscar fontes históricas (orais e escritas) sobre a instituição; 

 Analisar as mudanças que ocorreram nesse espaço-tempo; 

 Registrar junto com a comunidade indígena a história de sua instituição 

escolar. 

Com isso busquei nesse trabalho, de pesquisa teórica e prática, devolver a história 

dessa escola pesquisada aos indígenas pertencentes a este território, para que reconheçam e 

tenham em mãos a história de sua instituição de ensino, para utilizar com seus estudantes e 

garantir que a história não se perca. Além é claro, de por meio da minha pesquisa poder 

responder perguntas que a própria comunidade carrega consigo: Quem criou o nome da 

escola? Como foi escolhido esse nome? 

Assim como também trazer para a comunidade acadêmica não-indígena uma temática 

que não foi e não é muito estudada no curso, para que futuras discussões possam ser feitas, no 

que se refere a educação escolar indígena, com alguns assuntos que podem vir a contribuir em 

nossa formação, por exemplo: metodologias diferenciadas utilizadas com os estudantes 

indígenas que valorizem sua língua, sua cultura e que poderíamos utilizar de forma 

semelhante com os estudantes não-indígenas para que busquem compreender o outro 

valorizando as suas diferenças, no âmbito da área de Didática. Histórias de instituições 

escolares indígenas relacionada ao contexto histórico como um todo, pois se tornam 

pertinentes para a nossa compreensão de como essas escolas foram e são pensadas, como 

funcionavam e ainda hoje como funcionam, em um século tão bem informatizado com redes 

sociais, nas disciplinas da área de História da Educação. Estudo e discussão de leis que 

regulamentam a sua oferta na área de Políticas, da mesma forma que outros assuntos dessa 

temática poderiam ser pensados nas demais áreas do curso como um todo. 
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A fim de alcançar os objetivos propostos, no capítulo 2 - Abordagem Metodológica 

elucidei quais foram as metodologias de pesquisa utilizadas, a saber:  historiais anteriores / 

arquivos e história oral, que conjuntamente nos permite uma pesquisa mais global sobre o 

problema pesquisado no trabalho. 

No capítulo3–Breve Histórico da Terra Indígena Barão de Antonina, expliquei a 

história local, desde a colonização do Estado do Paraná que ocorreu no século XIX até a 

demarcação da TI Barão de Antonina e posteriormente sua ocupação pelos próprios indígenas.  

No capítulo 4 - História da Escola Indígena Cacique Onofre Kanhgrén, fiz uma breve 

introdução sobre a instituição educativa implantada pelos portugueses, relato de forma 

concisa as escolas anteriores à Escola Indígena Cacique Onofre Kanhgrén. Na sequência tratei 

especificamente do registro da história dessa escola desde sua construção no ano de 1984, até 

a atualidade, mostrando as mudanças que ocorreram no espaço físico, na equipe escolar, na 

relação da instituição com seus alunos, na relação da instituição com as famílias, além de 

brevemente comentar sobre materiais específicos criados com a finalidade de serem usados na 

educação escolar indígena Kaingang. 

Finalmente, nas Considerações finais, após esses dois últimos anos de graduação e 

após o término da pesquisa - bibliográfica e de campo a que se referem esse trabalho, 

demonstro as minhas considerações abordando o que contribuiu para minha formação 

enquanto pessoa e enquanto pedagoga, além de demonstrar quais são as supostas implicações 

futuras deixadas para pesquisadoras (es) que possam adentrar na pesquisa da educação escolar 

indígena. 
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2. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Ao se pesquisar uma instituição escolar, devemos entender que acumular apenas dados 

históricos no sentido quantitativo não é um bom caminho, devemos buscar o sentido ao qual 

Magalhães (1999, p. 64) nos explica: 

[...] Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa é, 

sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o sistema educativo, 

contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de uma comunidade e de uma 

região, é por fim sistematizar e (re) escrever-lhe o itinerário de vida na sua 

multidimensionalidade, conferindo um sentido histórico [...] Um desafio que não se 

resolve através da acumulação ou da justaposição de informação e que interpela o 

devir espácio-temporal, na relação entre espaços, agentes, meios, atitudes, culturas, 

valores, interesses, motivações, racionalidades que se traduzem na acção educativa. 

[...] 

Considerando essa asserção, pudemos compreender que a instituição escolar tem em 

seus documentos, em sua construção arquitetônica, em seus atores sociais (equipe 

administrativa, equipe docente, equipe discente e suas respectivas famílias) uma memória que 

muitas vezes é deixada de lado, mas que continua a se formar geração após geração, conforme 

as demandas da comunidade de atendimento, seguindo as mudanças que ocorrem em seu 

interior, e de acordo com o sistema educacional regido pelo Município, ou pelo Estado, ou 

pela União que regulamentam essa instituição com fins educativos. 

Dessa forma concluímos que: 

[...] A construção da história de uma instituição educativa, visa por fim, conferir 

uma identidade cultural e educacional. Uma interpretação do itinerário histórico, à 

luz do seu próprio modelo educacional. A história de uma instituição educativa, 

constrói-se a partir de uma investigação coerente e sob um grau de complexificação 

crescente, pelo que à triangulação entre os historiais anteriores, a memória e o 

arquivo, se haverá de contrapor uma representação sintética, orgânica e funcional da 

instituição - o seu modelo pedagógico. [...] (MAGALHÃES, 1999, p. 74). 

Seguindo a afirmação de Magalhães que uma escola tem uma identidade própria com 

sua respectiva demanda de ensino e atendendo a finalidade do trabalho, partimos para a 

triangulação a que o autor acima expressa, ponderando o que Magalhães (1999 apud Abbud, 

2007) complementa ao afirmar que “[...] os Historiais anteriores e o arquivo ofereceram um 

panorama geral contemplando as diretrizes básicas do processo que a instituição vivenciou, 

favorecendo um primeiro critério de investigação sobre a realidade se ser historiada.” (p. 47). 
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Isto é, ao se trabalhar com historiais anteriores procuramos utilizar principalmente, 

fontes antropológicas e históricas, porque trazem em seu cerne dados muito relevantes sobre a 

história da terra indígena Barão de Antonina. 

Com relação ao arquivo:                                        

[...] a análise dos arquivos deve, em princípio permitir o mapeamento das áreas de 

organização da instituição educacional, especialmente nos seus aspectos 

pedagógico/didático e administrativo / gerencial, explicitando como se dão as 

relações entre os sujeitos para, partindo deles, compreender a dinâmica da 

instituição. [...] (MAGALHÃES, 1999 apud ABBUD, 2007, p. 47). 

 Fundamentada em sua explicação sobre o arquivo, nos debruçamos no Projeto 

Político Pedagógico (P.P.P.) da escola, no seu regimento escolar, assim como nos documentos 

enviados para a Secretária de Estado da Educação (SEED) no período que antecedeu a oferta 

do Ensino Fundamental II, que pudemos obter durante a pesquisa de campo. Além de poder 

ler e ter em mãos materiais específicos da cultura e história Kaingang que foram criados por 

eles mesmos, com a participação de projeto com a UEL e em publicações, viabilizadas pela 

SEED / PR, que são utilizados em sala de aula atualmente pelos professores indígenas. 

No que diz respeito à memória, “[...] a história, a partir das memórias, pode auxiliar 

para que percebamos o impacto do processo de longa duração, como o impacto cultural da 

escolarização numa determinada comunidade, relativizando os processos de âmbito 

estritamente político”. (STEPHANOU; BASTOS, 2005, p. 423). As memórias nesse sentido 

podem não ter servido de base durante um percurso, mas agora se fazem importantes, na 

medida em que entrelaçam com os historiais anteriores e arquivos, tornando-se peça 

fundamental para o trabalho a fim de se compreender uma cultura escolar, pois: 

[...] Com efeito, as instituições educativas, se transmitem uma cultura - a cultura 

escolar, não deixam de produzir culturas, que lhes conferem uma identidade 

institucional. São organismos vivos que ontem como hoje, integrando-se de forma 

mais ou menos convergente numa política educativa, numa estrutura educacional, 

não deixaram de fazê-lo de forma crítica e adaptativa. [...] (MAGALHÃES, 1999, p. 

69). 

Sendo assim, para elucidarmos a história de uma instituição escolar buscamos utilizar 

a história oral como metodologia a se seguir, pois sabemos que tem muito a contribuir com o 

nosso trabalho, considerando como máxima que: 

[...] a história oral implica uma percepção do passado como algo que tem 

continuidade hoje e cujo processo histórico não está acabado. A presença do passado 

no presente imediato das pessoas é razão de ser da história oral. Nesta medida, a 

história oral não só oferece uma mudança para o conceito de história, mas, mais do 

que isto, garante sentido social à vida de depoentes e leitores que passam a entender 
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a sequência histórica e a sentirem-se parte do contexto em que vivem. (MEIHY, 

1996, p. 10). 

Como a metodologia tem um leque muito grande de alternativas, procuramos no 

mesmo autor a definição dos três tipos de história oral, a saber: história oral de vida, história 

oral temática e tradição oral - que são muito particulares, a fim de sabermos qual seria a ideal 

para utilizarmos. A nossa apreensão seguiu na medida em que essas modalidades de 

históriaoral foram definidas da seguinte maneira: 

A história oral de vida é muito mais subjetiva que objetiva. O sujeito primordial 

deste tipo de história oral é o depoente, que tem maior liberdade para dissertar o 

mais livremente possível sobre sua experiência pessoal. Neste caso, deve ser dado ao 

depoente espaço para sua história seja encadeada segundo a sua vontade. A história 

oral de vida é o retrato oficial do depoente. Nesta direção, a verdade está na versão 

oferecida pelo narrado que é soberano para revelar ou ocultar casos, situações e 

pessoas. (MEIHY, 1996, p. 35). 

Diferentemente é a história oral temática que de acordo com Abbud (2003 apud Couto 

2007, p. 23) é "[..] quando as entrevistas focalizam uma situação em que os sujeitos estiveram 

envolvidos e sobre a qual tem informações [...]", o que Meihy (1996, p. 41) complementa, ao 

afirmar que “Por partir de um assunto específico e preestabelecido, a história oral temática se 

compromete com o esclarecimento ou opinião do entrevistador sobre algum evento definido. 

A objetividade é direta. ” e ressalta que: 

[...]Quase sempre [...] equivale ao uso da documentação oral da mesma maneira que 

das fontes escritas. Valendo-se do produto da entrevista como mais um outro 

documento, compatível com a necessidade da busca de esclarecimentos, o grau de 

atuação do entrevistador como condutor dos trabalhos fica muito mais explícito. [...] 

(MEIHY, 1996, p. 41). 

Por sua vez, a Tradição oral, é a que mais se diferencia das demais por que: 

Ainda que a tradição oral também implique entrevista com uma ou mais pessoas 

vivas, ela remete às questões do passado longínquo que se manifestam pelo que 

chamamos folclore e pela transmissão geracional, de pais para filhos ou de 

indivíduos para indivíduos. (MEIHY, 1996, p. 45). 

Após a definição esclarecida e por depreender que a história oral temática é a 

necessária para a pesquisa, a utilizamos em nosso trabalho e seguimos determinados 

procedimentos, esclarecidos por Meihy (1996, p. 15) a seguir: 

[...] um conjunto de procedimentos que se iniciam com a elaboração de um projeto e 

continuam com a definição de um grupo de pessoas (ou colônia) a serem 

entrevistadas, com o planejamento da condução das gravações, com a transcrição, 

com a conferência do depoimento, com a autorização para o uso, arquivamento e, 
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sempre que possível, com a publicação dos resultados que, devem, em primeiro 

lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas.  

Partindo do pressuposto acima, fomos em busca de compreender conceitos 

importantes da metodologia, como por exemplo, colônia, que assim é definida por Meihy 

(1996, p 53): “[...] define-se a colônia pelos padrões gerais de sua comunidade de destino, isto 

é, dados os traços preponderantes que ligam a trajetória de pessoas [...] depois de precisar 

melhor a colônia, temos de estabelecer a rede.” Por sua vez, “[...] rede é uma subdivisão da 

colônia e que visa estabelecer parâmetros para decidir sobre quem deve ser entrevistado ou 

não. [...]” (MEIHY, 1996, p. 53). 

Assim, nesse trabalho definimos como comunidade de destino a comunidade indígena 

Kaingang da TI Barão de Antonina como colônia, seguindo a premissa de Meihy (1996), que 

nos diz que na Grécia Antiga a palavra história tinha como sentido “aquele que viu ou 

testemunhou”, buscou-se os professores e monitores indígenas5 dessa sociedade que atuaram 

ou atuam na construção da história da Escola Indígena Cacique Onofre Kanhgrén. 

Consequentemente, indo ao encontro da nossa proposta, buscamos como 

colaboradores: duas professoras indígenas que atuaram na época da implantação da escola na 

TI Barão de Antonina em que a entidade mantenedora era a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), sendo elas, Marlene do Carmo Veloso (indígena da etnia Guarani) e Selia Ferreira 

Juvêncio (indígena da etnia Kaingang), atualmente residentes na cidade de São Jerônimo da 

Serra e funcionárias da Coordenação Técnica São Jerônimo da Serra – PR (FUNAI). 

Dois colaboradores do tempo que a entidade mantenedora da escola era o município 

de São Jerônimo da Serra: sendo eles, Artur Fag - Tej Amaral (indígena da etnia Kaingang) e 

Selma Daka Amaral (indígena da etnia Fulni-ô), casados6, e residentes na TI Barão de 

Antonina, ambos ainda atuam na escola, mesmo sendo funcionários contratados pelo 

Municípioencontram-se emprestados para o Estado. 

Contamos com mais um colaborador da época em que a entidade mantenedora é o 

Estado do Paraná, especificamente SEED-PR, tendo o seu Núcleo Regional de Ensino (NRE) 

situado na cidade de Cornélio Procópio: sendo ele, Luiz Jagjo Gino, (possui mais de 14 anos 

de atuação na escola pesquisada), indígena da etnia Kaingang, residente na TI Barão de 

                                                      
5 A partir desse momento no trabalho, não mais distinguiremos os professores e monitores, por compreender que 

os monitores ao entrarem em sala de aula se tornam realmente professores ao lecionar para os alunos. 
6 Tem cinco filhos, sendo que duas filhas do casal, são participes da escola em algum momento, a saber: Cíntia 

Ven - Prág Amaral Almeida (acadêmicado curso de Pedagogia - à distância, no Pólo Assai da UEM, atualmente 

auxiliar administrativo na escola pesquisada) e Thaís Tanag Amaral (acadêmica do curso de graduação História 

na UEL, até o de 2013 era docente da disciplina de História no Ensino Fundamental II na escola pesquisada, com 

vínculo Processo Seletivo Simplificado - PSS). 
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Antonina, e que infelizmente hoje apesar da experiência tem, já não atua mais na escola 

devido a sua formação profissional ser “incompleta” não tendo conseguido obter o título em 

algum curso de graduação. 

Além dos cinco colaboradores acima citados, escolhemos como colaborador da 

pesquisa, um indígena da etnia Kaingang que em nenhuma época foi professor da escola, mas 

foi o cacique que estava no poder desde a pré-implantação da escola até a primeira reforma do 

espaço físico da mesma, esse chamado João Maria Rodrigues, conhecido pelos indígenas e 

pelos não-indígenas da região como Tapixi, residente da TI São Jerônimo. 

Após definirmos os colaboradores, buscou-se seguir as etapas previstas para as 

entrevistas: pré entrevista, entrevista, pós entrevista. Na primeira etapa, fomos a campo para 

conversar com eles sobre o projeto e pedir a sua colaboração para ajudar a contar a história da 

implantação da escola. Na segunda etapa elaboramos um roteiro para uma entrevista semi-

estruturada, pois “[...] a entrevista nesta abordagem metodológica apóia-se nos temas centrais, 

podendo prever algumas perguntas iniciais.” (LAVILLE; DIONNE, 1999 apud ABBUD 

2007, 49/50), com algumas perguntas mais gerais para depois passarmos para as mais 

específicas em mãos, percorrendo a TI Barão de Antonina, a TI São Jerônimo - mais 

especificamente a residência do seu Tapixi e a cidade de São Jerônimo da Serra, indo a 

instituição FUNAI. 

Terminado esse processo, foi elaborada a transcrição absoluta, partimos para a 

transcrição literal que foi conferida pelos colaboradores, quando autorizada foi textualizada e 

por fim transcriada a fim de se tornar uma fonte para o trabalho, visto que “[...] Na história 

oral busca-se ou o registro da experiência vivencial ou informações. Com elas prepara-se um 

documento objetivo que, ou vale por si e neste caso dispensa análise, ou é equiparado com 

outros discursos ou documentos. (MEIHY, 1996, p. 65). 

O que Haguette complementa “A História Oral possibilitou ‘interação entre o passado 

e o presente, fugindo do aspecto estático do documento escrito’." (1999 apud ABBUD, 2007, 

p. 48). Sendo assim, podemos inferir que a história oral não vem a complementar, o que está 

registrado em documento, vem trazer o percurso histórico da instituição através daqueles que 

atuaram ou ainda hoje atuam nela, na medida em que esses depoimentos também tornam-se 

documentos que a partir de agora vão poder ser visualizados por aqueles que querem 

compreender o processo histórico da escola que fazem parte. 
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3. BREVE HISTÓRICO DA TERRA INDÍGENA 

BARÃO DE ANTONINA 

Dentre os Estados que compõem o Brasil houve e ainda há uma vastidão de etnias 

indígenas, no Estado do Paraná isso não foi e não é diferente pois: 

Os índios do Paraná estavam divididos em dois grupos: Tupi-guarani e Gê. A 

grande maioria desses eram Tupi-guarani, que predominavam no litoral, Noroeste e 

Oeste do Estado. Enquanto que tribos Kaingang e Xokléng7 (Botocudos) do grupo 

linguístico Gê, habitavam a região central do Paraná de Norte a Sul, e litoral. 

(STECA; FLORES, 2002, p. 54) 

Isto é, por todo o território paranaense os indígenas estavam presentes - desde o litoral 

até o interior - quando os colonizadores chegaram no Paraná já os encontraram e mesmo 

assim sucedeu a invasão aos campos naturais pertencentes a eles gerando um desbravamento 

um tanto agressivo, exterminando e escravizando parte dos povos autóctones a favor de um 

projeto de colonização dos “estrangeiros” vindos pelas riquezas presentes no país. 

Segundo Tommasino (1995), a primeira região que os colonizadores conquistaram e 

ocuparam foi Campos Gerais na década de 1840, depois eles partiram em busca da região 

onde se localiza o rio Tibagi. Nessa região especificamente um nome nos chama a atenção - 

João da Silva Machado, conhecido na História do Paraná como Barão de Antonina, que tinha 

como objetivos:  

[...] tomar posse de quantas terras pudesse encontrar, principalmente os lendários 

campos de Paiquerê (que ouvira dizer existir entre os rios Iguaçu e Piquiri) e 

encontrar um caminho ligando o litoral à província do Mato Grosso, este, de grande 

interesse estratégico para o governo brasileiro. [...] (TOMMASINO, 1995, p. 97). 

Partindo desses objetivos, o Barão contratou fiéis servidores a causa da colonização, a 

saber, Joaquim Francisco Lopes e John Henri Elliot, que conforme Tommasino (1995) expõe, 

saem em expedição no ano de 1846 a fim de encontrar novas terras, o que logo ocorre pois ao 

atravessarem “[...] os vales do rio Ivaí e Tibagi avistaram os dois campos: o de Inhoó 

(Inhonhô), habitado pelo grupo do cacique Inhoó, e o campo de São Jerônimo, nome batizado 

pelos expedicionários, em homenagem ao santo do dia da descoberta. [...]” (Tommasino, 

1995, p. 116). 

                                                      
7 No II ENEI: políticas públicas para os acadêmicos e egressos indígenas - avanços e desafios, uma indígena 

pertencente a etnia Xokléng destacou que essa é a denominação que os pesquisadores não-indígenas usam para 

falar deles, mas que para a etnia propriamente dita, eles autodenominam-se etnia Laklãnõ. 
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Essas terras "encontradas" por Lopes e Elliot já pertenciam aos indígenas, mas na lei 

dos não-indígenas isso não tinha nenhuma relevância considerando que se encontravam num 

período em que a conquista por novas terras se fazia tão presente, pois de fato sempre era 

outorgada pelo Império, assim sendo, Tommasino ressalta (1995, p.116): 

[...] As terras encontradas pelos expedicionários foram todas posseadas em nome de 

João da Silva Machado, que se tornou, perante a lei do império, o legítimo dono de 

vastas terras nas províncias de São Paulo, Paraná e Mato Grosso, ainda que 

habitadas pelos indígenas. Estes, sem o saber, já enfrentavam a duplicidade jurídica 

de suas terras com os neobrasileiros.  

Sendo o dono legítimo de vastas terras, o então Barão de Antonina passou a somar 

suas ideias com a vontade do governo imperial e determinou como plano “[...] fundar às 

margens desses rios, [Tibagi e Paranapanema], sete ou oito aldeamentos indígenas e ainda 

uma colônia agromilitar. [...] Era também sua intenção que alguns aldeamentos fossem 

construídos onde existiram as reduções jesuíticas do século XVII.” (WACHOVICZ, 1987 

apud TOMMASINO, 1995, p. 98). [acréscimo nosso] 

Em virtude disso, Tommasino (1995, p. 98) elucida que a colônia militar8 foi criada 

através do "Decreto Imperial 751 de 2 de janeiro de 1851 mas só foi inaugurada em agosto de 

1855, às margens do rio Tibagi.", em cima do que sobrou da Redução Jesuítica São José, 

segundo nos alerta Moraes (2005). 

Com relação aos aldeamentos, antes mesmo de relatarmos o Aldeamento de São 

Jerônimo devemos explicar a criação de outro aldeamento anterior pois ele foi crucial para a 

história aqui contada, o Aldeamento São Pedro de Alcântara. Esse aldeamento em específico, 

Tommasino (1995) nos explica que foi o primeiro aldeamento indígena da região norte do 

Paraná durante o período imperial, e teve sua gênese da seguinte maneira:  

Joaquim Francisco Lopes começou a construir o aldeamento, cujos projetos 

passavam sempre pelas mãos hábeis de John Henri Elliott, o ex-marinheiro e agora 

mais sertanista do que nunca. No mesmo ano de 1855 o aldeamento ficou pronto, e 

Frei Timóteo transferiu para lá a capela, imagens e seus materiais religiosos. 

Recepcionou os 171 índios Caiuás9 que Lopes havia trazido da região do Iguatemi 

no Mato Grosso, a mando do Barão. [...] (MORAES, 2005, p. 23). 

                                                      
8 Quando a colônia militar de fato foi construída contou com: "[...] a presença do sertanista mineiro, Joaquim 

Francisco Lopes que com alguns africanos, a serviço da nação, abriram uma picada e foram os primeiros a se 

estabelecer na região à margem direita do Rio Tibagi onde foi fundada a Colônia Militar de Jataí, hoje atual 

cidade de Jataizinho. [...]" (STECA; FLORES, 2002, p. 59). 
9 Os indígenas Caiuás citados no texto tratam-se dos indígenas denominados Guarani Kaiowá na atualidade. É 

importante frisar que os Guarani são definidos conforme o seu dialeto, o que nos é apresentado pelo linguista 

Rodrigues (1986) através do tronco linguístico Tupi, que explica que na língua Guarani há uma divisão entre os 

dialetos, sendo eles: Guarani M'bya, Guarani Nhandeva e Guarani Kaiowá. 
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É importante salientar que de acordo com esclarecimento de Tommasino (1995), a 

migração dos Caiuás mencionados decorreu de muito esforço físico e político por parte de 

Elliott e o grupo de expedicionários comandados por ele, que após duas missões (uma já então 

fracassada), enfim concretizaram sua tarefa, após prometerem segurança e alimentação a 

todos que aceitassem a proposta, levando então consigo quatro grupos que vieram a se aldear 

em São Pedro de Alcântara. 

A partir desse momento, os indígenas que ali chegaram foram catequizados pelo 

FreiTimóteo e dia-a-dia foram vivendo nesse espaço determinado pelos não-indígenas, 

sempre envolvidos em muitas atividades, conforme explica Moraes (2005). Mas isso não 

permaneceu por muito tempo, pois foram surpreendidos por uma outra etnia, os indígenas 

Kaingang10: 

Os primeiros contatos entre os Kaingáng com os brancos e Kayoá se deram a partir 

de dezembro de 1858. Dezenas de Kaingáng apareceram às margens do Tibagi, fato 

que deixou os Kayoá, os brancos e os escravos africanos apavorados. A fama dos 

Kaingáng, conhecidos pela sua capacidade de resistência desde o início da 

colonização, tinha se espalhado por todo o sul do país, ficando a sua imagem repleta 

de ideias de ferocidade e selvageria. Os Guarani, que já os tinham como inimigos 

míticos e lendários, colaboraram na consolidação dessa imagem aos brancos e 

africanos. [..] (TOMMASINO, 1995, p. 113). 

Com a vinda dos Kaingang nesses espaços e com o pânico entre os moradores da 

colônia e do aldeamento, muita coisa mudou para pior pois a situação daqueles que já estavam 

no local foi começando a se enfraquecer, de tal modo que: 

[...] Os viajantes que forneciam mercadorias para a Colônia11, para o aldeamento e 

para o povoado pararam de fornecer porque tinham medo de entrar numa região em 

pé de guerra. Isto causou um isolamento quase total de Jatahy; que ficou muito 

tempo sem alimentos, principalmente o sal, produto indispensável e insubstituível. 

Os índios Caiuás que eram históricos inimigos dos Kaingangues temiam por suas 

roças e por suas famílias. O desconforto pairava também sobre os colonos. Porém, 

aos poucos, apesar do descontentamento geral foi se sabendo que os Kaingangues 

estavam dispostos a aldear-se. [...] (MORAES, 2005, p. 27/28). 

Para sanar esses problemas e levando em conta a suposição de que os indígenas 

Kaingang queriam se aldear foi necessário contratar um intérprete, conforme declara Moraes 

(2005, p.28): 

                                                      
10 Segundo Tommasino (1995, p. 111) nos esclarece, vale ressaltar que: "[...] Os Kaingáng viviam em todas as 

florestas da região serrana da bacia do Tibagi, nos territórios situados às margens dos rios. Este fato pressupõe, 

portanto, que as terras da colônia militar e aldeamento de São Pedro de Alcântara constituíam parte do território 

Kaingáng. [...]"  
11 Além de invadirem a colônia militar e o Aldeamento São Pedro de Alcântara, Moraes (2005, p. 27) afirma 

que: "[...] os Kaingangues tinham atacado também a Fazenda de São Jerônimo, Inho-ó, Monte Alegre e 

Fortaleza. [...]"  
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[...] Foi assim que Frutuoso Antonio de Moraes Dutra, morador de Clevelândia, 

acabou sendo chamado para a missão de intérprete. Os Kaingangues se alvoroçaram 

quando ouviram um branco falando sua língua e verbalizaram o desejo de aldear-se, 

a exemplo dos Caiuás, e que também queriam ganhar muitos presentes. Depois de 

algum tempo a situação dos Kaingangues foi sendo acalmada, com promessas de 

que teriam seu próprio aldeamento em São Jerônimo.  

Com a promessa feita e a fim de garantir que tudo pudesse voltar ao "normal" no 

Aldeamento São Pedro de Alcântara, na data de “[...] 27 de junho de 1859 o Ministério do 

Império ordenou que se fundasse nesta fazenda um aldeamento sob a denominação de São 

Jerônimo12, observando-se as instruções de 25 de abril de 1857 (regulamento sobre 

aldeamentos).” (TOMMASINO, 1995, p. 115/116). 

A fim de cumprir com o que foi ordenado o então Barão de Antonina tomou uma 

atitude diante da situação em que suas terras se encontravam "[...] depois de 14 anos como 

dono da Fazenda São Jerônimo, doou a área de 33.880 hectares para o estado fundar o 

aldeamento." (MORAES, 2005, p. 33). Essa "doação" reconhecida pela comunidade não-

indígena dá origem a criação do Aldeamento São Jerônimo13 que ao longo dos anos passou a 

ter os Kaingang aldeados, conforme podemos perceber na afirmação de Tommasino (1995, p. 

117), “O primeiro cacique a aceitar o aldeamento foi Aropquimbe, em 1862. No ano seguinte 

foi o grupo do cacique Caurú (Cairú). No outro, o grupo do cacique Gregório. Formavam um 

total de 284 pessoas." 

Diante desse número de pessoas foi se desenvolvendo o aldeamento, por vezes com 

um contingente indígena grande, principalmente nas épocas de frio, por outras vezes com um 

contingente reduzido, o que nos foi relatado por Tommasino (1995). Esse contingente 

reduzido era vigente principalmente na época em que: 

[...] retiravam-se para as matas em busca de caça e de produtos de coleta. Não se 

sujeitavam por muito tempo nos aldeamentos e eram avessos ao trabalho de 

catequese. Continuaram avessos ao contato com os brancos e continuaram a 

preservar seus costumes e seu modo tradicional de subsistência. Retornavam ao 

aldeamento quando necessitavam dos objetos dos brancos e para solicitar ajuda 

material do governo. No mais, continuaram dispersos nos seus arranchamentos. 

Cada grupo se estabelecia em locais de seu interesse, onde fazia suas roças, a 

maioria fora do aldeamento. (TOMMASINO, 1995, p. 117). 

                                                      
12 Segundo Steca e Flores (2002), a distância existente entre o Aldeamento São Jerônimo e o Aldeamento São 

Pedro de Alcântara era de cerca de 70 Km. 
13 Desde sua fundação até a criação do SPI, o aldeamento contou com diversos administradores de acordo com 

elucidação de Moraes (2005) e Tommasino (1995), a saber: Joaquim Francisco Lopes, Telêmaco Borba (1865), 

Frei Luiz Cemitille (1866), Frei Timóteo (1881), Frei José Juliano (1882), civis (1886 a 1900), e por fim, de 

1900 a 1910 contou com apenas um encarregado. Os catequistas do aldeamento por sua vez, segundo 

Tommasino (1995) foram: Frei Matias de Gênova e posteriormente, em 1867, Frei Luiz Cemitille. 
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O que nos mostra que mesmo após o contato com o branco, os Kaingang tentaram 

resistir a seu modo, deixando que seus costumes permanecessem, não ficando presos ao 

aldeamento, isto é, poderiam e queriam viver de certa forma aldeados, desde que isso não 

interferisse no coletivo e desde que não se tornasse um empecilho a eles próprios e sua 

cultura. O curioso é que depois de algum tempo: 

[...] esse aldeamento foi pouco a pouco se transformando em vila, onde o índio puro 

apegado aos costumes atávicos já estava em minoria. Daí em diante os verdadeiros 

indígenas nem viviam mais na vila e sim, afastados, em pequenos grupos 

denominados "toldos" e desprovidos de sua altivez e agressividade. (BOUTIN, 1977 

apud TOMMASINO, 1995, p. 118). 

Esse aldeamento que aos poucos foi se moldando para vila, na teoria foi criado para 

que Kaingang morassem nesse local, mas na prática não contava apenas com eles, o que nos 

fica esclarecido após alguns anos: 

Em 1866, fora os índios, havia apenas 4 famílias no local. No entanto, chamava a 

atenção a engenhosa exploração que as famílias brancas faziam no Aldeamento São 

Jerônimo e em suas proximidades. [...] outro fator começou a influenciar as famílias 

brancas no local: as terras férteis para plantio. [...] (MORAES, 2005, p.34). 

Pelo fato do aldeamento ter terras férteis em seu espaço geográfico cada vez mais os 

não-indígenas chegavam no aldeamento, e aos poucos iam limitando seu espaço de convívio, 

moradia e trabalho, conjuntamente com os indígenas, chegando enfim no ano de 1878, a 

contar com o número de 294 não-indígenas presentes no aldeamento, segundo consta nos 

relatórios de frei Cemitille, analisado posteriormente por Wachovicz. (1987 apud 

TOMMASINO, 1995). 

Essa constituição se torna tão grande que "[...] no ano de 1879, a Vila de São Jerônimo 

estava consolidada, porém muitas famílias de Tibagi, que já tinham suas terras não queriam 

que a Vila aumentasse tanto. [...]" (MORAES, 2005, p. 40). Isto é, novamente há uma 

duplicidade das terras que foram "doadas" aos indígenas, porque eles não eram seus donos 

“verdadeiros”, visto que pela segunda vez os donos de fato eram os não-indígenas, aqueles 

que ali residiam, tanto é que são eles próprios que limitam o tamanho que a vila tinha, assim 

como qual seria o limite de sua futura expansão.  

É importante mencionar que durante o processo de mudança de Império para 

República, mais especificamente em sua proclamação, no ano de 1889, uma nova política foi 

instaurada com relação aos indígenas, conforme nos relata Moraes (2005, p. 63) “[...] foi 

implantada a política da indiferença, como se os índios não fizessem parte dos problemas 
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políticos e administrativos. Tanto em Jatahy quanto em São Jerônimo, os índios foram sendo 

pouco a pouco abandonados à própria sorte. [...]” 

Com esse abandono, muitas brigas foram acontecendo em virtude da terra, o que nos 

fica bem claro na afirmação de Tommasino (1995, p. 150), "[...] Foi exatamente no período 

inicial da República que o aldeamento se encheu de posseiros. [...]"  

É justamente nessa época, em 1910, que ocorreu a criação de um dos órgãos mais 

relevante para as questões indígenas, "[...] o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), um órgão 

Federal, responsável pela defesa dos direitos indígenas e proteção de terras destes, contra a 

invasão do homem branco." (STECA; FLORES, 2002, p. 49). 

Com esse intuito foi criado o órgão a quem os indígenas pudessem pedir amparo caso 

assim necessitassem, mas de fato isso não foi o que aconteceu, visto o que declara Heller 

(2011, p. 31), “[...] O antigo SPI deixava os índios aos seus próprios recursos, sem nada para 

evitar a sua escravização e extermínio, vítimas de malária, da tuberculose e de outras doenças 

introduzidas pelo homem branco [...]”, inferindo que, além de não cumprir com suas 

atribuições, continuou deixando o genocídio indígena permanecer nos territórios causando 

extinção de diversas etnias. 

   Um outro fato que marcou a década de 1910, conforme nos explica Tommasino 

(1995), é que através criação do SPI, o Aldeamento São Jerônimo passa a denominar-se Posto 

Indígena Barão de Antonina. 

 No ano seguinte, ainda permanecendo a barbárie acima descrita, Tommasino (1995) 

ressalta que na data de 30 de agosto de 1911, foi criado através do decreto 8941 a "Povoação 

Indígena de São Jerônimo", que Gagliardi (1989) nos explica: 

As povoações indígenas tinham por objetivo substituir o antigo sistema de 

aldeamento. Nesses núcleos haveria escolas, aulas de música, oficinas, máquinas e 

utensílios agrícolas destinados a beneficiar os produtos cultivados. Ali, o índio 

poderia optar livremente pela ocupação de sua preferência e abandoná-la também 

quando quisesse (art. 15). O produto do trabalho pertenceria ao índio (art. 21). A 

função desses núcleos era servir de mediação entre o indígena que mantinha a sua 

integridade tribal e o que havia sido absorvido pelos padrões da cultura ocidental. 

[...] (apud TOMMASINO, 1995, p. 150/151) 

Dessa forma, podemos concluir que a ideia de se modificar a estrutura de aldeamento 

para povoação servia tecnicamente para garantir melhoras de vida a todo o coletivo indígena 

Kaingang que estava naquele espaço físico, mas novamente a história nos mostra que não foi 

bem assim, sabendo que, em 1920, essa povoação passa a categoria de município, através da 

Lei n°1918, conforme nos declara Tommasino (1995), o que ocasionou uma discussão 

legitimada pelo SPI em defesa dos indígenas, pois: 
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[...] o município foi criado em cima da área que havia sido doada pelo Barão de 

Antonina para aldear os índios Kaingangues, o Serviço de Proteção dos Índios não 

reconhecia o município. A polêmica ganhou espaço na Assembléia Legislativa e na 

imprensa estadual. O SPI alegando que o Estado não poderia ter criado um 

município sobre uma área que pertencia ao governo federal. A imprensa apoiava, na 

maioria a legitimidade do estado para a criação do novo município. (MORAES, 

2005, p. 75). 

Essa discussão que se seguiu se tornou mais intensa à medida que a criação da cidade 

de São Jerônimo da Serra aconteceu e interferiu na história e cultura Kaingang em fatores que 

até hoje remetem à emoção dos indígenas que vivem perto dela porque "[...] foi erigida sobre 

2 cemitérios Kaingáng, conforme a lembrança dos indígenas atuais." (TOMMASINO, 1995, 

p. 119). 

Foto I – Placa na praça pública. (Existe a suposição de que em local próximo a esta placa se encontra 

uma instituição religiosa que foi construída em cima de um dos cemitérios Kaingang). 

 

Passado cerca de vinte e cinco anos após a criação da cidade mencionada, Tommasino 

(1995) relata que por meio do presidente Getúlio Vargas, vem à tona o plano de 

desapropriação de parte do território indígena no sul do Brasil, que promove um 

acontecimento desagradável, através do:  
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[...] decreto-lei 7692 de 30/06/1945 [que] autorizou o governo federal a ceder 

gratuitamente ao Estado do Paraná as terras da fazenda São Jerônimo, numa 

extensão de 33800 ha., com a ressalva de que 4840 ha. ficariam reservados aos 

índios que ali habitavam14. (TOMMASINO, 1995, p. 160). [acréscimo nosso]. 

Com esse decreto nota-se que cada vez mais os silvícolas da etnia Kaingang, que 

viviam numa parte extensa do Estado, são impulsionados a viver em territórios cada vez 

menores, sem que tenham consigo um espaço adequado para suas atividades básicas, como a 

caça, pesca, coleta, sem garantir o mínimo para viverem conforme seus antepassados viviam 

em pleno contato com áreas florestais, ficando a mercê de uma vida marcada pela cultura não-

indígena e seu modo de viver, com o trabalho assalariado, tornando-se mais dependentes do 

SPI. 

Outro marco histórico do mesmo governo, anos depois também deixou mais sinais no 

povo Kaingang com: 

[...] o acordo de 1949, [pois] a área indígena Barão de Antonina ficou dividida em 

duas partes descontínuas (Glebas I e II15), que eram administradas através da 

Inspetoria do SPI, cujo escritório funcionava na cidade de São Jerônimo da Serra. O 

atual P.I. Barão de Antonina (Gleba I, também conhecida como Pedrinhas16) tinha a 

maior parte ocupada por posseiros. [...] (TOMMASINO, 1995, p. 197). [acréscimo 

nosso]. 

Essa ocupação por parte dos posseiros continuou surtindo efeitos negativos para a 

comunidade Kaingang que ali deveria morar porque foi reafirmada a destruição de sua cultura 

como resultado da ação dos não-indígenas, tendo a sua dinâmica social entre todas as idades e 

gêneros sendo afetada diariamente. 

Destaca-se que durante todo esse processo do SPI, mais especificamente na época da 

Ditadura militar, o Procurador Jader Figueiredo (sem data, apud Heller, 2011, p. 164) o 

caracteriza como "antro da corrupção" levando em conta que o órgão continuou sendo 

conivente com as atrocidades relacionadas aos silvícolas, chegando até mesmo a roubar cerca 

de "62 milhões de dólares em propriedades indígenas". 

Com tantos problemas no SPI, após alguns anos, "o SPI foi substituído em 1967 pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que tal como o primeiro órgão Federal, enfrentou 

muitos problemas para realizar seu objetivo [...]" (Steca e Flores, 2002, p. 49), porque mesmo 

                                                      
14 É importante alertar que segundo Tommasino (1995), essa área indígena do Paraná é a que sofreu maior 

redução em suas terras. 
15A Gleba II acima mencionada trata-se do Posto Indígena São Jerônimo, hoje atual Terra Indígena São 

Jerônimo. 
16 Além da aldeia Pedrinhas, os mais velhos da TI indicam em conversas informais que a Gleba I contava 

também com as aldeias: Água Branca, Cedro e Boa Vista, que são para nós, não indígenas, o mesmo que os 

bairros existentes nas cidades - conforme explicação obtida em conversa informal com o cacique atual, Casturino 

de Almeida. 
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ocorrendo a substituição de SPI para FUNAI, Santos (1975 apud Tommasino, 1995) explica 

que a mentalidade do segundo órgão era a mesma que o primeiro órgão expressava, por 

exemplo, no que diz respeito a exploração predatória dos recursos naturais existentes nas 

terras indígenas, que permaneceu nos dois órgãos conforme esclarecimentos de Tommasino 

(1995, p. 186/187), "de 1940 a 1967 (período SPI), e de 1967 a 1977 (FUNAI)". Durou até 

1977 pois sabe-se que a FUNAI contava com novas bases: 

A sua estruturação se deu em termos empresariais, correspondendo às preocupações 

governamentais de dinamizar, e, se possível, orientar para a auto-suficiência 

financeira os seus mais variados setores [...] Assim, ao vincular a FUNAI ao 

MINTER se decidiu firmar a visão empresarial e, em consequência, utilizar o 

indígena em seu potencial de produção e consumo, além do seu patrimônio, como 

instrumento da prática de desenvolvimento interno. (SANTOS, 1975 apud 

TOMMASINO, 1995, p. 185/186). 

Levando em conta suas novas bases, Tommasino (1995) declara que a FUNAI, melhor 

dizendo, a superintendência localizada em Bauru17 no ano de 1978/1979 cria "[...] O Projeto 

de Desenvolvimento Agrícola, implantado pela 12ª DR era uma tentativa de se estabelecer 

uma política que pretendia ser uma alternativa a ser contraposta às políticas anteriores" (p. 

187). Esse projeto Tommasino (1995) nos explica que contava com "roças coletivas" na 

própria terra indígena, na qual os indígenas moravam e trabalhavam, recebendo semanalmente 

como forma de pagamento pelos serviços prestados uma "cantina" composta de comida para 

alimentarem a si próprio e sua família. 

Na primeira fase do projeto, segundo Tommasino (1995) os indígenas deveriam roçar 

e plantar, já na segunda fase deveriam aguardar o processo entre plantar e colher, deixando de 

receber a "cantina", mas continuando o trabalho ao cuidar da roça, o que não acontecia, pois 

deixavam de trabalhar nessa fase porque subentendiam que se o pagamento era suspenso não 

iriam ao trabalho, conforme regras trabalhistas internalizadas dos não-indígenas. Por fim, na 

última fase, na colheita, então por ainda ficar sem receber, os indígenas "saqueavam”18 as 

plantações que vingavam. Com esses “problemas” embora o projeto tentasse permanecer 

ativo sem a "cantina", de acordo com a mesma autora, nesse segundo momento não obteve 

                                                      
17 Segundo Tommasino (1995), na época da FUNAI, a Superintendência de Bauru - São Paulo (SP) foi durante 

muito tempo responsável pela TI Barão de Antonina, mas em 1983 isso foi modificado, após a criação da 

Ajudância Especial de Londrina vinculada à Superintendência Regional do Sul (SUER) em Curitiba, que passa a 

ter sob sua jurisdição a TI em questão. Atualmente a unidade da FUNAI que coordena tecnicamente a TI se 

encontra localizada na cidade de São Jerônimo da Serra, na responsabilidade do coordenador Luís Alã Van- Fy 

Juvêncio. 
18 Segundo Tommasino (1995) essa era a expressão utilizada pelos técnicos da FUNAI responsáveis pelo 

projeto, ao referirem-se ao que acontecia na época da colheita. 
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sucesso, além do que, possibilitou a suspensão do projeto no ano de 1980 pois deixou de ser 

uma boa política para a demanda indígena. 

Ainda nos anos 80, conforme Tommasino (1995) nos explica, pela FUNAI estar 

passando por uma crise financeira ocorre uma mudança no órgão "[...] Mesmo não havendo 

uma mudança de fundamentos da política indigenista, é preciso reconhecer que as próprias 

contradições do sistema acabam engendrando mudanças qualitativas no processo social em 

curso" (p. 222). 

Não só acontecem mudanças na qualidade do serviço prestado aos indígenas, como 

também Tommasino (1995) afirma que é impulsionada a contratação de funcionários 

pertencentes aos territórios indígenas, o que os torna mais participes da instituição que pensa 

políticas indígenas e ressalta que, "[...] Mais recentemente, alguns foram contratados para 

ocupar cargos na burocracia interna tanto nas Superintendências quanto nas DRs." (p. 222) 

Na década de 1980, após mais de trinta anos, o processo da invasão de posseiros na 

Gleba I permaneceu em constante “expansão”, o que Tommasino (1995) destaca que 

ocasionou em outra redução do espaço, levando os indígenas Kaingang pertencentes a esse 

posto morar em menos de 30 alqueires. O que chegou ao limite da paciência dos Kaingang, se 

assim podemos dizer, ocasionando posteriormente duas rebeliões que ocorreram parte em 

1979 e parte em 1985 para que suas terras fossem desocupadas pelos invasores, para que 

aquilo que sobrou dos seus imensos territórios pudesse lhes pertencer não só no papel, mas na 

sua prática humana existencial e coletiva depois de tantas idas e vindas. 

Com as rebeliões, o então cacique da época Tapixi (2015, p. 82) relata em seu 

depoimento que ocorreu um avanço significativo para a comunidade Kaingang, pois: 

[...] depois da desintrusão19do Barão... porque se eu não me engano, foi em 72 ou 

em 75 que teve a desintrusão do Barão... aí que foi criado o posto de saúde e criado 

a escola do Barão... não foi a ampliação, a ampliação foi depois... mais também 

não foi depois da desintrusão do Cedro... porque quando teve a outra rebelião em 

aconteceu a desintrusão do Cedro... depois da desintrusão do Cedro criou a escola 

e o posto de saúde de lá...  

Isto é, por meio das rebeliões segundo Tommasino (1995) elucida, os Kaingang da 

Gleba I, localizada no Posto IndígenaBarão de Antonina, com o apoio e união com os 

Kaingang das outras TIs, após muitos anos tendo suas terras ocupadas por posseiros, 

                                                      
19Segundo dicionário on-line Nossa Língua Portuguesa (2015) “Desintrusão: 1. Retirada ou eliminação daquele 

ou daquilo que é intruso. / 2. Ato ou efeito de retirar de um imóvel quem dele se apossou ilegalmente ou sem 

autorização do proprietário. Frequentemente, o termo se refere à retirada de ocupantes ilegaisde áreas 

reconhecidas e regularizadas como sendo terras indígenas, reservas ambientais, territórios quilombolas ou de 

outros povos e populações tradicionais (v.).” 
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conseguem de volta o seu território, assim como conseguem “benefícios” antes não existentes 

na TI,como o posto de saúde e a criação de uma escola para todos aqueles que queriam 

estudar na época, junto com seus pares, na própria terra onde residiam. 

4. HISTÓRIA DA ESCOLA INDÍGENA CACIQUE ONOFRE KANHGRÉN 

4.1. Educação e instituição educativa no início da colonização 

Sempre existente entre todos os povos, a educação dos silvícolas foi e é muito 

presente, desde os primórdios dos tempos, antes mesmo da vinda dos “estrangeiros” para o 

Brasil, pois oensinoque acontecia em seus territórios era predominante geracional, dessa 

forma os mais velhos tinham a tarefa de passar seus conhecimentos, sua cultura, sua história, 

para os mais novos de sua comunidade.  

O que para eles foi inovador era a atribuição que os portugueses davam a uma 

estrutura física para educar as suas crianças, os seus jovens, etc., mais precisamente, a 

instituição escolar, conforme Luciano nos explicita“A educação indígena no Brasil existe 

muito antes da chegada dos portugueses. O que aparece como novidade histórica entre os 

povos indígenas com a chegada dos portugueses é a escola, instituição educativa própria das 

sociedades europeias. [...]” (2013, p. 346). 

Ao se depararem com a proposta de instituição escolar, com certeza aconteceu um 

conflito de culturas entre eles - portugueses e indígenas, porque até então a educação para os 

nativos não se aplicava nesses moldes, visto que eles se educavam através de uma forma 

muito própria de cada etnia, independentemente de ter ou não um recinto propício para tal. 

Com o passar dos anos, essas instituições foram implantadas pelos portugueses, através dos 

seus parâmetros é claro, que incutiram primeiramente uma “escola para índio”, na qual “[...] 

os brancos são os donos e mandatários da escola, que impõem processos educativos segundo 

os seus interesses.” (LUCIANO, 2013, p. 346). 

Esses processos educativos a que se refere Luciano, trata - se de uma catequização 

propriamente dita, inserida e doutrinada por diversas instituições religiosas, que tinham como 

objetivo acabar com as culturas tão distintas e suas respectivas línguas existentes, o que 

culminou em uma grande perda cultural que até hoje não pode ser e nunca será totalmente 

revitalizada pelos indígenas que ocupam esse país. 
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4.2 História das instituições educativas antes da Escola Indígena Cacique Onofre 

Kanhgrén 

Antes de ter em seu território a escola nomeada e citada acima, a comunidade 

Kaingang da TI Barão de Antonina teve outras instituições educativas, conforme relato de 

diversas pessoas da comunidade, que nos explicaram que na época dos posseiros tinha uma 

escola, por exemplo, na Fazenda Jorge Salles Batarse, e que é reafirmadapelo depoimento 

deTapixi, (2015, p. 82)“[...] antes teve também uma escola de madeira... que era de um 

intruso... de um posseiro, ficava perto daquela do lado da escola do Barão, era pertinho ali... 

mas os índios não estudaram lá não... quem estudava lá era os arrendatários dos 

posseiros...” 

A outra instituiçãocitada foi uma escola que foi usada como intermediaria até que a 

outra instituição escolarentão prometida pós desintrusão fosse construída realmente, o que 

novamente Tapixi (2015, p. 82) em seu depoimento nos esclarece “Quando desintrusou o 

Barão de Antonina aí tinha um rancho onde fazíamos reuniões, essas coisas, até que saísse a 

escola então eles começaram a dar aula nesse rancho... que era de sapé, barroteado... era de 

sapé...”, foi nessa escola que hoje a maioria dos indígenas adultos da comunidade estudaram, 

com professoras da cidade, isto é, com professoras não-indígenas. 

4.3. História da Escola Indígena Cacique Onofre Kanhgrén 

A Escola Indígena Cacique Onofre Kanhgrén foi uma instituição pensada e 

apresentada por não-indígenas, para resolver o impasse existente entre a comunidade 

Kaingang da TI Barão de Antonina e os posseiros que antes ali ocuparam o seu território, 

conforme nos esclarece o então cacique na época, Tapixi (2015, p. 82 / 83), o que se seguiu 

pós desintrusão foi: 

Depois com o delegado da FUNAI lá de Bauru... veio um projeto montado de fazer 

uma escola [...][quando] eles começaram o projeto e não tinham nenhum barraco... 

o barraco era nosso, nós fazíamos muita diversão ali dentro, aí eles começaram a 

dar aula de baixo desse barraco... as pessoas de fora construíram nessa época a 

escola e o posto de saúde [...] [acréscimo nosso] 

Sendo a escola construída pelos não-indígenas, foi através da Resolução n° 205 de 20 

de janeiro de 1984 (ANEXO A) que foi autorizado o seu funcionamento. Nessa resolução a 

instituição iniciou a sua caminhada como Escola Rural Cacique Onofre Kain Grén localizada 

no Posto Indígena (PI) Barão de Antonina, que poderá oferecer durante um período de cinco 
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anos contados a partir do ano letivo de 84, as quatro primeiras séries do 1° Grau, tendo como 

sua entidade mantenedora a FUNAI.  

É interessante notar que mesmo o projeto e a construção da escola tendo sido feita por 

pessoas de fora da comunidade, o nome da instituição não passou pela escolha de pessoas 

aquém a comunidade indígena, pois:  

[...] o nome dessa escola foi escolhido por meio de uma reunião com a comunidade 

indígena, escolheram através dos nomes dos caciques antigos, eu só tinha ouvido 

falar de nomes, eu não tenho conhecimento sobre quem eram eles... eu só conheci 

de nome... Cacique Onofre Kanhgrén...(TAPIXI, 2015, p. 82/83) 

O que Gino (2015, p. 66) em seu depoimento complementa: 

[...] os índios que tiveram que escolher um nome... então colocaram o nome dessa 

pessoa porque ele foi um líder... que não está mais aqui entre nós, então colocaram 

para ficar... como se diz assim...como é que eu vou falar... para não esquecer... 

Onofre Kanhgrén foi o primeiro líder... um dos primeiros líderes que surgiu aqui no 

passado na terra indígena Barão de Antonina, não era terra indígena... era posto 

indígena ex-Pedrinha... eu não cheguei a conhecer... ouvi falar dele pelo meu avô e 

pela minha bisavó... depois com o tempo eles me explicaram que surgiu outros 

líderes importantes também...20 

Tendo sido nomeada, ainda nesse período da implantação da escola até o ano de 1988 

aproximadamente, a instituição recebeu duas professoras não-indígenas conforme depoimento 

de Tapixi (2015, p. 83) nos explica: 

[...]quando ficou pronta veio as professoras não-indígenas... a professora Fátima e 

a Marlene... a Marlene ficou pouco tempo, fico na base de um ano mais ou menos, a 

Fátima ficou mais ou menos uns três, quatro anos por aqui... eu dei a obrigação 

para elas de ensinar os meus filhos... 

Após o processo de atuação dessas professoras,no ano de 88, chega ao território Barão 

de Antonina, duas professoras indígenas, funcionárias da FUNAI, sendo elas, Marlene, 

indígena da etnia Guarani e Selia, indígena da etnia Kaingang, que foram convocadas para 

trabalhar na escola:  

Quando a gente chegou no Barão em 88, era dia 10 de abril de 88... nós viemos 

juntas na mesma mudança... nessa época já tinha essa construçãozinha aqui, a 

FUNAI tinha feito... mas a escola não estava funcionando... era uma única sala, 

aquela sala mais velha e mais antiguinha que tem do lado ali, não tem uma 

ampliação mais nova pra lá e outro pra cá... era só aquele pedaço ali... a gente 

tinha uma cozinha diferente, uma cozinha bem pequenininha... nós chegamos e não 

                                                      
20 Além da fala de Tapixi (2015) e Gino (2015) sobre o nome da escola, uma senhora da comunidade em 

conversa informal, relatou que ele, o cacique Onofre Kanhgrén, foi o primeiro líder sim e foi muito importante, 

pois durante a sua vida se esforçou para conseguir que a comunidade da TI Barão de Antonina tivesse uma vida 

de direitos reconhecidos pelos não-indígenas, chegando até mesmo a se encaminhar a pé para Curitiba a fim de 

resolver assuntos para os indígenas de seu território. 
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tinha carteira, não tinha nada, não tinha documento, não tinha matrícula de aluno, 

não tinha nada, a escola estava transformada num depósito de algodão... porque 

não tinha professor para trabalhar eles transformaram a escola em um depósito de 

algodão... (MARLENE, 2015, p. 86) 

Ainda no ano de 88, mais especificamente, na data de 5 de outubro, um dos fatores 

mais relevantes para os indígenas de todo o território brasileiro acontece e de certa forma 

transcorre no início da história da instituição escolar, no qual uma novaConstituição da 

República Federativa do Brasil21 é promulgada, e nesta é assegurado o direito a educação 

indígena, constando que:  

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeitando aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais. [...] 

§ 2° - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas 

e processos próprios de aprendizagem.22 (BRASIL, 1988) 

 

Esse momento é um marco que modifica e torna-se muito significativo para todos os 

indígenas, na medida em que suas instituições escolares deixam de ser uma “escola para 

índio” conforme Luciano (2013) nos aponta, para ser uma “escola indígena”, em um 

movimento de preservação e valorização da cultura indígena, evitando que se acabe o uso da 

língua materna, Kaingang no caso, garantindo que possa ser utilizada normalmente na 

comunicação entre os sujeitos da etnia, de forma não repreensiva, tanto na escola como fora 

dela, além disso, respeitando os seus processos específicos de aprendizagem, fortalecendo-os 

cada vez mais enquanto grupo societário. 

Nessa lógica, quando as professoras indígenas chegaram não encontram com as 

professoras não-indígenas, pois as mesmas já não atuavam na escola. Na realidade, quando 

chegaram à terra indígena o espaço da escola havia sido transformado em um depósito de 

algodão, devido às necessidades locais, isso por que não tendo professoras as aulas cessaram. 

Entretanto logo o deixa de ser, como frisado por Marlene (2015, p. 86) “[...] quando 

chegamos eles venderam todo o algodão... entregaram o espaço e liberaram para a escola né 

[...]”, passando assim a funcionar como instituição educativa e se configurando a partir do 

momento pela Constituição que a reconhece como uma escola indígena. 

                                                      
21 Além do artigo acima mencionado, é importante ressaltar que a referida Constituição Federal em seu artigo 

231, incumbe a União a tarefa de reconhecer as terras indígenas, que são suas por direitos, além disso, manda a 

mesma demarcá-las e protegê-las, estimando seus costumes, tradições, crenças etc., e em seu artigo 232, ressalta 

que em defesa de seus direitos o Ministério Público poderá intervir sempre que se fizer necessário. 
22Esse mesmo texto se encontra na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 9394, art. 32, § 3°., criado posteriormente 

em 1996. 
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Nesse processo de chegada delas, Selia (2015, p. 77) explica “[...] nós chegamos 

como funcionárias da FUNAI lá e antes lá não tinha... o cacique fez uma reunião para nos 

apresentar na reserva [...]”, o que Marlene(2015, p. 86) esclarece em seu depoimento, “[...] 

eu lembro que o cacique, seu Tapixi, fez a reunião geral né... para avisar que era para 

procurar as professoras e fazer a matrícula... daí a gente ia lá e fazia a matrícula, cinquenta 

e poucos alunos deu né... cinquenta e oito, cinquenta e nove...” 

Tendo um pequeno número de alunos matriculados, as duas professoras passam a 

trabalhar todos os dias a fim de organizar a escola, preparando o espaço físico da forma mais 

adequada possível (dentro das condições concretas do momento) para assim os receberem e 

também organizando documentos para o estabelecimento da escola como uma instituição 

educativa indígena reconhecida pela FUNAI, tendo diversos afazeres a cumprir que de início 

foram imensos, conforme expressa Marlene (2015, p. 86 / 87), já que: 

[...] estava tudo espalhado, tinha documento antigo numa casa, caixa com 

documento em outra casa, eu fui recuperando, nós fomos né... achando uma caixa 

aqui outra caixa lá e fomos juntando os documentos antigo da escola e aí na época 

a pessoa responsável pelas escolas indígenas era a coordenadora da FUNAI era... 

como é que é o nome dela, mulher do Lima? Inelci... ela era servidora da FUNAI de 

Londrina... quando a gente chegou ela veio aqui e nós começamos a montar a 

documentação daquela escola para poder transformar ela em reconhecimento, 

escola reconhecida ela não era reconhecida... aí nós fomos atrás de documento 

antigo para juntar, fazer um histórico do que já tinha... para poder transformar 

numa escola reconhecida porque ela não tinha nada... sabe, nada... 

Com a escola organizada, Selia (2015, p. 77) se lembra até mesmo quando começaram 

a aula, “[...] Nós começamos em maio, não sei que dia em maio, mas foi em maio... foi bom 

porque deu tempo para nós buscarmos as coisas e ir arrumando né...”, assim que começaram 

Marlene (2015, p. 87) ressalta que elas já tinham se preocupado com o calendário escolar, 

dessa forma ela afirma: 

Foi eu e a Selia que formamos um calendário diferenciado para começar a aula em 

maio depois da colheita do algodão, era um calendário direto... mas a gente 

começou mal assim, muito mal porque não tinha nada, a gente dava aula numa 

salinha só, uma num horário outra noutro horário, a tarde... a turma era 

multiseriada... a gente construiu um calendário... para contemplar os dias e fomos 

indo... 

Além do trabalho organizando a escola, e da elaboração do calendário escolar, quando 

começaram a lecionar de fato uma das professoras lembra que também tiveram muitas 

dificuldades, destacando que: 

[...]depois que a gente conseguiu fazer com que a escola fosse reconhecida, depois 

começamos a trabalhar legalmente... nessa época era a FUNAI que mantinha, foi 
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depois que nós chegamos e começamos a organizar que a FUNAI começou a 

mandar material, vinha merenda da FUNAI, vinha tudo... só que daí a gente era 

tudo, a gente era professor, a gente era faxineiro, a gente limpava, a gente fazia 

merenda... não, não tinha diretora... aí depois fico... eles me colocaram como 

responsável pela escola porque na FUNAI não tinha assim... não tinha esse cargo 

de diretora de escola mas eu fiquei como responsável pela escola... era eu quem 

assinava, era eu que fazia, era eu que prestava conta de tudo... nisso eu fiquei desde 

88 até 97, responsável pela escola... (MARLENE, 2015, p. 87) 

 

Nesse início de trabalho,com as dificuldades acima destacadas, Marlene 

contavaapenascom Selia dividindo a sala e o trabalho escolar com ela, mas isso logo muda, 

pois, “[...] assim que nós chegamos o Alã já tinha começado a fazer os contatos com os 

políticos também da cidade aproveitando que era ano de eleição... aí que eles contrataram... 

foi nessa época eu acho que foi contratado o Artur e a Selma [...]”(MARLENE, 2015, p. 90), 

além dessa contratação de professores indígenas, contrataram também “[...] a merendeira [...] 

que era a Isabel Rodrigues Amaral... hoje acho que ela é aposentada já... ela trabalhou 

conosco [...]” (MARLENE, 2015, p. 88). Além desses funcionários que Marlene cita em seu 

depoimento, Selma (2015, p. 60) esclarece que tinham na equipe “[...] a Joana também... ela 

trabalhava aqui, mais daí ela foi para São Jerônimo né... hoje em dia ela não é mais 

merendeira... ela se formou né... disseram que ela está dando aula agora... ela foi nossa 

colega de trabalho...”. 

Quando os dois professores Artur (indígena da etnia Kaingang) e Selma (indígena da 

etnia Fulni-ô) entraram na escola, seu Artur (2015, p. 59) lembra que: 

[...] não tinha sala para nós... porque tinha muitos alunos... e a escola era pequena 

aí não tinha sala, a diretora era a Marlene na época... a Marlene era quem 

mandava... a Marlene e a Selia eram funcionárias da FUNAI, então as duas que 

comandavam, os trabalhos daqui... 

A fim de começarem o seu trabalho com as crianças e para que esses não perdessem a 

matricula devido ao fato da escola ser pequena, os professores, Artur e Selma, na época já 

casados, apresentaram como proposta para iniciar as atividades escolares uma ideia que foi 

crucial, a saber: 

Para nós começarmos a trabalhar mesmo... nós tivemos que.... trabalhar na nossa... 

na nossa casa mesmo de paiol... debaixo de uma sombra lá nós colocamos uma 

mesa e convidamos os alunos para estudar em casa... a escola já existia mais por 

falta de sala nós tivemos [...] nós tivemos que levar os alunos lá na nossa casa... a 

gente nessa época trabalhava com o pré... (ARTUR e SELMA, 2015, p. 59 / 60). 
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Com a contratação desses funcionários, a escola continuou seguindo em sua função máxima, 

de oferecer uma educação escolar indígena, o que ainda não é fácil conforme Selia relembra um pouco 

mais a história, ressaltando que ainda assim tiveram outras dificuldades: 

 

 [...] tinha a merendeira para fazer a merenda, mas não tinha um fogão... tivemos 

que improvisar um fogão a lenha... nós pegávamos as crianças e íamos buscar 

lenha em um dia da semana, nós brincávamos - Vamos lenhar, então nós íamos 

para o mato buscar lenha e deixava tudo arrumado para a semana... graças a Deus 

não aconteceu nada com as crianças porque quando a gente ia para o mato, podia 

ter uma cobra que podia morder, uma coisa assim né!  

A gente entrava lá naqueles capinzais para quebrar aqueles galhos de árvore 

grande que tinham queimado e que já estavam próprios para queimar para lenha... 

porque já estavam sapecados, então nós fazíamos isso... isso era sagrado, eu e a 

Marlene que trabalhávamos ali fazíamos isso e... atendíamos todas as turmas né... 

juntávamos banco para dar aula... aquelas frutas atrás da escola... todos aqueles 

enfeites foi nós que deixamos... nós colocamos cerca na escola porque as crianças 

iam lá e faziam muita sujeira, sabe como é criança né, de noite eles iam fazer 

bagunça...  

Então isso era uma das dificuldades, não tinha documento, não tinha carteira, nós 

amontoávamos as crianças... a gente pegava banco, pegávamos as crianças e 

colocávamos numa mesa, mas teve uma coisa boa nisso porque o Barão de 

Antonina foi uma comunidade muito participativa, tudo que nós íamos fazer os pais 

ajudavam... nem que trouxesse um banco, um cepo para as crianças sentarem, teve 

muita participação nos eventos, em tudo a comunidade participava, tudo, até 

aqueles que não tinha nem filho na escola apareciam na escola para ajudar... nós 

tínhamos uma dificuldade muito grande assim, mas graças a Deus nós tínhamos boa 

vontade e nós éramos nova naquela época, nós aguentávamos o tranco sabe, nós 

ficávamos sem comer, morria de fome... e depois a merenda que vinha dava para 

fazer era uns caldos né... (SELIA, 2015, p. 77 / 78) 

 

Sobre as dificuldades e participação da comunidade Marlene (2015, p. 88 / 89) 

explicita que: 

[...] a gente sofreu lá só que era gostoso porque a gente fazia as coisas com prazer e 

não ficava reclamando, era uma delícia porque o povo... a comunidade indígena do 

Barão era uma comunidade muito fácil de você trabalhar, eles meio que ficavam na 

dúvida mais depois quando era para colocar a mão na massa eles colocavam sabe... 

nós fazíamos a horta com eles, nós plantávamos mandioca para a escola, e nós 

íamos juntos carpir, buscar lenha, chamava os pais para ajudar a limpar... 

Em especial com relação aos pais, seu Artur (2015, p. 60) frisa em seu depoimento que 

“[...] os pais gostavam [dos professores]porque nós éramos simples igual eles né... sem muita 

exigência... então eles gostavam...”[acréscimo nosso],sobre o comportamento das famílias e 

dos próprios alunos, o então cacique da época, seu Tapixi, nota como acontecia a relação 

entre eles e os professores indígenas ao ir à escola:  

[...] eu notei nesse tempo que as famílias lidavam melhor com essas professoras... 

que eles [os alunos] se davam melhor com elas sendo indígenas do que com as 

professoras brancas... porque eles eram mais compreendidos e elas tinham mais... 

como é que eu vou dizer... tinham mais vínculo com o pessoal sabe...[acréscimo 

nosso] (TAPIXI, 2015, p. 15) 
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Apesar de a comunidade ser muito participativa, inicialmente Marlene nos diz que a 

realidade escolar vivenciada pela equipe escolar contava com “[...] crianças [que]davam 

trabalho, faltavam muito... gente do céu, tinha uns que faltava, faltava e aí a gente ia nas 

casas buscar, outros não queriam estudar, outros não precisa estudar... outros levavam bem 

a sério [...]”[acréscimo nosso] e complementa “[...] os alunos quase não vinham para a 

escola... então a gente começo a trabalhar também com os pais e com as mães de que para 

viver bem tinham que passar pela escola [...]” (MARLENE, 2015, p. 88 / 89) 

Por ter mais vínculo com os indígenas, compreendendo o que vivenciavam na escola e 

em contato direto com a comunidade Kaingang local, a professora Marlene esclarece que 

assim que chegaram, iniciaram um trabalho de valorização do ser indígena, pois os próprios 

indígenas não se autovalorizavam, sendo assim as professoras indígenas passaram a trabalhar 

conforme Marlene (2015, p. 87 / 88) relata: 

Quando nós chegamos lá fomos com uma nova visão de educação... a educação não 

passava só por você ensinar a ler e escrever mais sim a viver em sociedade, a se 

comportar lá no meio do não índio, sabe... a ter orgulho de ser índio porque eles 

escondiam que eles eram índios - Aí eu não sou índio não, eu sou mestiço, não 

existe essa etnia mestiço, ou você se identifica como indígena ou não... você tem que 

assumir o que você é, então nós fomos colocando essa semente no coração deles 

que eles tinham que ter orgulho daquilo e não ter medo de nada... de ter 

autoestima... 

Conforme os dias foram indo, as atividades do calendário escolar começaram a se 

tornar mais elaboradas, pois aos poucos a visão dos alunos e da própria comunidade foi 

mudando, compreendendo que era necessária sua valorização enquanto Kaingang, o que logo 

ampliou as atividades dentro da instituição para melhor. Ilustrando essas mudanças ela 

continua: 

Nós fomos os primeiros a fazer a semana cultural... só que a gente não parava as 

atividades escolares, era tudo junto [...] a semana cultural era aula também fazia 

parte do calendário escolar... então nós não parávamos nada... nós fomos a 

primeira escola aqui a fazer a semana cultural, fazer semana da comida indígena, 

mais tudo era aula, tudo fazia parte do nosso planejamento do ano... (MARLENE, 

2015, p. 89 / 90 ) 

Durante o percurso de trabalho dos professores, outra mudança significativa aconteceu 

por meio de um decreto assinado: 

Por força do Decreto n° 26, de 4 de fevereiro de 1991, passa a ser atribuída ao MEC 

"a competência para coordenar as ações referentes à Educação Indígena, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, ouvida a FUNAI." (art. 1°). Tal órgão indigenista, 

então passa da condição de executor das políticas de educação escolar indígena para 

a função consultiva nas ações protagonizadas pelo MEC. (NASCIMENTO, 2013, p. 

334) 
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Este decreto gerou implicações futuras que logo viriam a trazer outra resolução. Em outras 

palavras, a FUNAI, paulatinamente, vai se desvinculando da área da Educação Indígena, 

passando a ser mera observadora, o que faz o MEC, por intermédio dos Estados e Municípios 

ser o órgão responsável pela coordenação das instituições de educação indígenas. É 

interessante notar que no mesmo ano, 1991, a equipe escolar passou por um período de troca 

de experiências com a UEL, que atua juntamente com eles e que tem como resultado a 

construção de um material experimental, que não foi divulgado em nenhuma esfera. 

Seguindo mais alguns anos, em 1996, a escola então passou por uma primeira 

ampliação do seu espaço físico, que assim é relatada por Tapixi (2015, p. 83): 

Teve uma ampliação... eu acho que foi um projeto da própria professora Fátima... 

depois de um tempo uma equipe veio... só veio não-indígena... todas as vezes que 

construíram a escola só vieram não-indígena... ampliou [...] depois da primeira 

escola aí ampliaram outra para trás... primeiro tinha o postinho do lado... depois 

foi ampliado no meio delas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto II - Parte da frente da escola apósa primeira ampliação.(Observe que o telhado mais baixo se refere ao 

primeiro prédio construído e entregue quando a escola foi criada, depois da ampliação a instituição ganha esse 

outro prédio construído ao lado esquerdo). 
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Foto III – Parte de trás da escola após a primeira ampliação. (O prédio 

ao fundo tratava-se na época do posto de saúde). 

  

Essa primeira ampliação que foi feita na instituição educativa, Marlene (2015, p. 90) 

nos explica como foi pensada da seguinte forma:  

A primeira ampliação da escola foi bem depois que nós chegamos... aí que veio a 

ampliação... porque a gente foi pedindo por aí, mandando documento pedindo 

ampliação da escola... depois foi feito um depósito de merenda porque não tinha 

onde guardar a comida e foi aberto essa porta aqui para não ter muito acesso aqui 

na cozinha, porque todo mundo chegava e entrava muito sabe, aí saia lá no fundo... 

e aqui era a única sala de aula que tinha e esses dois banheiros... foi ampliada essa 

parte e a gente pediu para fazer esse lavatório e fechou aqui porque também fazia 

muita bagunça, a gente colocou um portão aqui... então quando nós chegamos lá 

era só essa parte do prédio... era só esse quadrado aqui... era esses dois banheiros, 

essa sala de aula e essa cozinha, só que a cozinha era inteira... depois a gente fez 

isso aqui, aí foi feito a cozinha pra cá, colocado a pia pra cá que a pia era aqui... 

então foi mudado... daí que veio essa ampliação e ficou um prédio separado do 

outro... a gente pediu e o pessoal da saúde fez, não foi o Estado, nem Prefeitura, 

nem nada... aqui chegou perto da enfermaria, que eles falavam que era a 

enfermaria, que era o postinho de saúde... ficava a saúde aqui e o resto era da 

educação [...].23 

A ampliação da escola foi um avanço que beneficiou a comunidade Kaingang e o 

estabelecimento de uma educação formal em seu território. Também é interessante frisar que 

no mesmo ano que ocorre a ampliação do espaço escolar, em 1996, é criada a Lei de 

Diretrizes e Bases n° 9394 que põe em pauta a questão da valorização da cultura e a 

necessidade de se assegurar a educação indígena, conforme expresso em seus artigos: 

 

                                                      
23 Essa ampliação a que Veloso se refere acima pode ser observada no ANEXO D, em seu desenho ilustrativo e 

não na planta baixa conforme está discriminado no anexo, visto que, em conversas informais com estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo da UEL, explicaram-nos que não se pode nomeá-la como planta baixa porque tem 

medidas erradas, retas tortas, além disso, não possui escala, e uma série de dados incorretos, sendo assim o mais 

correto seria chamá-lo de desenho ilustrativo. 
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Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 

fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de 

ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural aos povos 

indígenas, com os seguintes objetivos: 

I - 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; 

II - 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. 

Art. 79. A união apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo 

programas integrados de ensino e pesquisa. 

§ 1° Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 

§ 2° Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de 

Educação, terão os seguintes objetivos: 

I - fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena; 

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação 

escolar nas comunidades indígenas; 

III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos 

culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar material didático específico e diferenciado. 

§ 3° No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o 

atendimento aos povos indígenas efetivar-se-a, nas universidades públicas e 

privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de 

estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. (Incluído pela Lei n° 

12416, de 2011). 
 

Pode-se inferir que a LDB nº 9394 / 96 vem legitimar a Constituição Federal no que já 

havia sido dito com relação à cultura, língua e processo próprio de aprendizagem e esclarecer 

que é de direito dos indígenas ter em sua TI uma escola que ofereça em seu currículo os 

conhecimentos científicos dos não-indígenas, além de outros parâmetros novos, como  

formação especializada para profissionais da área educacional que atuam com os povos 

indígenas e material didático específico que vem a contribuir para que assim ofereçam um 

ensino de qualidade, bilíngue e intercultural, que é considerado tarefa primordial para a 

instituição pois, Luciano (2013) cita e complementa uma afirmação de Candau (2006):“[...] o 

desafio enfrentado pela atual escola indígena é o dilema da comunicação e da convivência 

intercultural [...]”. Sua resposta a essa afirmação é: 

[...] o desafio enfrentado pela atual escola indígena é o dilema da comunicação e da 

convivência intercultural, que se tornou sua principal estratégia político-pedagógica. 

Trata-se do dilema de atender, ao mesmo tempo, as demandas pelo resgate, 

manutenção e valorização dos conhecimentos, das culturas, das tradições e dos 

valores tradicionais próprios dos povos indígenas e o acesso aos conhecimentos, as 

técnicas e aos valores da sociedade envolvente. [...] (LUCIANO, 2013, p. 350 / 351). 

Nesse contexto, em 1997, a fim de progredirem na escola com o desafio a que se 

refere Luciano, levando em conta o que se espera com a LDB e conforme os indígenas  
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almejavam, mais dois professores indígenas iniciam seu trabalho na instituição, a saber: seu 

Gino e seu Aparecido - ambos indígenas da etnia Kaingang, que se tornam essenciais para 

incentivar e ensinar a língua Kaingang, conforme Gino (2015, p. 66) elucida em seu 

depoimento: “A equipe da escola naquela época era a Selia, a Marlene, o Artur e a mulher 

dele, dona Selma... eles davam aula no lado do Português e nós então íamos dar aula na 

língua indígena [...] 

Tendo essa equipe de professores e a fim de coordenar as ações da escola, Marlene, na 

época se mantinha com duas funções, a de professora e a de responsável pela escola, 

conforme o que é expresso no depoimento de Artur (2015, p. 60 / 61) ao lembrar-se de como 

foi sua atuação para com os demais, esboça sua atuação: 

 [...] a Marlene sempre estava passando... via os nossos diários... via os conteúdos 

que estávamos passando, conferia e falava – Tá certo... era assim mesmo que 

trabalhávamos... ia lá em casa, nós colocávamos o cartaz assim com todos os 

conteúdos... – Estou chamando esse conteúdo aí, está bom? Opa... é assim mesmo 

[...].  

E Selma (2015, p. 61) complementa ao afirmar que “[...] a Marlene acompanhava 

tudo, foi bem legal quando ela trabalho com a gente... do jeito que a gente trabalhou... deu 

bastante resultado... [...]”, resultado este que foi sentido por todos os que estavam dentro e 

fora da escola, isto é, foi sentido por toda a comunidade da TI Barão de Antonina. 

Passado um tempo, não obstante ser uma escola reconhecida pelo seu sucesso, 

enfraquece, pois, apesar de seu Gino e seu Aparecido terem acabado de iniciar suas atividades 

como professores juntamente com esses quatro professores atuando na escola, as notícias não 

permanecem boas, porque novamente os não-indígenas invadem a TI, influenciando 

negativamente na construção de uma equipe de docentes fixos nos próximos anos escolares, 

pois: 

[...] tinha muito problema de invasão de terra lá, e aí queimaram a casa do cacique 

João Maria Tapixi... e ele foi embora para a terra indígena Rio das Cobras... deram 

tiro lá até não querer mais sabe... tiveram que ir embora porque eles queriam matar 

ele, com família e tudo, colocaram fogo na casa dele, queimaram tudo suas coisas 

[...] a gente aguento mais um ano ali, com aquela tensão [...] mesmo quando o 

Tapixi saiu... e aí a Selia e o Alã chegaram lá um dia e disseram - Oh... nós estamos 

indo embora para cidade e de lánós vamos pedir para a FUNAI transferir a gente... 

a gente não sabe para onde vai mas aqui nós não vamos mais fica não, não dá mais 

[...] (MARLENE, 2015, p. 91) 

Em outras palavras, com medo das represálias que sofreram pelos posseiros, no ano 

seguinte, 1998, as duas professoras indígenas do mesmo jeito que chegaram juntas, vão 

embora juntas, pois estavam com receio do que poderiam vir a enfrentar nesse espaço que 
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novamente enfrenta uma luta com relação ao seu território, ressalvando que mesmo com a 

saída delas da escola da TI Barão de Antonina, permanecem envolvidas com a educação 

indígena, o que Selia (2015, p. 78 ) destaca  “Nós saímos da escola do Barão de Antonina e 

fomos trabalhar na escola de São Jerônimo... ficamos como funcionárias da escola e depois 

quando a gente saiu... saímos da escola como professoras [...]”. 

Mesmo com esse desfalque na equipe escolar, a instituição educativa permanece em 

suas atividades escolares, contando com outra direção, conforme explana Artur e Selma 

(2015, p. 61 / 62): 

[...] teve outros diretores que... eu mesmo já trabalhei na direção, fiquei acho que 

uns dois anos? É. Uns dois anos na direção quando a Marlene e a Selia saíram... eu 

comandei essa escola... a direção sempre foi ligada no cacique... ninguém 

trabalhava sozinho... os caciques tinham que estar... sempre junto... é junto, dando 

apoio né...  

Nesse sentido, a escola não foi abandonada nem por aqueles que trabalhavam em sua 

direção e nem em função daquele que coordenava a terra indígena a pedido de seus pares, na 

realidade a escola permaneceu ativa, mesmo porque logo posteriormente sofreu outra 

mudança, através da Resolução de n° 2957 de 29 de julho de 1999 (ANEXO B), em que é 

autorizada a modificar o nome de sua instituição para Escola Municipal Cacique Onofre 

Kanhágreen - Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de receber autorização para 

mudar de entidade mantenedora, passando a ter como sua mantenedora a Prefeitura Municipal 

de São Jerônimo da Serra, conforme já indicado a necessidade no Decreto n° 26 / 91. 

É válido ressaltar que mesmo com a indicação do Decreto nº 26 / 91 e com a 

municipalização da escola, a FUNAI permaneceu acompanhando bem de perto a escola, 

considerando o que se fala no depoimento de Artur (2015, p. 60) “Quando a escola foi 

municipalizada, a FUNAI mesmo assim tinha... ainda dava assistência... não parou não, a 

FUNAI sempre estava envolvida... [...] foi bom... muito bom... os dois montaram parceria 

sabe [...]”. 

Sobre a atuação dos professores em sala de aula, Artur (2015, p. 61) lembra-se de 

como lecionava suas aulas com os seus alunos, ficando explicito até mesmo em sua fala: 

Nas minhas aulas eu repetia umas três vezes a matéria... eu planejava a aula... eu 

tinha que recapitular em três dias [...] eu perguntava - Já aprendeu? Já aprendi... 

então tá... no outro dia, eu dava o conteúdo de novo... depois eu trabalhei aqui com 

a segunda série... com a primeira e a segunda série, eu trabalhava muito cartaz né... 

eu fazia uma lista de palavras e o aluno entrava na sala... todo dia entrava na sala, 

olhava e lia... dificilmente ele ia esquecer... 
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Com relação à organização das salas Artur (2015, p. 60) ressalta que “Na época do 

Município que separou as turmas... antes... era uma... duas turmas numa sala...” e esclarece 

que “[...] no começo dava para tomar conta porque os alunos na época respeitavam bem a 

gente... escutavam bem... os alunos respeitavam muito a aula... a gente procurava ensinar o 

possível... o melhor possível né...”. Na sequência Selma completa (2015, p. 60) a respeito dos 

alunos “[...] naquela época que nós trabalhamos não era assim como hoje... nós 

conseguíamos resolver qualquer problema... nunca precisamos chamar o cacique porque eles 

respeitavam bem a gente mesmo...”. 

Já com relação aos pais elucida-se o seguinte: 

Os pais nessa época viam assim que só o professor é que resolvia o problema do 

aluno... problema que eu digo assim... só eu que tomava conta do aluno, ensinava o 

aluno... eu que ensinava o aluno a se comportar, então eles pensavam que o 

professor era... para estar no lugar deles... no passado era assim, quando eu 

comecei a dar aula era assim... eles não participavam das reuniões... às vezes nós 

chamávamos - Não, mais eu estou lavando roupa, é então assim eu via sabe, os pais 

não davam atenção, não valorizavam os professores, eu creio que os pais não 

valorizavam, um pouco as mães valorizavam... aí o cacique entrou no meio e falou - 

Não, as mães tem que participar... porque de repente as vezes um aluno vem aqui e 

eu vou falar com ele assim... fala numa conversa meio alta... aí ele vai chega em 

casa e vai fala - O professor brigo comigo. Aí teve uma reclamação que os 

professores... falaram assim que os professores estavam brigando com os alunos, aí 

o cacique entrou na dança - Então vocês vão ter que participar, veja lá, conversa 

com os professores para saber sobre o aluno... o que o seu filho está aprendendo... 

o que não está conseguindo aprender... se ele estáse comportando bem na sala de 

aula, vocês é que vão ter que ir lá e pergunta dessa forma... (GINO, 2015, p. 68) 

Alguns anos posteriormente à municipalização da escola, depois de muito esforço por 

parte de indígenas e indigenistas, passou a vigorar no Brasil a Convenção n° 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribaisadotada em 

Genebra no dia 27 de junho de 1989, através do Decreto n° 5051 na data de 19 de abril de 

2004. 

É interessante ressaltar que nesse aspecto o Brasil demorou a efetivar as mudanças, já 

que isso aconteceu após a ratificação com o diretor executivo da OIT no ano de 2002 e 

paulatinamente passou a vigorar na data de 25 de julho de 2003, gerando o decreto acima 

citado, visto que a promulgação dessa convenção entrou em vigor internacional no dia 5 de 

setembro de 1991, e que a presente convenção revisa: 

O primeiro instrumento internacional especificamente destinado a reconhecer 

direitos mínimos aos povos indígenas foi a Convenção sobre a Proteção e 

Integração das Populações Aborígenes e outras Populações Tribais e Semi-Tribais 

nos Países Independentes, adotada em 1957 pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). [...]” (BRASIL, 1998, p. 35). 
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Esclarecido isso, e considerando o que está escrito no Decreto n° 5051 na data de 19 

de abril de 2004, ressalta-se a sua Parte VI que é dedicada a Educação: 

 

Art. 26. Deverão ser adotadas medidas para garantir aos membros dos povos 

interessados a possibilidade de adquirem educação em todos os níveis, pelo menos 

em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional. 

Art. 27.  

1. Os programas e os serviços de educação destinados aos povos interessados 

deverão ser desenvolvidos e aplicados em cooperação com eles a fim de responder 

às suas necessidades particulares, e deverão abranger a sua história, seus 

conhecimentos e técnicas, seus sistemas de valores e todas as suas demais aspirações 

sociais, econômicas e culturais. 

2. A autoridade competente deverá assegurar a formação de membros destes povos e 

a sua participação na formulação e execução de programas de educação, com vistas 

a transferir progressivamente para esses povos a responsabilidade de realização 

desses programas, quando for adequado. 

3. Além disso, os governos deverão reconhecer o direito desses povos de criarem 

suas próprias instituições e meios de educação, desde que tais instituições satisfaçam 

as normas mínimas estabelecidas pela autoridade competente em consulta com esses 

povos. Deverão ser facilitados para eles recursos apropriados para essa finalidade. 
Art. 28.  

1. Sempre que for viável, dever-se-á ensinar às crianças dos povos interessados a ler 

e escrever em sua própria língua indígena ou na língua mais comumente falada no 

grupo a que pertençam. Quando isso não for viável, as autoridades competentes 

deverão efetuar consultas com esses povos com vistas a se adotar medidas que 

permitam atingir esse objetivo. 
2.Deverão ser adotadas medidas adequadas para assegurar que esses povos tenham a 

oportunidade de chegarem a dominar a língua nacional ou uma das línguas oficiais 

do país. 

3. Deverão ser adotadas disposições para se preservar as línguas indígenas dos povos 

interessados e promover o desenvolvimento e prática das mesmas. 

Art. 29. Um objetivo da educação das crianças dos povos interessados deverá ser o 

de lhes ministrar conhecimentos gerais e aptidões que lhes permitam participar 

plenamente e em condições de igualdade na vida de sua própria comunidade e na da 

comunidade nacional. 
 

Em suma, já existiam desde a Constituição de 1988 e da LDB nº 9394 / 1996, mas só 

passaram a ter maior visibilidade após alguns anos, com a recomendação internacional. Anos 

depois, em 2008 na escola, ocorreu a segunda ampliação do seu espaço físico, não através da 

construção de um novo prédio, mas sim através da doação do espaço do posto de saúde que 

ficava ao lado da escola, por intermédio da figura do então cacique Alexandre Almeida, 

conforme Gino (2015, p. 69), nos explica em sua fala: 

[...] quando eu entrei a escola era menor... depois foi aumentando a escola a partir 

daí que... foi na época do cacique Alexandre que a escola aumentou... aí foi 

aumentada a cozinha, né... a cozinha foi aumentando porque era onde está o 

prezinho agora, nesse lado de cá emendado não sei se com o segundo ou o terceiro 

prédio... antes era a cozinha mais agora foi mudado... quando cedeu aquele 

predinho ali do lado ali [...] eles conseguiram o espaço porque eles iam fazer outro 

posto, né... o Estado ia... então ocacique foi lá na secretaria para pedir um outro 

prédio para mudar a cozinha né... 
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Foto IV – Antigo posto de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto V – Tamanho real da escola após a segunda ampliação. 

 

O prédio doado conforme consta no documento escolar que solicita oferta do Ensino 

Fundamental II (Escola Estadual Indígena Cacique Onofre Kanhgrén24, 2009 / 2010, fl. 72/73) 

contava com vários cômodos, que foram remanejados e pensados da seguinte forma: uma sala 

de aula, uma sala de professores, uma sala de informática, uma sala da pedagoga / direção, 

uma secretaria, uma biblioteca, uma cozinha, uma despensa, um banheiro [pesquisa in loco]. 

Com relação ao seu espaço físico, por mais que a segunda ampliação tivesse acabado 

de ocorrer, para se acostumar à escola, seu Gino (2015, p. ) ressalta que “[...] a escola era bem 

simplesinha sabe, de material... para dar aula primeiro eu fiz uma oca que ficava lá atrás... 

para que  pudesse trabalhar com o pré eu fiz... tem até um lugarzinho sabe... daí eu dava aula 

lá [...]”. 

                                                      
24 A partir de agora, quando citar algo com essa referência usarei a sua nomenclatura de forma abreviada, dessa 

forma, passando a ser identifica como E.E.I. Cacique Onofre Kanhgrén. 
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Ainda nesse ano, em 2008, é publicada outra resolução que diz respeito à escola, a de 

n° 5451 de 25 de novembro, (ANEXO C), que resolve finalizar de forma definitiva as 

atividades do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) e (1° ao 5° anos) que até então eram 

ofertadas pela Escola Municipal Cacique Onofre Kanhgren - Ensino Fundamental, sendo 

substituída e autorizada em seu lugar o funcionamento da Escola Estadual Indígena Cacique 

Onofre Kanhgren - Ensino Fundamental, que passa a ter como entidade mantenedora o 

Governo do Estado do Paraná. 

Nesse momento em específico, Gino (2015, p. 67) esclarece: 

[...] depois que a escola passou para o Estado que os professores não indígenas 

vieram... a Joelma [indígena da etnia Guarani] e a Cintia [indígena da etnia 

Kaingang] entraram nessa época né... eu e o seu Aparecido ficamos na escola 

porque daí a comunidade viu o estudo que nós tínhamos feito, o primeiro grau né... 

aí enxergaram que nós éramos falantes da nossa língua então nos indicaram porque 

nós podíamos fazer o curso né... o curso dos professores25... aí que nós fizemos 

cursos que possibilitou o encontro de todos os professores indígenas... [acréscimo 

nosso] 

No período letivo de 2008 ainda em destaque, Gino se lembra também que o professor 

Artur (indígena da etnia Kaingang) e a professora Selma (indígena da etnia Fulni-ô) também 

estavam presentes na escola, pois: 

[...] teve um dia quase chegando no mês onze que eles me falaram - No ano que vem 

você vai para o terceiro e quarto ano... agora o pré você vai deixar para o Artur e 

para a esposa dele... a dona Selma... aí a nossa oca do pré ficou lá... então depois 

de um tempo, acho que eles viram a minha experiência, que não era ali no pré... era 

para trabalhar com outra série né, aí me trocaram de turma... então eu passei a dar 

aula para o terceiro e quarto ano... aí eu senti que o meu trabalho estava 

avançando sabe... eu dava aula assim sobre a história que a gente ouvia dos nossos 

avôs né... conversava mais, dava aula oralmente, principalmente... (GINO, 2015, 

p.67) 

Com a vinda dos professores não-indígenas na TI Barão de Antonina, o cacique 

passou a ter mais uma tarefa essencial para escola indígena, pois é só por intermédio de sua 

figura que os professores indígenas e não-indígenas podem trabalhar naquele território, 

segundo apontam: 

Antes o cacique só nomeava professor... colocava as regras... as regras de trabalho, 

a forma de trabalhar, respeitar, dar aula... e íamos trabalhar... hoje, ele assina para 

aqueles que vão trabalhar né... indígena ou não-indígena de acordo com os 

interessados nas vagas aqui... depois encaminha para o Estado né... se tiver vaga... 

se não tiver... ele vai preencher aquelas vagas e não tem discurso... se tiver a 

                                                      
25Esses cursos de professores indígenas foram muito proveitosos, pois foi por meio deles que os materiais 

didáticos específicos começaram a ser pensados e paulatinamente puderam ser elaborados pelos próprios 

indígenas do Paraná sendo participes e autores das obras, conforme se torna evidente no subitem 4.4. a seguir 

apresentado. 
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formação... se é formado já entra... assim que os professores indígenas tiverem 

formados...  o branco vai sair.. os não-índios né... vão deixando a vaga para os 

indígenas... que já estão formados mesmo... é assim... porque os não-índios já vem 

com... sabendo... conscientes que eles vão trabalhar ali... até alguém se formar para 

pegar o lugar.... (ARTUR E SELMA, 2015, p. 62). 

Nesse período em que a escola tornou-se estadual, seu Gino (2015, p. 68 / 69), lembra-

se das atitudes que os pais esboçavam e as relatam da seguinte forma: 

[...] o acompanhamento das mães já foi diferente, já foi acompanhando os alunos 

mais, já foi perguntando para os professores - Como é que estão as notas do meu 

filho? Aí eu vi diferença sabe, eu achei que a comunidade estava acompanhando o 

meu trabalho sabe, se eu estava dando aula ou se eu não estava, se eu desse aula 

estava bom para eles, se eu não desse por eles também estava bom [...] Hoje não, 

hoje eles cobram do professor... agora que eu vejo eles cobrarem - E daí meu filho 

está aprendendo? - Como é que ele está? - Ele está se comportando bem? Fale 

comigo porque eu vou puxar a orelha do meu filho se ele estiver ti maltratando, 

então agora eu enxergo que as mães estão levando a sério sabe, por isso que antes 

não tinha aluno que estudava lá fora em outro colégio, no colégio dos não-índios, lá 

fora... agora tem, vão para Londrina, Assai, Cornélio e hoje tem... antes não tinha... 

hoje as mães estão acompanhando - Queremos que os nossos filhos estudem lá fora, 

para acompanhar os não-indígenas... queremos que tenha computadores aqui 

dentro26para que os nossos filhos já aprendam... para depois aprender mais lá fora, 

já cobraram o cacique - Queremos internet para os nossos filhos aprenderem, para 

olhar lá fora... porque hoje as mães sabem que a pessoa que não tem o curso de 

computação hoje não vai mais para frente... então precisa ter né... o aluno está 

aqui, mais ele está sabendo o que está acontecendo no Japão, nos Estados Unidos, 

assim é que eles querem, então agora eles estão cobrando, eles botam fé... 

 

O comportamento que os pais expressaram nesse momento novamente é modificado, 

pois não agiam assim na mantenedora municipal, além disso, a presença do cacique se fez 

presente na instituição educativa não só com relação aos pais, mas também com relação aos 

professores, pois:  

Quando algum professor fazia alguma coisa errada o cacique chamava a atenção 

não só do índio como do professor não-indígena né, porque às vezes acontece 

alguma coisa, eu já vi acontecer algumas coisas sabe... se não está dando certo ali, 

começa a falar alto... a gente procurava acertar, porque ali era um ambiente que 

nós precisamos estar concentrados no nosso trabalho para passar de forma correta 

os conhecimentos para aquelas crianças, então ele falava... se ele chamava era 

porque estava acontecendo alguma coisa ali... hoje eu mesmo posso chamar aquela 

professora, eu posso conversar para acertar... para ninguém ficar assim de mal... 

com a cara virada um com o outro... para que todo mundo fique alegre... por isso 

que eles sempre me procuram sabe, procura o Luís Gino e leva lá e vamos 

conversa... então a gente foi sempre o mais correto no nosso trabalho... (GINO, 

2015, p. 69) 

                                                      
26 Ao mencionar acima que a escola tem uma sala de informática, é importante frisar que, nessa sala tem apenas 

quatro computadores, desses apenas um funciona com internet e é utilizado pela equipe administrativa da escola, 

o que podemos inferir que não é uma sala para os alunos utilizarem. 
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Passado quase um ano, no dia 27 de outubro de 2009, o cacique interveio na escola 

juntamente com suas lideranças, não no que diz respeito aos comportamentos de professores, 

pais e alunos, mas no que se refere a unir a equipe escolar da TI Barão de Antonina para que 

pudessem se reunir e discutir a ideia de pedir ampliação da oferta de ensino, isto é, nesse 

momento solicitando apenas o Ensino Fundamental II, conforme está registrado em ata (E.E.I. 

Cacique Onofre Kanhgrén, 2009, fl. 21 / 22)  

Essa reunião foi presidida pelo cacique, Alexandre Almeida juntamente com a diretora 

não-indígena, Patrícia Danielle Lopes Bernardo, que fizeram a abertura e logo abriram o 

espaço para uma discussão, após esclarecidas as partes, o cacique e a liderança local 

concluíram que isso é do interesse de todos e que a comunidade deverá pedir e lutar por sua 

vontade coletiva, o que ganha respaldo quando todos os presentes assinam a ata lavrada pela 

secretária da escola, Cíntia Ven-Prag Amaral Almeida. 

Para que a oferta de ensino fosse ampliada de fato, a diretora na data de 19 de 

novembro do ano da reunião acima tratada, encaminhou o pedido à Secretária de Estado da 

Educação, Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde, para Autorização de Funcionamento do 

Ensino Fundamental - Anos Finais, indicando o ano de 2010 para começar a implantação. 

(E.E.I. Cacique Onofre Kanhgrén, 2009, fl. 02). 

Ainda no mesmo ano, segundo está anexado no Documento Escolar (2009, fl. 97), no 

dia 23 de dezembro de 2009, através do ato administrativo n° 0304, a chefe do NRE de 

Cornélio Procópio, Maria Salete Closs Fonseca, solicita a criação de uma Comissão para 

verificar a autorização de funcionamento do Curso do Ensino Fundamental - Anos Finais, 

delegando aos seguintes funcionários a função: Marilda Catucci, Clodoaldo Vieira e Elisa 

Ursula Meier Poli.  Na mesma data, a Comissão verifica o que a ela foi pedido, elaborando 

um parecer favorável à instituição (E.E.I. Cacique Onofre Kanhgrén, 2009, fl. 105). 

No ano seguinte, mais especificamente no dia 02 de fevereiro de 2010, Wagner 

Roberto do Amaral, chefe do Departamento da Diversidade (DEDI), e Cristina Cremoneze, 

Coordenadora da Educação Escolar Indígena, fez uma recomendação para a implantação 

gradativa de 5° a 6° séries a partir de 2010, 7 ° série em 2011 e 8 ° série em 2012, no turno 

matutino, orientando que a língua Kaingang fosse equiparada com a Língua Portuguesa na 

nova matriz curricular, que de certa forma a própria comunidade compreende como 

necessária, segundo depoimento de Gino (2015, p. 72) “[...] hoje a gente queria né... que 

tivesse mais aula em Kaingang porque assim é bom... devia falar mais em Kaingang dentro 

da sala de aula [...]. 
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Feitas suas considerações a respeito do pedido, entregaram um parecer favorável ao 

pedido que foi encaminhado para a Superintendência da Educação (SUED) / Diretoria de 

Administração Escolar (DAE). (E.E.I Cacique Onofre Kanhgrén, 2009, fl. 110) 

Por sua vez, no dia 05 de fevereiro de 2010, a Coordenacão de Planejamento da Rede 

Física (CRPF), na pessoa de Joséli Nascimento Albuquerque, também entregou um parecer 

favorável. (E.E.I. Cacique Onofre Kanhgrén, 2009, fl. 117). Por fim chegando na data de 09 

de fevereiro de 2010, a mesma encaminhou o parecer n° 333 da CRPF que propõe que uma 

resolução seja criada para autorizar o funcionamento do Ensino Fundamental II, o que de fato 

acontece através da resolução n° 546, datada igualmente e assinada pelo Diretor Geral da 

Secretaria de Estado da Educação, Ricardo Fernandes Bezerra, que assim o autoriza. (E.E.I. 

Cacique Onofre Kanhgrén, 2009, p. 118). 

Após esse processo ser autorizado, o presente documento escolar na data de 10 de 

março de 2010 retornou à instituição de ensino para assim ser arquivado. Dois anos depois, 

em 2012, outra resolução é criada, com o n° 1932, no dia 28 de março do corrente ano, que 

determina que a instituição passe a se chamar Escola Estadual Indígena Cacique Onofre 

Kanhgren - Educação Infantil e Ensino Fundamental. (E.E.I. Cacique Onofre Kanhgrén, 2013, 

p. 07).  

Em 2013, a escola já então organizada com uma equipe docente mista entre indígenas 

e não-indígenas, novamente perdeu dois atores muito importantes que passaram pela 

construção da instituição no tempo que era mantida pelo Município São Jerônimo da Serra até 

a data referida, sendo eles, Aparecido e Gino, conforme um deles nos explica: 

[...] eu parei de dar aula por causa que o governo... eu acho, eu creio que a 

liderança passada não teve... o cacique passado não teve experiência sabe de... 

porque parece que foi uma ideia... de outros caciques, de outras regiões... 

lideranças lá do sul que se reuniram e falaram sobre os professores indígenas... 

porque tinha uns professores parece que não estavam conseguindo dar aula direito 

sabe por falta de experiência, por falta de curso né... porque daí já não era mais no 

governo do Requião, já era do outro governo... Beto Richa... foi no tempo do Beto 

Richa que eles tesouraram tudo sabe... eles tesouraram tudo... não é por causa dele 

é por causa que a liderança não soube explicar direito né... porque tinha outra 

reserva que não estava dando aula direito, não tinha experiência, colocaram as 

pessoas que não tinham experiência na sala de aula e eles não estavam 

conseguindo... aí que as lideranças e os caciques se reuniram e falaram - Não, 

então nós vamos ter que pedir o segundo grau completo, o Ensino Médio para dar 

aula né... mais eu só tenho até o Ensino Fundamental... eu não tenho Ensino Médio, 

então isso também me atingiu sabe... (GINO, 2015, p. 71) 

O que logo complementa com sua fala, que a equipe escolar deixa de contar com eles, 

mas ganham outros professores indígenas para lecionar a língua Kaingang, a saber: 
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Hoje a escola tem como professor indígena a Neiva, o Dilson e a Michele, também 

tem o Artur e a Selma... três do Estado e dois da Prefeitura, do Município, 

emprestados... a minha filha dá aula no meu lugar, eu não fiquei triste porque é a 

minha filha... as minhas filhas estão na sala de aula, então já foi o meu tempo, eu 

não perdi sabe... eu sempre digo - Eu não perdi o meu cargo, porque as duas estão 

na sala de aula né... passei a minha experiência sabe [...] (GINO, 2015, p. 73) 

Com sua saída, observando não mais como professor atuante na escola, mas como 

Kaingang da comunidade Barão de Antonina, Gino (2015, p. 70) reflete sobre os professores 

não-indígenas e o trabalho que exercem com as crianças indígenas: 

Eu creio que quem trabalha com os índios, os não-indígenas eles querem entrar no 

ritmo, querem não, já estão entrando... no ritmo da cultura indígena sabe porque 

qualquer coisa a diretora está indo ao cacique - Está acontecendo isso, vem e 

acerta sabe... então é isso mesmo, porque aqui dentro é diferente de lá fora né, aqui 

dentro o professor tem voz para falar com o aluno [...]  

Além disso, complementa, relatando como os professores não-indígenas agiam antes e 

como agem na atualidade: 

Hoje eu enxergo que o trabalho dos não-indígenas também está evoluindo sabe... 

porque antes não era assim sabe... antes era... parece que eu via que eles só vinham 

só para dizer que veio para dar aula... parece que eles vinham mais pelo dinheiro, 

aí nós fomos conversando... conversando para mudar o trabalho desses professores 

não-indígenas, eu dizia – Vocês não estão indo para frente, eu enxergava assim né... 

e agora os professores estão trabalhando sério também, estão trabalhando sério 

porque a comunidade quer... pede, cobra... se o professor falta os pais sabem... as 

vezes eles perguntam assim - E aí teve boa aula? Ai os seus filhos respondem - 

Teve... ou as vezes eles respondem... - Não mãe, não teve, o tal fulano, a professora 

falta, o não-índio, a não-indígena falto... as vezes o índio falto, o professor índio... 

aí eles falam lá na hora, eles chegam no cacique e perguntam - Cadê aquele 

professor? Onde é que ele foi? O cacique então tem que dá explicação sabe... a 

diretora vai lá no cacique e avisa antes - Oh... a professora Vaneide está fazendo 

isso... foi fazer isso, aí ele já tem como responder para as mães – Não, ela foi fazer 

isso... então é assim, aí eles estão sérios nisso, estão fazendo a parte deles sabe [...] 

(GINO,2015, p. 69 / 70) 

Com isso, além de todas essas mudanças acontecendo, ainda no ano de 2013, a 

instituição educativa reformulou o seu Projeto Político Pedagógico (P.P.P.) e apresentou um 

novo regimento escolar que é aprovado pelo Ato Administrativo n° 269 no dia 23 de 

novembro de 2013, pela Chefe do NRE - Cornélio Procópio, Adalgisa Denise de Almeida 

entrando em vigor a partir do ano letivo de 2014 (E. E. I. CACIQUE ONOFRE KANHGRÉN, 

2013, contracapa) 

De acordo com o regimento (2013) o ensino ofertado era para Educação Infantil - 

alunos de 4 a 5 anos e Ensino Fundamental, anos iniciais e anos finais - este devendo ter: 
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I. Base Nacional Comum constituída pelas disciplinas de Arte, Ciências, Educação 

Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e 

Língua Kaingang. 

II. Ensino Religioso, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosas do 

Brasil, vedadas qualquer forma de proselitismo. 

III. História e Cultura Afro-Brasileira Indígena e Africana, Prevenção ao Uso 

indevido de Drogas, Sexualidade Humana, Educação Ambiental, Educação Fiscal e 

Enfrentamento à Violência contra a Criança e o Adolescente, como conteúdo 

trabalhadas ao longo do ano letivo. 

IV. Conteúdo de História do Paraná na disciplina de História. 

V. Língua estrangeira moderna Inglês. (E. E. I. CACIQUE ONOFRE KANHGRÉN, 

2013, p. 42). 

 

É interessante frisar, que ao entender quais são as disciplinas que compõem a matriz 

curricular, podemos deduzir que pouco tem em diferença com o currículo da escola não-

indígena. Talvez um dos pontos que mais as diferenciem, é o que é está explicito em seu 

artigo 60: 

O estabelecimento de ensino oferta Contraturno para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental e sala de apoio à Aprendizagem para os anos finais do Ensino 

Fundamental conforme a orientações da secretária de Estado da Educação. (E. E. I. 

CACIQUE ONOFRE KANHGREN, 2013, p. 42). 

Nas entrelinhas, isso talvez queira dizer que há uma preocupação com alunos que não 

seguem o calendário letivo porque às vezes se encaminham com seus pais para seus trabalhos, 

por exemplo, na venda de artesanatos na cidade, visto que para eles também é um processo de 

ensino e aprendizagem vinculado a sua cultura Kaingang. 

Transcorrido um pouco mais de tempo, em 2014, em comemoração ao dia dos 

professores, o professor Gino retorna à escola, dessa vez como convidado da equipe escolar: 

Nesse dia então a escola abriu e eu fiquei quase duas horas sabe, então eles 

chamaram todo mundo aí quando eu cheguei lá eles ficaram olhando em mim - 

Mais será que o tio Gino vai dar aula hoje para nós? Como é que ele está? Eles 

falaram desse jeito, eu quase chorei sabe, parece que eu não tinha... a minha fala 

não saia sabe... aí eles falaram - Mas será que o tio Gino vai dar aula para nós? 

Que bom, uns falaram, - Que bom que ele veio hoje... Será que ele vai continuar? 

Eles falavam assim para mim sabe, falavam assim para a pedagoga e aí a diretora 

falou - Vocês conhecem o Luis Gino? Eles falaram - Nós conhecemos, eles então 

perguntavam - Ele vai dar aula para nós? Eles falavam com a diretora, que é a 

Patrícia daí... - Ele só veio dar aula aqui hoje, porque nós convidamos ele no nosso 

dia... no dia do professor... então nós chamamos ele para contar uma história para 

vocês. Aí eles falaram - Então está bem, então todo mundo ficou alegre sabe, ali os 

alunos... Então eu dei a minha aula... eu contei uma história que o meu avô tinha 

contado para mim né... que um índio velho, um senhor já de idade... setenta anos de 

idade, morador da reserva indígena do Apucaraninha, tinha uns parentes aqui no 

Barão... um dia ele veio de lá, veio no tempo que o mato aqui era fechado, mato 

virgem né, tinha onça, tinha esses bichos ferozes né... então para ele chegar aqui ele 

cruzava o rio e chegava... fazia essa trajetória sabe, uns daqui ia para lá e outros 

vinham de lá para passear para cá né... quando ele estava no trilho porque não 

tinha estrada para passar com os bois, o índio lutou com uma onça, e foi salvo por 

outro animal. Então eu contei a história para eles... eles ficaram alegres quando eu 
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contei essa história sabe, eunão tinha contado ainda... aí quando eu estava saindo 

eles falaram – Oh... tio, você vai embora? Não vai voltar para dar aula de novo? - 

Não é só esse dia, eu falei...Para dar essa aula especial primeiro eu fui nas turmas 

do terceiro e do quarto... numa terça-feira à tarde... e aí na quinta-feira eu fui do 

sétimo até o nono... até o nono ano eu fui nessa escola... então foi assim sabe uma 

surpresa para eles, surpresa para mim, eu não estava conseguindo falar direito 

sabe de tanta emoção que eu estava... já fazia nove meses que eu não entrava dentro 

na sala de aula sabe... Eu falei – Faz nove meses que eu não venho aqui conversa 

com vocês em... é um presente para mim porque hoje estou aqui. Aí eles ficaram 

alegres, bateram palma para mim, até que na saída um aluno meu falou - Oh... tio, 

bate aqui, aí bateu assim na minha mão assim e falou - Valeu tio... esse aluno está 

no sétimo ano, sétima série... aí ele falou - Valeu... naquela hora eu quase chorei, 

quando eu saí para fora teve uma hora que eu chorei, não tinha como segura sabe, 

como diz assim a ficha caiu...(GINO, 2015, p. 72 / 73) 

Posteriormente, a comunidade Kaingang fez a construção de duas ocas no meio da 

mata com a seguinte finalidade “[...] nós fizemos essa oca para mostrar para esses alunos 

novos o que devem conhecer agora... os alunos vão ter que ir lá para conhecer... dança, 

alimento indígena, o nosso alimento... mostrar o alimento indígena, esse lugar vai ser para 

esse tipo de atividade...”(GINO, 2015, p. 72), nesse sentido essa oca a que se refere podemos 

inferir que se trata de uma extensão da escola que trabalhará mais a parte cultural do povo 

Kaingang que se faz tão importante ainda nos dias de hoje. 

Atualmente, segundo aponta Candau, a escola indígena em sua permanente construção 

deve ser pensada da seguinte maneira: 

[...] É preciso construir escolas indígenas com processos pedagógicos que superem o 

monopólio da cultura "escritocêntrica", abrindo espaços para outros modos de 

transmissão de conhecimentos por meio da oralidade, da corporalidade, da imagem, 

da observação e repetição de bons exemplos dos mais velhos e do aprender fazendo, 

vivendo, experimentando, pesquisando e descobrindo. Escolas indígenas que 

propiciam no seu cotidiano interno e externo experiências e vivências concretas de 

interculturalidade, de solidariedade, de reciprocidade e de complementariedade 

sociocultural, econômica, política e espiritual. (CANDAU, 2006 apud LUCIANO 

2013, p. 353) 

Ficando explicito e pensado pela própria instituição que assim indica em seu 

documento escolar, que sendo essa instituição uma escola estadual indígena tem como 

premissa: 

[...] reconhecer e valorizar as formas indígenas de se organizar, [...] preparar o aluno 

a conviver, interferir e competir em igualdades de condições com o mundo não-

indígena, porém, tendo como foco principal a construção e fortalecimento da 

identidade étnica, preparando esse aluno para ser um [...] "Kanhgág autêntico" 

inserido em sua contemporaneidade [...] (E.E.I., 2009, fl. 04). 
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Como futuro próximo, a sociedade Kaingang, conforme explica seu Gino (2015, p. 

74), almeja muitas coisas que propiciariam uma melhor educação escolar indígena, deste 

modo: 

Nos próximos anos talvez os nossos alunos vão estudar mais aqui dentro, porque 

agora por exemplo, vão pedir... vão fazer um projeto para o governo do Estado né... 

porque já que vai sair um colégio grande então tem que... vamos ver o que 

acontece... vão pedir para aumentar o nível do ensino para que os nossos alunos 

fiquem aqui mesmo fazendo o primeiro, o segundo e o terceiro ano do Ensino 

Médio27... para depois ir fazer faculdade fora, aqueles que quiserem... porque hoje 

lá fora não está fácil... e também as vezes acontece cada discriminação lá fora... eu 

acho que acontece essas coisas... Daqui uns dez anos eles podem estar trabalhando 

aqui, a gente já... o cacique já aviso que esse pessoal que está estudando, tem uns 

que estão fazendo magistério né... se eles conseguirem, o cacique sempre falo que 

ele quer que a comunidade trabalhe uns com os outros sabe... alunos indígenas com 

professores indígenas, porque aí a conversa aqui dentro é diferente né, porque lá 

dentro da escola é diferente... então eu acho que nós estamos acreditando muito 

nisso, nesses alunos que saem para estudar na Universidade né... esses que estão 

fazendo a faculdade... Nós daqui uns dez anos devemos nos comunicar melhor, 

certo... porque aí o nosso povo... nós sabemos como lidar com eles sabe... quando 

os indígenas que já estão na Universidade terminarem com certeza alguém dos não-

indígenas vai ter que deixar a sala de aula... eles sempre disseram isso para o 

pessoal lá de fora, para as professoras não-indígenas né... mais por enquanto ainda 

não está acontecendo então... porque o nosso pessoal ainda não terminou... mas nós 

estamos botando fé que eles terminam né.... 

Concluindo-se assim que a Escola Estadual Indígena Cacique Onofre Kanhgrén 

conforme demonstramos nesse item, ao longo dos anos mudou muito,melhorou, mas ainda 

não se encontra totalmente do jeito que queriam, pois segundo o próprio cacique Casturino de 

Almeida aponta a escola já sofreu mudanças importantes, mas ainda precisa mudar algumas 

coisas, essas coisas a que ele se refere podemos inferir que pode se tratar de mudanças 

pertinentes para valorizar mais ainda sua cultura, para que seus alunos não levem um choque 

quando chegam a estudar na cidade ou em Universidade, para que assim possam ser alunos da 

etnia Kaingang. 

4.4. Breve apontamento do material didático especializado na cultura 

Kaingang 

Através do Projeto de educação chamado "Jagnē Mré Hyn Han", que foi desenvolvido 

no ano de 1989 a 1991, a coordenadora da FUNAI - Inelci Deitos Aco, pode se reunir com os 

docentes da UEL - Ludoviko C. dos Santos e Magali S. C. Pereira e docentes da Escola Rural 

                                                      
27 Além desse pedido de ampliação da oferta de ensino com uma nova construção de outra escola na TI Barão de 

Antonina, em conversa informal que acompanhamos de Marlene e uma pessoa da comunidade Kaingang, soube-

se que tem um projeto de uma quadra de esportes que pediram para autorizar a construção, o que a FUNAI já 

autorizou, sendo assim é provável que logo saia do papel e se concretize. 
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Cacique Onofre Kanhgrén e Escola Rural Índio Rael Vynhkág (ambas do Posto Indígena 

Barão de Antonina) - Artur Fag Tej Amaral, Marlene do Carmo Veloso, Nilce Cardoso, Selia 

Ferreira Juvêncio e Selma Daka Amaral, além do monitor bilíngue Manuel Nóreg Mág 

Felisbino, do Posto Indígena do Apucaraninha, para criarem um material experimental e 

posteriormente reproduzi-lo através da Administração Regional de Londrina / FUNAIem 

março de 1991. 

Esse material elaborado foi construído junto com os estudantes das terceiras e quartas 

séries das respectivas escolas, que realizaram entrevistas com os mais velhos da comunidade 

contando as histórias do modo de vida dos Kaingang de antigamente. Além disso, os 

estudantes fizeram relatos dos passeios feitos no Matão e em Vila Velha, ambos registados na 

Língua Kaingang e na Língua Portuguesa, e também fizeram desenhos que expressaram as 

atividades feitas dentro e fora das salas de aula.  

Anos depois, considerando a Convenção n° 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais adotada em Genebra no dia 27 de junho de 

1989, que tem vigência no Brasil desde o ano de 2003, em seu art. 28, mais precisamente no 

ponto3 “ Deverão ser adotadas disposições para se preservar as línguas indígenas dos povos 

interessados e promover o desenvolvimento e prática das mesmas”, e ponderando a  LDB nº 

9394/96 em seu artigo 79, especificamente em seu inciso IV, em que é garantido que a União 

desenvolverá programas de ensino e pesquisa que suscitarão no processo de elaboração e 

posterior publicação de material didático específico e diferenciado, nas duas últimas décadas  

o Estado do Paraná, representado pela SEED-PR, com base em oficinas, cursos de formação 

continuada com professores indígenas Kaingang,  torna real o que está posto nos documentos 

legais, assim publicando as seguintes obras a seguir: 

4.4.1 Experiências pedagógicas de professores Guarani e Kaingang 

Através de oficinas pedagógicas desencadeadas pela Coordenação da Educação 

Escolar Indígena /DEDI / SEED realizada em Curitiba, no ano de 2010 houve como 

desdobramento a criação desse caderno temático. Esse caderno foi "[...] totalmente escrito por 

professores indígenas que tiveram voz, autoria e oportunidade para expressar suas diferentes 

visões sobre seus processos de formação, suas escolas, seus alunos e suas práticas 

pedagógicas." (ARCO-VERDE, 2010 apud PARANÁ, 2010a, p. 5). 

É um material trilíngueà medida que vemos o seu escrito em Português, Guarani e 

Kaingang e é muito rico em experiências vividas e exemplificadas por meio de desenhos e 
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fotos dos próprios autores, além disso apresenta indicação de bibliografia e sítios na internet 

que discutem a Educação Escolar Indígena como recurso para aqueles que querem saber e 

aprender mais sobre o assunto. Assim podemos concluir que ele foi publicado e distribuído 

gratuitamente a fim de possibilitar auxílio aos professores indígenas e não-indígenas, no que 

remete a explicar a realidade do tema em questão na atualidade. 

4.4.2 Ler, escrever e ser Kaingang no Paraná 

 Publicado também no ano de 2010, tem um diferencial que o destaca dos demais, 

porque ele não tem como foco as crianças e adolescentes, pois é para ser utilizado com as 

turmas de alfabetização de jovens, adultos e idosos, como material de apoio pedagógico, 

tornando-se assim peça fundamental no Programa Paraná Alfabetizado. 

Para se concretizar no formato de livro a SEED possibilitou cursos, encontros, 

reuniões, dentre outros, nas próprias TIs do Paraná o que ocasionou na participação da 

comunidade local, com a presença inclusive do cacique e de suas lideranças28 presentes em 

seus territórios. 

Assim para a sua elaboração os próprios alfabetizadores Kaingang foram seus autores, 

além deles, dessa vez também contou com: 

 "[...] a autoria de cursistas Kaingang [...] do curso de formação de docentes na 

Educação Infantil e Anos Iniciais no Ensino Fundamental, em nível médio, 

modalidade normal bilíngüe Kaingang [...] que aconteceu no Centro de Formação 

Continuada de Faxinal do Céu, localizado no Município de Pinhão – PR." 

(PARANÁ, 2010b, p. 09). 

Com todos esses autores, o livro abordou temas como: alfabeto e língua Kaingang, 

histórias de contatos com não-indígenas, histórias do seu povo antigamente, identidade, 

comidas, danças, pinturas corporais, rituais, brincadeiras, artesanato, dentre outros que se 

fazem tão importantes a eles também nos dias de hoje. 

4.4.3 Kanhgág Jykre: material pedagógico na língua Kaingang 

Indo ao encontro da divulgação do material indígena do ano de 2010, no ano seguinte 

com uma nova equipe da SEED, é publicado dessa vez um livro com o intuito de reforçar 

ainda mais a língua Kaingang, pois compreendem que: 

                                                      
28Lideranças, para não-indígenas, é o equivalente ao cargo do governante em nossa sociedade. 
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"[...] é na língua e pela língua que os povos se fortalecem enquanto grupos étnicos, 

expressam e organizam suas cosmologias e conhecimentos tradicionais e os 

transmitem de uma geração para outra. E é com essa certeza que o presente material 

está sendo disponibilizado para subsidiar as práticas pedagógicas das (os) 

professoras (es) e a formação inicial das (os) estudantes indígenas." (ARNS, 2011 

apud PARANÁ, 2011, p. 7) 

Dessa forma, o livro novamente conta com autores indígenas que apresentam um 

trabalho que já estava sendo pensado por eles desde novembro de 2006 através do curso de 

formação continuada oferecido pela SEED. Com uma linguagem simples, textos curtos e 

bilíngues, o livro aborda temas como: meios de transporte, natureza (animais, árvores, frutas e 

rios), comida, artesanato, música, plantas medicinais, metades clânicas29e terras indígenas e é 

publicado com o intuito de ser utilizado por professores que atuam ou vão atuar no Ensino 

Básico. 

Além dos livros expressos acima, outros livros que não são citados no presente 

trabalho também já foram publicados por meio da SEED / PR e muitos já se encontram na 

Escola Estadual Indígena Cacique Onofre Kanhgrén, assim como também se encontram em 

outras escolas Kaingang de outras terras indígenas localizadas no Paraná. 

 

 

                                                      
29 A definição de metades clânicas, é explicada por Veiga, no Portal 

Kaingang(http://www.portalkaingang.org/index_cultura_2_principal.htm,2012): “Adota-se aqui a 

designação metades clânicas para a divisão que marca a distinção mais importante entre membros na sociedade 

Kaingang. Com esse uso busca-se destacar a associação das metades Kam~e e Ka~iru com seus respectivos "pais 

ancestrais", homônimos das metades. [...]”. Para saber mais sobre o assunto é indicado ler o mito de criação dos 

Kaingang expresso na tese da antropóloga de Kimye Tommasino. 

http://www.portalkaingang.org/index_cultura_2_principal.htm
http://www.portalkaingang.org/index_cultura_2_principal.htm
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tempo atual, portanto, o uri, vem sendo construído a muito tempo. Pode-se dizer 

que os Kaingáng do Tibagi vêm produzindo o novo tempo há pelo menos 150 anos, 

quando os primeiros aldeamentos e colônias militares foram instalados. 

(TOMMASINO, 1996, p. 54). 

Em síntese, o tempo uri do qual Tommasino nos fala, veio com a construção dos 

aldeamentos e está sendo construído pelos Kaingang como uma forma de resistência após 

anos de contato de uma sociedade indígena com a sociedade não-indígena, o que não se torna 

fácil aos primeiros, levando em conta que permanecem em uma luta constante, primeiramente 

perdendo seus entes queridos em batalhas, perdendo o que é seu e é essencial a sua própria 

cultura, agora lutando com uma sociedade que se diz democrática, lutando em busca de seus 

direitos a terra, a meios de sobrevivência em uma sociedade capitalista, para que o seu povo 

tenha saúde, tenha educação, entre outros. 

Essa educação escolar que foi imbricada entre cultura indígena e não-indígena, fica 

muito clara com a implantação da escola pensada por não-indigenas, mas que hoje após 

muitos anos em busca de um pouco de direito, passa a tornar-se deles, pensada e trabalhada 

por alguns de sua comunidade, que aos poucos vão ocupando os cargos que nela são 

existentes, seja como professores da língua Kaingang ou como professores já formados em 

Licenciaturas, seja como pedagoga, enfim, concretizando que cada vez mais indígenas 

possam guiar a sua própria escola, sempre levando em consideração o tripé: específica, 

bilíngue e intercultural. 

É tão interessante o seu desenvolvimento, a forma como resistem, que foi e é muito 

pertinente os seus depoimentos, pois carregam muito pertencimento, diversas emoções, em 

uma história que felizmente posso dizer que não acabou, sendo assim não posso concluir o 

presente trabalho visto que a escola não foi, ela está sendo, permanece em construção 

diariamente, pois assim como caminha a humanidade, a sua história permanece sendo 

constituída pelo povo Kaingang e por alguns professores não-indígenas que se fazem 

presentes na instituição. 

Enfim, talvez tenha considerações a fazer, como por exemplo, a forma como os 

indígenas estão dominando os conteúdos não-indígenas em suas escolas e colocando no seu 

cotidiano é notável. A passos tímidos e largos as Universidades estão sim, aos poucos, 

formando profissionais indígenas que retornam a sua própria terra e educam o seu próprio 
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povo, sem contar que agora já se tem inúmeros artigos, livros que contam com a autoria deles, 

falando sobre eles mesmos, sobre a temática educação escolar indígena com muita 

propriedade, de modo que pude considerar durante todo o percurso de pesquisa e em toda a 

elaboração do texto de conclusão de curso. 

O trabalho apresentado em si me fez refletir muito, enquanto aluna porque pude 

aprender os conceitos que por mim deveriam ter sido aprendidos, lá no Ensino Fundamental 

II, com as antigas disciplinas: História do Paraná e Geografia do Paraná, que tratavam sobre 

os indígenas, a colonização de seus territórios que deram origem a tantas cidades, sobre os 

primeiros europeus e suas colônias, sobre o mapa de cidades e rios que as contornam, enfim 

sobre o que diz a respeito ao Estado do Paraná. Acho que naquele momento juntamente com 

os meus colegas de classe eu não compreendia o porquê tinha que estudar aquelas disciplinas 

que considerava tão chatase tinha uma noção muito vaga dos indígenas, pois eu os 

generalizava também porque eu não os conhecia. 

Lembrando aqui o que um dos meus sobrinhos me perguntou, hoje posso dar muita 

risada, mas sei o qual rico foi expressar a pergunta - Você vai para outro planeta? ao me ver 

saindo falando que ia fazer pesquisa de campo na terra indígena. Talvez possa imaginar o 

quanto confuso estavam seus pensamentos, e mesmo assim tentei explicar a ele, tentando 

propiciar um bom esclarecimento ao responder a todas as suas perguntas que iam surgindo, 

ressaltando que talvez fosse um lugar um pouco diferente da realidade da cidade, mas que lá 

se encontravam pessoas, famílias e um povo inteiro igual a nós. Fiz isso porque acredito que o 

momento era propício para o seu aprendizado sobre a temática, pois em seu ser infantil, aflora 

uma curiosidade que eu enquanto tia e futura professora não deva podar como se fosse uma 

planta, talvez eu deva mediar entre os conhecimentos dele e os novos conhecimentos para que 

paulatinamente possa lhe apresentar os indígenas de outra forma, assim como pretendo 

trabalhar com os meus futuros alunos vários assuntos relacionados, pois afinal, quem foi 

mesmo que “descobriu” o Brasil? Será que realmente isso aconteceu? 

Enfim, sem entrar nesses questionamentos expressos acima, nesse momento, ao 

terminar o trabalho, partindo de minhas próprias reflexões, depois de várias leituras,entre 

tantas idas e vindas em um território Kaingang, talvez deva deixar essa pesquisa para que 

outros futuros profissionais da área educacional, possam deixar elevar suas curiosidades como 

uma criança pequena, para que assim despertem suas dúvidas, e para que possam ir atrás, 

pesquisar, para que outros professores, outros alunos possam compreender melhor a sociedade 

diversa em que vivem sem criar tantos pré-conceitos, para que assim possamos quebrar um 
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ciclo vicioso, se assim posso dizer, em que todos nós generalizamos povos tão diferentes pelo 

simples fato de os desconhecermos. 

Pensem que, ao fazer esse trabalho, deixo um alerta aos professores universitários que 

formam professores que devemos aprender mais sobre esses conteúdos nas instituições 

superiores, pois eu acredito que eles podem rever o currículo, podem sim modificá-lo,mas 

antes para isso eles mesmos deverão se transformar para que assim possam formar outros 

profissionais que discutirãomais a temática, que se encaminharão em sua práxis escolar sem 

um pré-conceito aos seus alunos que um dia se transformarão em pais ou professores que mais 

futuramente ensinarão os seus filhos ouos seus alunos, e assim continuamente, o que 

propiciará mudanças significativas na sociedade envolvente, sem nunca fechar o ciclo, mas 

sempre em constante mudança assim como caminha a matéria de História em todos os níveis 

de ensino. 

Sei que a tarefa não é fácil e hoje compreendo que professor não sabe de tudo - antes 

eu pensava assim, mas hoje sei que não sabemos, e se a afirmativa é verdadeira devemos 

enquanto professores pesquisadores ir atrás, nos questionarmos e pesquisarmos, então talvez 

eu tenha que dizer - Não se permitam parar de estudar enquanto você tem uma mente lúcida, 

corra atrás, pois eu assim o farei.O farei não para dar o melhor de mim, mas porque quero 

imensamente que outros saibam, que outros aprendam, indígenas ou não-indígenas, alunos ou 

professores, pois acredito fielmente que devemos ir em busca de compreender outros seres 

pensantes, para assim compreendermos a nossa sociedade que se modifica a todo instante. 
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ANEXO B – Resolução nº 2957 de 29 de julho de 

1999
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ANEXO C – Resolução nº 5451 de 25 de novembro de 2008 
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ANEXO F – Depoimento de Artur Fag – Tej Amaral e Selma Daka Amaral30 

 

Foto VI – Artur Fag – Tej Amaral e Selma Daka Amaral 

 

Do Apucaraninha eu vim para cá... para São Jerônimo, antes eu morava lá na outra 

reserva... fiquei uns quatro anos parado... aí nisso me deram essa chance de ser convidado 

para trabalhar aqui no Barão... aí nós viemos né... buscaram a nossa mudança, e viemos... aqui 

nós chegamos no ano de 87... 1987 nós chegamos aqui... porque eu fui convidado para vir 

para cá... para substituir outro professor que trabalhava aqui, que saiu... o Chicho... ele dava 

aula de Kaingang...  

Eu me lembro que nós morávamos... não era nem casa naquele tempo... morávamos 

em um... paiol... casinha de pau, coberta de sapé... num rancho abandonado que alguém 

deixou lá... até que apareceu um outro local para trabalhar mais para baixo... numa casa 

melhor... mais de sapé também, aí naquele tempo... não tinha sala para nós... porque tinha 

muitos alunos... e a escola era pequena aí não tinha sala, a diretora era a Marlene na época... a 

Marlene era quem mandava... a Marlene e a Selia eram funcionárias da FUNAI, então as duas 

que comandavam, os trabalhos daqui...  

Para nós começarmos a trabalhar mesmo... nós tivemos que.... trabalhar na nossa... na 

nossa casa mesmo de paiol... debaixo de uma sombra lá nós colocamos uma mesa e 

                                                      
30 O texto não grifado nesse depoimento trata-se da fala de seu Artur, já o texto grifado trata-se da fala de dona 

Selma. 
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convidamos os alunos para estudar em casa... a escola já existia mais por falta de sala nós 

tivemos... nós tivemos que levar os alunos lá na nossa casa... a gente nessa época trabalhava 

com o pré... na hora da merenda, a gente trazia as crianças para comerem... subíamos... eles 

merendavam lá também... junto com as outras crianças... nós acompanhávamos tudo... assim 

foi né... no ano de 87... no primeiro ano... tínhamos muitos alunos, então nós tínhamos... eu 

tinha que trabalhar dobrado... os pais gostavam de nós porque nós éramos simples igual eles 

né... sem muita exigência... então eles gostavam... muito... 

Depois aí eu pedi para que a Selma fosse contratada também né... ela entrou em 90... 

era a Marlene, a Selia... e nós dois... depois que ela entrou... em 90 em diante a Prefeitura 

precisou de nós para dobrar o serviço... ela trabalhava só num período, eu trabalhava em dois 

períodos... então eu trabalhava o dia inteiro... de manhã e à tarde... nós sempre trabalhamos 

juntos...  

Quando a escola foi municipalizada, a FUNAI mesmo assim tinha... ainda dava 

assistência... não parou não, a FUNAI sempre estava envolvida... estava ajudando né... foi 

bom... muito bom... os dois montaram parceria sabe... eu lembro que a Selia dava aula e a 

Marlene dava aula e aí tinha uns contratados da Prefeitura que trabalhavam aqui... eu, a 

Selma, a dona Isabel que era a merendeira... depois ela foi lá para o Cedro... a Joana 

também... ela trabalhava aqui mais daí ela foi para São Jerônimo né... hoje em dia ela não é 

mais merendeira... ela se formou né... disseram que ela está dando aula agora... ela foi nossa 

colega de trabalho... 

Na época do Município que separou as turmas... antes... era uma... duas turmas numa 

sala... no começo dava para tomar conta porque os alunos na época respeitavam bem a gente... 

é verdade... escutavam bem... os alunos respeitavam muito a aula... a gente procurava ensinar 

o possível... o melhor possível né... naquela época que nós trabalhamos não era assim como 

hoje... nós conseguíamos resolver qualquer problema... nunca precisamos chamar o cacique 

porque eles respeitavam bem a gente mesmo... 

Quando nós entramos aqui nós trabalhávamos muito... sei lá... a direção era mais 

rígida, tinha um jeito de trabalhar com a gente, apoiava mais a gente... no nosso trabalho... os 

conteúdos eram feitos conforme a direção queria e estava sempre bom... deixa eu ver... bem 

aceito né... tinha um aproveitamento bom... era bem gostoso trabalhar com a Marlene... 

porque você sabia que ela tinha interesse né... tinha interesse de... elas... elas ensinavam e 

aprendiam também... a Marlene sempre estava passando... via os nossos diários... via os 

conteúdos que estávamos passando, conferia e falava – Tá certo... era assim mesmo que 

trabalhávamos... ia lá em casa, nós colocávamos o cartaz assim com todos os conteúdos... – 
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Estou chamando esse conteúdo aí, está bom? Opa... é assim mesmo... a Marlene acompanhava 

tudo, foi bem legal quando ela trabalho com a gente... do jeito que a gente trabalhou... deu 

bastante resultado... muito... muito resultado... porque dos nossos alunos que estudaram com a 

gente não reprovou nenhum no Pinhal ali... todos passavam... todos, hoje quem passa por nós 

agradece... por nossa... por ter dado aula para eles... eles estão num grau de estudo que... 

alguns pararam porque eles mesmos quiseram né... 

Nas minhas aulas eu repetia umas três vezes a matéria... eu planejava a aula... eu tinha 

que recapitular em três dias... até eles pegarem bem... eu perguntava - Já aprendeu? Já 

aprendi... então tá... no outro dia, eu dava o conteúdo de novo... depois eu trabalhei aqui com 

a segunda série... com a primeira e a segunda série, eu trabalhava muito cartaz né... eu fazia 

uma lista de palavras e o aluno entrava na sala... todo dia entrava na sala, olhava e lia... 

dificilmente ele ia esquecer... 

Nós acompanhamos a ampliação... quando teve o projeto para construir nova sala... 

nós continuamos... depois veio o Gino... o cumpadre Japão também né... isso, o Aparecido 

né... continuamos no Barão um bom tempo... acho que ficamos uns quatro... uns quatro, oito 

anos... uns quatro anos mais ou menos trabalhando aqui ainda... tinha bastante criança na 

época... aí que nós fomos trabalhar no Cedro... fomos colocados para trabalhar no Cedro... 

eles abriram uma série para primeira e segunda de manhã e terceira e quarto a tarde... era 

multiseriada daí... uns quarenta e oito alunos na época... é bastante... 

No Cedro faltava professor... professor não parava lá... professor lá era meio difícil 

sabe... aí como nós já éramos casados para nós era mais fácil de ficar lá né, solteiro não ia 

para lá... daí nós fomos para lá... arrumaram uma casa para nós também, continuamos dando 

aula embaixo do... do... da sombra da minha casa também... até que construiu a escola né... 

eles construíram aqui primeiro depois construíram lá... deu um problema de... de construção 

na aldeia e eles tiveram que desmanchar e fazer tudo de novo...  

Quando nós chegamos no Cedro os nossos filhos foram crescendo... nós tínhamos 

dificuldade de... colocar os nossos alunos para estuda na cidade... depois nós fomos vendo que 

nós tínhamos que... voltar para cá... e tinha uma vaga para cá... para trabalhar e eles 

conseguiram por nós... porque a escola estava pronta... aí lá então podia ir outras pessoas lá, 

trabalhar... e foram mesmo... eles colocaram outros no nosso lugar e nós viemos para cá... 

Nós viemos de volta... tem bastante tempo que voltamos... uns quatro, seis anos? Nós 

ficamos uns seis anos lá... Será? Nós ficamos mais? Mais né... depois que nós voltamos para 

cá, eu fui trabalhar... teve outros diretores que... eu mesmo já trabalhei na direção, fiquei acho 

que uns dois anos? É. Uns dois anos na direção quando a Marlene e a Selia saíram... eu 
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comandei essa escola... a direção sempre foi ligada no cacique... ninguém trabalhava 

sozinho... os caciques tinham que estar... sempre junto... é junto, dando apoio né... 

Aí foi mudando de novo... teve outra ampliação quando era uma enfermaria... foi dado 

o espaço... foi dado né... não foi emprestado... porque não tinha como... empresta... daí 

começou a funcionar como uma escola só... ali funciona a secretaria e cozinha né... aí 

estadualizou... ao estadualizar mudou tudo... veio os professores não-indígenas... antes era só 

nós... nessa época a gente fez bastante curso... nós sempre tivemos curso para os professores 

indígenas... pelo Estado também sabe... faziam na escola... agora que paramos né, mais 

fizemos bastante em... fomos ali em Paranaguá né, em Curitiba...  

Antes o cacique só nomeava professor... colocava as regras... as regras de trabalho, a 

forma de trabalhar, respeitar, dar aula... e íamos trabalhar... hoje, ele assina para aqueles que 

vão trabalhar né... indígena ou não-indígena de acordo com os interessados nas vagas aqui... 

depois encaminha para o Estado né... se tiver vaga... se não tiver... ele vai preencher aquelas 

vagas e não tem discurso... se tiver a formação... se é formado já entra... assim que os 

professores indígenas tiverem formados...  o branco vai sair.. os não-índios né... vão deixando 

a vaga para os indígenas... que já estão formados mesmo... é assim... porque os não-índios já 

vem com... sabendo... conscientes que eles vão trabalhar ali... até alguém se formar para pegar 

o lugar... 

Como nós tínhamos feito o concurso... nós fizemos concurso da Prefeitura e 

normalizou tudo... para que a gente ficasse fixo no serviço né...e os outros não tinham 

concurso... eles foram saindo... saindo, tem professores aqui que não tinham concurso 

nenhum... nós não... eles foram obrigado a abandonar... o seu Gino e o Japão... no nosso caso 

eles acabaram deixando que nós ficássemos aqui porque até o prefeito na época falou – Não, 

pode deixar eles tudo lá... no Barão mesmo...  

Nós demos aula para tantos por aí... já falei para você, estamos dando aula para os 

filhos de tantos por aí que... e os nossos filhos mesmo não reprovaram... nenhum... nenhum 

mesmo... hoje as aulas são das oito ao meio dia de manhã... das treze as dezessete à tarde... 

nós preparamos os alunos com o... com a educação infantil, que eu chamo de pré... 

preparamos eles certinho... sai lendo dali o alfabeto, as vogais, tudo certo, os numeral de 0 a 

9, vai pegando e eles saem prontinho para segunda... 

São três professores de Kaingang... tem dois professores a tarde e um de manhã... tem 

o Dilson, a Neiva e a Michele... então é dois para Ensino Fundamental e um para o Ensino 

Médio... tem também a Joelma, e a Cintia, mas ela está de licença, volta dia 07 de outubro... 
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A gente vê hoje em dia que o comportamento é totalmente diferente né... hoje os 

professores... os professores... as vezes o professor não tem que responde, não responde muito 

porque o aluno passa... ultrapassa a linha... hoje tem que envolve o cacique porque o aluno 

não está querendo né... para o cacique... antes nós conversamos... nós conversamos com o 

aluno... mais se o aluno é problemático vai direto para o cacique... agora a gente vê que é 

diferente né... é mais difícil... e a gente vê ali né... hoje tem que ser firme mesmo senão eles 

tomam conta... eles dominam os professores... 

Então os pais confiam muito no professor só que fica dividido... o professor coloca o 

pai lá aí chega lá teve uma vez que... coloca os professores na sala na reunião dos pais... e as 

vezes os professores não estão... então os pais esperam também... aí na hora da reunião os pais 

só ouvem, depois vão para casa, eles ficam naquilo mesmo, o que foi discutido aqui é aquilo 

ali, não é que é... não pratica aquilo que foi... então se o professor tiver interesse querendo que 

o aluno aprenda... o aluno vai aprende...  

Hoje os pais entregaram muito os filhos para nós... tudo para nós né... a gente vê os 

problemas... os problemas que acontecem na escola... os pais não quer saber não... o professor 

dele lá... eles resolvem... resolve com o professor lá... mas não é assim... se os pais não 

ajudam a gente no caso do professor daqui... aí não tem jeito, porque os alunos pegam a 

fraqueza do professor e começam a aprontar... é aproveita... não quer aprender direito... vai lá 

só para fazer número mesmo... e não é assim... por isso que eu acho que a participação da 

comunidade na escola deveria melhorar... mas vai da liderança também... 
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ANEXO G – Depoimento de Luiz Jagjo Gino 

 

Foto VII – Luiz Jagjo Gino 

 

A minha experiência na escola começou no tempo do presidente do Conselho do Norte 

do Paraná... Lourival Oliveira... ele comandava aqui, comandava as cinco reservas né... que 

era Apucaraninha, Pinhalzinho, Laranjinha, São Jerônimo e o Barão de Antonina... então 

nessa hora houve uma mudança, porque nós estávamos quase esquecendo a nossa língua sabe, 

a nossa tradição, os nossos costumes... que são as danças, os alimentos, isso estava ficando 

fraco... então o governo enxergo assim como as lideranças e os caciques enxergaram, que 

podia haver a escrita em Kaingang... 

O Luis Alã foi o primeiro aluno que foi fazer esse curso da língua Kaingang escrita 

né... para ser professor... então ele foi lá mais para baixo da região sul... lá que ele foi fazer... 

junto com o Manoel que é do Apucaraninha sabe, o Manoel Felisbino... eles foram os 

primeiros alunos do curso que vieram aqui e deram aula, só que depois mudou né... porque 

eles eram professores e deixaram o cargo para trabalhar fora em outro setor para a 

comunidade... mudaram para trabalhar na FUNAI... foi aí que surgiu essa ideia de arrumar 

uns professores, de fazer um curso para os professores, para aqueles que falam a língua 

Kaingang... aí eles foram conversar com o governador... o governo deu apoio também sabe... 

foi na época do Requião que teve a oportunidade de fazer um curso durante o ano, eu acho 

que nós fizemos uns três cursos mais ou menos...  
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Quando me chamaram para fazer o curso eu falava e escrevia um pouco... nesse dia eu 

estava na minha casa né... tranquilo, sem pensar nisso, aí de repente me falaram -  O pessoal 

da FUNAI está chamando você, o Luis Alã e a esposa dele, a dona Selia... Aí eu falei - 

Porque? Eles responderam que eles dois queriam conversar comigo... aí chamaram o 

Aparecido de Almeida também né... chamaram nós dois... chegando lá fomos conversar, aí 

eles falaram - Seu Gino, nós chamamos você aqui para convidar você para ser capacitado 

através do governo, para que você possa dar aula na sala de aula, eles falaram assim, né... e eu 

respondi - Mas a gente tem pouco estudo em Kaingang, eu sei alguma coisa, alguma coisinha, 

mas não tudo, eles então me falaram - Não mais vai ter curso para vocês e através desse curso 

vocês vão assistindo as nossas aulas durante três meses...  

Eu fui um dos alunos que... durante noventa dias de aula teve que estar dentro de uma 

sala de aula sabe... eu e o Aparecido fomos todos os dias... nós tínhamos que estar lá da uma 

até as cinco horas da tarde... nós tínhamos que estar lá sentado sabe... assistindo as aulas da 

professora na língua né, a professora era a dona Selia... então a gente estudou um pouco junto 

com ela... o seu Artur foi meu professor sabe... ele me deu um pouco de aula... o Manoel deu 

aula também... foi lá em Londrina que esses professores mais antigo deram aula para nós... foi 

o Estado que escolheu eles para darem aula, né...  

Eu sofri bastante sabe para estar lá, eu sofri porquê... eu e o Japão (Aparecido) nós não 

tínhamos dinheiro... o custo para nós sairmos daqui, e ir para o curso... era muito... teve uma 

hora que a Selia falou assim - É, agora cada um... já que vocês vão fazer o curso, vocês vão 

ter que arrumar um dinheiro, uma verba para ir até Londrina, pagar a passagem e comer né... 

não um almoço mas um lanche, um salgado sabe... então nessas horas tinha uns índios lá que 

estavam acampados vendendo artesanato... quando todo mundo já tinha saído vender seu 

artesanato, só tinha aquele resto de comida aí nós comíamos e depois íamos para o curso 

sabe... nós comíamos o resto de comida deles... e isso eu falo para minhas filhas sabe... tem de 

sofrer para buscar aquilo que a gente pretende ter, eu falei para elas... - Vocês assim na boa 

vocês não vão achar nada, eu falei, tem que sofrer, buscar, correr atrás, mesmo se a gente 

sofrer, eu falei... 

Lá no curso, num dia os professores falaram - Agora vocês vão ter que fazer esse 

curso para que vocês possam pegar a sala de aula... aí nós fomos fazer esse curso, só que era 

um... como é que eu vou dizer era como se fosse uma prova sabe, uma prova que nós íamos... 

que eles estavam fazendo com a gente sabe... eu soava viu olhando para aquilo sabe, porque 

prova é prova, não podia olhar nem para o lado... os outros professores não podiam nem olhar 

sabe... então a gente ficava concentrado naquilo que a gente tinha que responder, naquelas 
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palavras... fiquei concentrado, de cabeça baixa ali e quando eu ergui a minha cabeça assim, a 

professora falou - Oh... seu Gino tem que abaixa a cabeça, não pode olhar para quem está do 

lado e eu abaixava a cabeça... era bem puxado sabe, era bem forte mesmo sabe... 

Depois em outro dia nós fizemos lá uma avaliação do nosso trabalho... fizeram provas 

para nós... se nós respondêssemos aquelas perguntas até a metade ou então inteira nós já 

estávamos prontos para darmos aulas, assim eles mandariam o nosso certificado dizendo que 

nós... já tínhamos concluído... então eles foram nos analisando né... aí nos chamaram, e foi 

uma surpresa para nós sabermos... acho que foi com um ano mais ou menos, que eu estava 

fazendo curso sabe... não chegou a um ano, chegou mais ou menos a uns seis, sete meses por 

aí... se eu não me engano parece que foi numa sexta – feira... que eles nos chamaram para 

uma reunião no antigo posto... eles chegaram lá e falaram - Olha, nós trouxemos um recado 

aqui para vocês... seu Gino, tua prova está aqui, o Manoel já analisou tudo aqui e a Selia 

também, eles falaram né – O Artur já deu uma revisada ali no que você fez, você já está 

pronto para dar aula...  

Nossa naquela hora nós falamos - Mais e agora?... saímos de lá, nós dois conversando 

- Mais e agora? Como é que nós vamos dar aula? Vamos perguntar, aí perguntamos - Como é 

que nós vamos dar aula? Aí eles falaram - Agora é com vocês, vão ter que fazer o plano de 

aula de vocês, peguem o plano de aula de Português, dá uma olhada naqueles de Matemática 

né... em Português ou Ciências, vocês vão ver, vocês já vão tirando dali um texto para passar 

em Kaingang, aí nós respondemos – Então tá... depois nós fomos embora. Aí na segunda-feira 

nós entramos na sala de aula, demos nossas aulas, depois nos outros dias nós conversamos um 

com o outro - O que nós vamos fazer? Terça-feira, quarta-feira, aí nós sentávamos e 

conversávamos... vamos dar aula assim, e conversávamos e foi indo... foi indo sabe... 

 Quando eu cheguei em 97... a escola já tinha esse nome... os índios que tiveram que 

escolher um nome... então colocaram o nome dessa pessoa porque ele foi um líder... que não 

está mais aqui entre nós, então colocaram para ficar... como se diz assim...como é que eu vou 

falar... para não esquecer... Onofre Kanhgrén foi o primeiro líder... um dos primeiros líderes 

que surgiu aqui no passado na terra indígena Barão de Antonina, não era terra indígena... era 

posto indígena ex-Pedrinha... eu não cheguei a conhecer... ouvi falar dele pelo meu avô e pela 

minha bisavó... depois com o tempo eles me explicaram que surgiu outros líderes importantes 

também... 

A equipe da escola naquela época era a Selia, a Marlene, o Artur e a mulher dele, dona 

Selma... eles davam aula no lado do Português e nós então íamos dar aula na língua 

indígena... nessa época deles ainda nós não estávamos na sala de aula quando surgiu o pedido 
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de professor indígena que ia dar aula na sua língua... depois que a escola passou para o Estado 

que os professores não indígenas vieram... a Joelma e a Cintia entraram nessa época né... eu e 

o seu Aparecido ficamos na escola porque daí a comunidade viu o estudo que nós tínhamos 

feito, o primeiro grau né... aí enxergaram que nós éramos falantes da nossa língua então nos 

indicaram porque nós podíamos fazer o curso né... o curso dos professores... aí que nós 

fizemos cursos que possibilitou o encontro de todos os professores indígenas... 

Antes a escola não era como agora... agora que está mais bonita, não tinha 

alambrado... essa escola não tinha alambrado sabe... tinha um espaço livre sabe, era tudo 

livre..o alambrado.. esses alambrados de agora não tinham no nosso tempo, não tinha isso aí... 

a escola era bem simplesinha sabe, de material... para dar aula primeiro eu fiz uma oca que 

ficava lá atrás... para que pudesse trabalhar com o pré eu fiz...tem até um lugarzinho sabe... 

daí eu dava aula lá... teve um dia quase chegando no mês onze que eles me falaram - No ano 

que vem você vai para o terceiro e quarto ano... agora o pré você vai deixar para o Artur e 

para a esposa dele... a dona Selma... aí a nossa oca do pré ficou lá... então depois de um 

tempo, acho que eles viram a minha experiência, que não era ali no pré... era para trabalhar 

com outra série né, aí me trocaram de turma... então eu passei a dar aula para o terceiro e 

quarto ano... aí eu senti que o meu trabalho estava avançando sabe... eu dava aula assim sobre 

a história que a gente ouvia dos nossos avôs né... conversava mais, dava aula oralmente, 

principalmente...  

Depois que eu parei de dar aula no pré, nós desmontamos a oca para fazer outra né, 

mas como não tínhamos mais condições aí não fizemos mais... foi muito legal a experiência 

porque o pré entrava dentro, e foi uma... como é que eu vou falar assim... foi uma 

apresentação cultural, mais cultural ali dentro... todo mundo ficava olhando assim para cima - 

Olha, que bonito nossa oca, nossa escolinha está bonita, eles falavam assim os alunos né... 

então todo mundo queria ver lá dentro quando o pré estava lá, até os professores não-índio 

que vieram de fora entravam para ver... só para ver os alunos né... 

Eu fazia o meu trabalho que era dar aula... só que a gente não sabia de onde é que 

vinha está verba né para o nosso pagamento... as vezes nós ficávamos dois meses sem receber, 

até quatro meses nós ficamos sem receber e aí quando nós recebíamos no outro mês, 

recebíamos bem... tudo junto, só tinha um mercado que nos aguentava sabe, nós só 

pegávamos o dinheiro e passávamos lá no mercado, mais foi... foi bom, a gente sofreu sabe 

para estar aqui... na época nós recebíamos através do Conselho... saia daqui e recebia lá em 

Londrina, naquela Caixa Econômica ao lado da prefeitura, naquela rua, no centro que desce 
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ali, só podia ser naquela porque era mais perto da FUNAI que nos levava no banco sabe, a 

FUNAI era naquela rua... na Santos Dummont ali, não era aqui não...  

Os pais nessa época viam assim que só o professor é que resolvia o problema do 

aluno... problema que eu digo assim... só eu que tomava conta do aluno, ensinava o aluno, eu 

que ensinava o aluno a se comportar, então eles pensavam que o professor era... para estar no 

lugar deles... no passado era assim, quando eu comecei a dar aula era assim... eles não 

participavam das reuniões... às vezes nós chamávamos - Não, mais eu estou lavando roupa, é 

então assim eu via sabe, os pais não davam atenção, não valorizavam os professores, eu creio 

que os pais não valorizavam, um pouco as mães valorizavam... aí o cacique entrou no meio e 

falou - Não, as mães tem que participar... porque de repente as vezes um aluno vem aqui e eu 

vou falar com ele assim... fala numa conversa meio alta... aí ele vai chega em casa e vai fala - 

O professor brigo comigo. Aí teve uma reclamação que os professores... falaram assim que os 

professores estavam brigando com os alunos, aí o cacique entrou na dança - Então vocês vão 

ter que participar, veja lá, conversa com os professores para saber sobre o aluno... o que o seu 

filho está aprendendo... o que não está conseguindo aprender... se ele está se comportando 

bem na sala de aula, vocês é que vão ter que ir lá e pergunta dessa forma... 

Então quando eu deixei o Conselho Indígena do Norte do Paraná, aí passei para o 

Estado né, passei para o Estado... aí o acompanhamento das mães já foi diferente, já foi 

acompanhando os alunos mais, já foi perguntando para os professores - Como é que estão as 

notas do meu filho? Aí eu vi diferença sabe, eu achei que a comunidade estava acompanhando 

o meu trabalho sabe, se eu estava dando aula ou se eu não estava, se eu desse aula estava bom 

para eles, se eu não desse por eles também estava bom...  

Hoje não, hoje eles cobram do professor... agora que eu vejo eles cobrarem - E daí 

meu filho está aprendendo? - Como é que ele está? - Ele está se comportando bem? Fale 

comigo porque eu vou puxar a orelha do meu filho se ele estiver ti maltratando, então agora 

eu enxergo que as mães estão levando a sério sabe, por isso que antes não tinha aluno que 

estudava lá fora em outro colégio, no colégio dos não-índios, lá fora... agora tem, vão para 

Londrina, Assai, Cornélio e hoje tem... antes não tinha... hoje as mães estão acompanhando - 

Queremos que os nossos filhos estudem lá fora, para acompanhar os não-indígenas... 

queremos que tenha computadores aqui dentro para que os nossos filhos já aprendam... para 

depois aprender mais lá fora, já cobraram o cacique - Queremos internet para os nossos filhos 

aprenderem, para olhar lá fora... porque hoje as mães sabem que a pessoa que não tem o curso 

de computação hoje não vai mais para frente... então precisa ter né... o aluno está aqui, mais 
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ele está sabendo o que está acontecendo no Japão, nos Estados Unidos, assim é que eles 

querem, então agora eles estão cobrando, eles botam fé... 

Quando algum professor fazia alguma coisa errada o cacique chamava a atenção não 

só do índio como do professor não-indígena né, porque as vezes acontece alguma coisa, eu já 

vi acontecer algumas coisas sabe... se não está dando certo ali, começa a falar alto... a gente 

procurava acertar, porque ali era um ambiente que nós precisamos estar concentrados no 

nosso trabalho para passar de forma correta os conhecimentos para aquelas crianças, então ele 

falava... se ele chamava era porque estava acontecendo alguma coisa ali... hoje eu mesmo 

posso chamar aquela professora, eu posso conversa para acertar... para ninguém ficar assim de 

mal... com a cara virada um com o outro... para que todo mundo fique alegre... por isso que 

eles sempre me procuram sabe, procura o Luís Gino e leva lá e vamos conversa... então a 

gente foi sempre o mais correto no nosso trabalho...  

Passou um tempo então eu comecei a dar aula nos dois períodos, de manhã e à tarde 

né... de manhã era com o sétimo ano até o nono ano... a tarde era terceiro e quarto daí sabe, 

das quatro até às cinco horas eu dava aula de Kaingang... sempre com uma hora de aula né... 

eu achava muito pouco, aí depois reclamaram né... as mães pediram para aumentar as aulas 

em Kaingang e daí foi aumentado... eu dava aula gostoso, como se fosse igual nós 

conversando aqui, explicava, explicava para os alunos, fazia atividade de dança, fazia 

brincadeira, as vezes eu tirava atividade do livro de Português e passava para Kaingang... com 

o tempo eu mudava o jeito de dar aula porque parece que a cada ano que passa a gente 

amadurece mais no trabalho da gente, tem mais pensamento sabe – Porque que eu não fiz 

aquilo no ano passado? Nesse ano agora eu vou fazer... então a gente fazia e eles gostavam 

sabe, gostavam muito... 

Aí nesse ponto nós fomos indo... quando eu entrei a escola era menor... depois foi 

aumentando a escola a partir daí que... foi na época do cacique Alexandre que a escola 

aumentou... aí foi aumentada a cozinha, né... a cozinha foi aumentando porque era onde está o 

prezinho agora, nesse lado de cá emendado não sei se com o segundo ou o terceiro prédio... 

antes era a cozinha mais agora foi mudado... quando cedeu aquele predinho ali do lado ali, 

onde é que está a cozinha agora... onde está a secretaria ali... eles conseguiram o espaço 

porque eles iam fazer outro posto, né... o Estado ia... então o cacique foi lá na secretaria para 

pedir um outro prédio para mudar a cozinha né... 

Hoje eu enxergo que o trabalho dos não-indígenas também está evoluindo sabe... 

porque antes não era assim sabe... antes era... parece que eu via que eles só vinham só para 

dizer que veio para dar aula... parece que eles vinham mais pelo dinheiro, aí nós fomos 
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conversando... conversando para mudar o trabalho desses professores não-indígenas, eu dizia 

– Vocês não estão indo para frente, eu enxergava assim né... e agora os professores estão 

trabalhando sério também, estão trabalhando sério porque a comunidade quer... pede, cobra... 

se o professor falta os pais sabem... as vezes eles perguntam assim - E aí teve boa aula? Ai os 

seus filhos respondem - Teve... ou as vezes eles respondem... - Não mãe, não teve, o tal 

fulano, a professora falta, o não-índio, a não-indígena falto... as vezes o índio falto, o 

professor índio... aí eles falam lá na hora, eles chegam no cacique e perguntam - Cadê aquele 

professor? Onde é que ele foi? O cacique então tem que dá explicação sabe... a diretora vai lá 

no cacique e avisa antes - Oh... a professora Vaneide está fazendo isso... foi fazer isso, aí ele 

já tem como responder para as mães – Não, ela foi fazer isso... então é assim, aí eles estão 

sérios nisso, estão fazendo a parte deles sabe... a comunidade está cobrando agora... então é 

por isso que eles falam para mim - Pai, se nós formos receber o nosso pagamento, você vai 

fazer o nosso horário lá para nós, eu disse - Vou, eu faço sim... continua tendo aula... 

 Os professores agora procuram trabalhar certinho dentro da cultura sabe... da cultura 

indígena, porque aí eles falam que não pode mais querer tirar a cultura do índio né... por 

exemplo, tem índio que vai descalço para a sala de aula, chega lá e a professora fala – Oh 

fulano... cadê o seu sapato? Você não veio de sapato... mais é o jeito dele de anda sem 

sapato... ele vem descalço não porque não tem, é porque é acostumado né... é o jeito dele... o 

jeito do aluno, aí se uma professora diz – Fulano, o seu pai não compra sapato para você! Aí 

já está saindo fora... então é assim que a gente procura conversar com eles... se você quer 

trabalhar aqui é desse jeito... tem que participar das atividades do índio... que seria a dança 

né... então no passado tinha muitos professores que já dançavam  conosco... dançavam porque 

o cacique fez eles dançarem... – Hoje vocês  vão fazer... dia 19 de abril do ano passado, todas 

as professoras vieram aqui, vieram fazer e participar do comes e bebes, por exemplo, hoje 

vocês vão ter que fazer farofa, nós vamos ter que conhecer o jeito que vocês fazem farofa... o 

aluno vai ter que conhecer também, vai ter que come o que vocês fizeram, aí vem, uns 

distribuem carne, pegam os espetos e já levam para o outro, então foi legal, entraram na dança 

de novo, então é isso que acontece...  

Eu creio que quem trabalha com os índios, os não-indígenas eles querem entrar no 

ritmo, querem não, já estão entrando... no ritmo da cultura indígena sabe porque qualquer 

coisa a diretora está indo ao cacique - Está acontecendo isso, vem e acerta sabe... então é isso 

mesmo, porque aqui dentro é diferente de lá fora né, aqui dentro o professor tem voz para 

falar com o aluno, não pode fazer isso, mais as vezes tem certos professores lá fora, que as 

vezes os alunos chegam até a... eu vejo na televisão que muitos professores estão sendo mal 
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tratados... aqui dentro não... se o cacique falar e a mãe for a favor do aluno nós temos que 

chamar a atenção no duro, ele fala... porque aqui o professor vem para ensinar os nossos 

alunos né... vem para ensinar os nossos alunos porque nós precisamos de aulas de Português, 

para quando os jovens sair possam se comunicar bem, então eu creio que cada um dos 

professores aqui não quer sai... sabe, não quer sair e a gente procura preserva o pessoal que 

está trabalhando conosco... eles são de São Jerônimo da Serra, de Nova Santa Barbara... agora 

para voltar a ter só indígena... eles explicaram que para voltar a ter só indígena vão ter sempre 

que tirar um não indígena e deixar um índio entrar... 

Agora eu parei de dar aula por causa que o governo... eu acho, eu creio que a liderança 

passada não teve... o cacique passado não teve experiência sabe de... porque parece que foi 

uma ideia... de outros caciques, de outras regiões... lideranças lá do sul que se reuniram e 

falaram sobre os professores indígenas... porque tinha uns professores parece que não estavam 

conseguindo dar aula direito sabe por falta de experiência, por falta de curso né... porque daí 

já não era mais no governo do Requião, já era do outro governo... Beto Richa... foi no tempo 

do Beto Richa que eles tesouraram tudo sabe... eles tesouraram tudo... não é por causa dele é 

por causa que a liderança não soube explicar direito né... porque tinha outra reserva que não 

estava dando aula direito, não tinha experiência, colocaram as pessoas que não tinham 

experiência na sala de aula e eles não estavam conseguindo... aí que as lideranças e os 

caciques se reuniram e falaram - Não, então nós vamos ter que pedir o segundo grau 

completo, o Ensino Médio para dar aula né... mais eu só tenho até o Ensino Fundamental... eu 

não tenho Ensino Médio, então isso também me atingiu sabe... 

Eu já estava com mais de catorze anos de experiência né... em vez do cacique falar - 

Não, mais lá na minha reserva não está acontecendo isso... pode acontecer em outra reserva... 

isso atingiu todo mundo que estava dentro da sala de aula fazendo o trabalho normal... então 

isso me atingiu, porque eu tenho até o Ensino Fundamental, aí chegaram e falaram que eu 

tinha que estudar mais coisas para continuar na sala de aula, eu tinha que estudar mais... foi 

isso aí que aconteceu... na minha vida como professor, mais eu creio que... eu dei aula para 

minha filha, eu não sabia porque mais eu puxava elas né... eu falava - Minhas filhas, vocês 

têm que estudar... tem que fala na língua né.... estudar a língua, falar e escrever na língua... eu 

sempre falei assim. Se todos, se toda a comunidade fosse assim... acho nós teríamos umas dez, 

quinze, vinte pessoas prontas para assumir nossos lugares, porque ainda está faltando sabe, 

precisa de mais ainda... a escola não está completa... 

Com a minha saída e com a saída do Aparecido, hoje a escola tem três professoras 

indígenas, que foram nossos alunos na época que nós fizemos esse trabalho dentro da sala de 
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aula e hoje eles estão na sala de aula... duas são minhas meninas, e a outra é a filha do Japão 

né... eu acho que ele incentivou ela também para estar sala de aula, incentivou na língua 

Kaingang, então hoje ela está na sala de aula, hoje a gente queria né... que tivesse mais aula 

em Kaingang porque assim é bom... devia falar mais em Kaingang dentro da sala de aula... 

não falando dos outros professores porque as aulas têm que ser tanto na língua Kaingang 

quanto na língua Portuguesa, porque é aqui dentro que os alunos vão ter que falar a nossa 

língua, conhecer as nossas culturas, os nossos alimentos... lá fora também eles têm que 

conhecer o branco também né... e é isso sabe que os nossos alunos precisam... falar nas duas 

línguas, mas principalmente a nossa, eu sempre falo isso sabe... para fazer atividades né, então 

eles já estão sabendo que é assim agora... por isso que nós fizemos essa oca para mostrar para 

esses alunos novos o que devem conhecer agora... os alunos vão ter que ir lá para conhecer... 

dança, alimento indígena, o nosso alimento... mostrar o alimento indígena, esse lugar vai ser 

para esse tipo de atividade... 

Esses dias eu entrei na escola de novo para falar sobre uma história porque os 

professores e a pedagoga... sabe a dona Joelma, ela que pediu – Oh... Luis Gino dá para você 

dar uma força aqui para nós... você pode vir aqui na escola conversar com a gente já que é o 

dia das professoras né... aí eu respondi - Vou ué, vou sim e só vocês me convidarem, aí eu 

falei - Mas tem que registra tudo, tem que manda os alunos trazerem tudo, todos os materiais 

deles para nós fazermos o registro porque eu quero que fique registrado aqui também...  

Nesse dia então a escola abriu e eu fiquei quase duas horas sabe, então eles chamaram 

todo mundo, aí quando eu cheguei lá eles ficaram olhando em mim - Mais será que o tio Gino 

vai dar aula hoje para nós? Como é que ele está? Eles falaram desse jeito, eu quase chorei 

sabe, parece que eu não tinha... a minha fala não saia sabe... aí eles falaram - Mas será que o 

tio Gino vai dar aula para nós? Que bom, uns falaram, - Que bom que ele veio hoje... Será que 

ele vai continuar? Eles falavam assim para mim sabe, falavam assim para a pedagoga e aí a 

diretora falou - Vocês conhecem o Luis Gino? Eles falaram - Nós conhecemos, eles então 

perguntavam - Ele vai dar aula para nós? Eles falavam com a diretora, que é a Patrícia daí... - 

Ele só veio dar aula aqui hoje, porque nós convidamos ele no nosso dia... no dia do 

professor... então nós chamamos ele para contar uma história para vocês. Aí eles falaram - 

Então está bem, então todo mundo ficou alegre sabe, ali os alunos... 

Então eu dei a minha aula... eu contei uma história que o meu avô tinha contado para 

mim né... que um índio velho, um senhor já de idade... setenta anos de idade, morador da 

reserva indígena do Apucaraninha, tinha uns parentes aqui no Barão... um dia ele veio de lá, 

veio no tempo que o mato aqui era fechado, mato virgem né, tinha onça, tinha esses bichos 
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ferozes né... então para ele chegar aqui ele cruzava o rio e chegava... fazia essa trajetória sabe, 

uns daqui ia para lá e outros vinham de lá para passear para cá né... quando ele estava no 

trilho porque não tinha estrada para passar com os bois, o índio lutou com uma onça, e foi 

salvo por outro animal. Então eu contei a história para eles... eles ficaram alegres quando eu 

contei essa história sabe, eu não tinha contado ainda... aí quando eu estava saindo eles falaram 

– Oh... tio, você vai embora? Não vai voltar para dar aula de novo? - Não é só esse dia, eu 

falei... 

Para dar essa aula especial primeiro eu fui nas turmas do terceiro e do quarto... numa 

terça-feira à tarde... e aí na quinta-feira eu fui do sétimo até o nono... até o nono ano eu fui 

nessa escola... então foi assim sabe uma surpresa para eles, surpresa para mim, eu não estava 

conseguindo falar direito sabe de tanta emoção que eu estava... já fazia nove meses que eu não 

entrava dentro na sala de aula sabe... Eu falei – Faz nove meses que eu não venho aqui 

conversa com vocês em... é um presente para mim porque hoje estou aqui. Aí eles ficaram 

alegres, bateram palma para mim, até que na saída um aluno meu falou - Oh... tio, bate aqui, 

aí bateu assim na minha mão assim e falou - Valeu tio... esse aluno está no sétimo ano, sétima 

série... aí ele falou - Valeu... naquela hora eu quase chorei, quando eu saí para fora teve uma 

hora que eu chorei, não tinha como segura sabe, como diz assim a ficha caiu... 

Hoje a escola tem como professor indígena a Neiva, o Dilson e a Michele, também 

tem o Artur e a Selma... três do Estado e dois da Prefeitura, do Município, emprestados... a 

minha filha dá aula no meu lugar, eu não fiquei triste porque é a minha filha... as minhas 

filhas estão na sala de aula, então já foi o meu tempo, eu não perdi sabe... eu sempre digo - Eu 

não perdi o meu cargo, porque as duas estão na sala de aula né... passei a minha experiência 

sabe, hoje eles estavam falando para mim - Oh... pai, o senhor pode dar aula no nosso lugar 

quando nós fomos sair, fazer alguma coisa? Porque nós não podemos faltar... aí eu falei – Vou 

ué... isso para mim é como é que eu vou falar assim... é um presente que vocês estão me 

dando, então é só conversa com a diretora que eu vou dar aula no lugar de vocês, eu falei... 

então elas responderam - Então está bem, nós vamos conversar com a nossa diretora... porque 

assim quando as vezes nós vamos receber o nosso pagamento tem que ser só um de cada vez 

né... porque tem que ter outro para revezar com elas né... aí eu falei - É só falar comigo que eu 

vou. - Então está bem, fica combinado desse jeito, então elas falaram.... sabe eu sempre ajudo 

as minhas meninas né... eu falo para elas que devem mostrar em sala mais a cultura indígena 

para que eles não esqueçam né... 

Eu creio que... hoje eles estão olhando o meu lado sabe, falaram que era para fazer a 

minha inscrição, eles vão me dar apoio, para que eu volte a dar aula sabe, eles falaram para 
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mim - Nós estamos esperando seu Gino, nós temos esperança que você vai voltar, com o grau 

de estudo que eu tenho eu vou... vai dar certo, disse o Casturino, que é o atual cacique, porque 

ele vai correr atrás disso, vai conversar com o governador, marcar uma audiência para os 

professores indígenas... para fazer outro curso para professores novos que estão entrando 

sabe, porque eles não fizeram curso... eu mesmo acho que fiz bastante curso... tenho vinte e 

sete certificados de professor...   

Nos próximos anos talvez os nossos alunos vão estudar mais aqui dentro, porque agora 

por exemplo, vão pedir... vão fazer um projeto para o governo do Estado né... porque já que 

vai sair um colégio grande então tem que... vamos ver o que acontece... vão pedir para 

aumentar o nível do ensino para que os nossos alunos fiquem aqui mesmo fazendo o primeiro, 

o segundo e o terceiro ano do Ensino Médio... para depois ir fazer faculdade fora, aqueles que 

quiserem... porque hoje lá fora não está fácil... e também as vezes acontece cada 

discriminação lá fora... eu acho que acontece essas coisas...  

Daqui uns dez anos eles podem estar trabalhando aqui, a gente já... o cacique já aviso 

que esse pessoal que está estudando, tem uns que estão fazendo magistério né... se eles 

conseguirem, o cacique sempre falo que ele quer que a comunidade trabalhe uns com os 

outros sabe... alunos indígenas com professores indígenas, porque aí a conversa aqui dentro é 

diferente né, porque lá dentro da escola é diferente... então eu acho que nós estamos 

acreditando muito nisso, nesses alunos que saem para estudar na Universidade né... esses que 

estão fazendo a faculdade...  

Nós daqui uns dez anos devemos nos comunicar melhor, certo... porque aí o nosso 

povo... nós sabemos como lidar com eles sabe... quando os indígenas que já estão na 

Universidade terminarem com certeza alguém dos não-indígenas vai ter que deixar a sala de 

aula... eles sempre disseram isso para o pessoal lá de fora, para as professoras não-indígenas 

né... mais por enquanto ainda não está acontecendo então... porque o nosso pessoal ainda não 

terminou... mas nós estamos botando fé que eles terminam né.... 

A minha visão, a minha história... foi assim que eu cheguei dentro da sala de aula 

como professor... eu fico emocionado quando os professores não indígenas lá na cidade... eles 

me chamam assim – Professor... mesmo que eu não estou mais na escola, eles me chamam 

assim sabe... eu fico emocionado quando eles falam sabe... então hoje eu falo que eu sou 

professor eu não sou mais Luis Gino, eu sou professor... porque eu dei o melhor de mim, fiz o 

melhor dentro de sala de aula para eles... dentro do meu conhecimento que eu tenho de outras 

reservas, em outras escolas que eu... eu passei para eles então é assim que eu falo sabe para 

eles, ainda eu sou professor eu não sou Luis Gino não, porque se me chamar de professor não 
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tem problema nenhum, mesmo que eu não estou na sala de aula eu sou professor, eu falei para 

eles.... eu falo que eu não sai da escola ainda porque eles ainda me chamam... a direção da 

escola me chama para conversa sobre a escola, os alunos, as mães né... as vezes volto para 

conversar, volto para uma reunião... 

Então eu só quero deixar aqui essa minha história... a minha história de como começo 

e como termino né, só que não termino, ainda eu sou professor indígena, então eu vou ser 

sempre professor, só no dia que eu não estiver mais no Barão, no dia que eu morrer aí já não 

tem mais o professor Luis Gino... Luis Jagjo Gino... Jagjo é sempre estar na frente... por isso 

que meu pai... meu avô que eu chamava de pai que escolheu o nome Jagjo... a minha mãe 

num dia perguntou para ele porque, depois que ele morreu eu também perguntei para ela... - 

Mais o que significa Jagjo? Ela então me respondeu que esse nome indígena quem colocou foi 

o meu avô e significa sempre estar na frente... E aí eles falam que é por isso que eu dei certo, 

porque foi o meu avô que penso. - Você já foi cacique, já foi vice cacique, já foi presidente da 

saúde local, já foi conselheiro... você já foi tudo eles falaram... eles falam assim - Por isso que 

você tem esse nome aí... 

Depois que eu sai da escola... de uns dois anos para cá... eu fiquei uns quatro anos só 

fazendo um livro de história... eu escrevi umas histórias aí... mas eu não sou historiador, mais 

eu creio que as minhas histórias estão ficando melhor do que todas, do que aquelas que só 

falamos né... eu já escrevi bastante história... escrevi como era a minha infância, a vida da 

minha mãe, a vida do meu pai, a nossa vivência, eu fiz uma história disso daí... 

Primeiro no passado... nós não tínhamos a FUNAI, nos ajudando... primeiro ninguém 

ajudava, nós queimávamos o mato e meu pai conseguia um milho e ia plantar, aquela 

queimada sabe, não tinha assim coisas mecanizadas, assim não tinha... então ele escolhia um 

lugar que queimou e cortava com a foice a samambaia e depois plantava abóbora ali e aí nós 

comíamos... comíamos abóbora, milho verde, a gente ralava e comia, então era assim...  

O mais triste é que falei da minha mãe e do meu pai sabe, como é que era nossa 

vivência como eu estou falando agora para você sabe... como eles nos criaram, o meu pai e a 

minha mãe... não é como hoje... hoje nós temos a energia que ilumina agora o quarto, a sala, 

antes nós tínhamos tipo um lampião assim sabe... a gente acendia e colocava ali, os bailes de 

antigamente era no candeeiro... antes colocava umas quatro lamparinas no quarto assim... e 

dançava na gaita... não tinha essa... aparelhagem de som com energia... não tinha... então era 

só no braço mesmo que tocava gaita, então era assim, então eu coloquei uma parte disso daí, 

umas histórias que o meu avô me contava... histórias do meu pai e de outras pessoas que 

contavam, eu gravava tudo na cabeça para conta, para escrever depois sabe... 



90 

 

Eu contei essas histórias assim, as minhas brincadeiras de infância, o que eu me 

lembro... do alimento e das ervas medicinais e da dança né... eu coloquei tudo isso na 

história... eu vou colocando tudo escrito aí eu vou me lembrando mais porque... então eu 

tenho isso aí escrito, só que eu estou passando para o Kaingang e para o Português né... então 

é isso que eu sempre faço agora... quando terminar tudo que a gente tem na cabeça, aí eu já 

vou mandar publicar né... quando você voltar eu quero que você leia sabe... 

ANEXO H - Depoimento de Selia Ferreira Juvêncio  

 

Foto VIII – Selia Ferreira Juvêncio 

 

Nós viemos de uma escola lá do Mangueirinha... numa escola que já existia que a 

gente dava aula... então nós já tínhamos experiências de escolas, de duas escolas... mais ou 

menos sabíamos como é que era o trabalho né... nós chegamos como funcionário da FUNAI 

lá e antes lá não tinha... o cacique fez uma reunião para nos apresentar na reserva, e aí aviso o 

chefe de posto... na época a Inelci Deitos Aco era a coordenadora da FUNAI... depois, eu nem 

lembro como o Artur e a Selma chegaram... não está na minha cabeça... eles não estavam 

contratados sabe porque? Porque eles não se aposentaram, eles não têm idade suficiente...  

No começo quando nós chegamos na escola nós não tínhamos... não tinha escola, só 

tinha um prédio, que eles diziam que era escola... tinha algodão dentro, eles pesavam o 

algodão... eles plantavam muito algodão né... nós não sabíamos como é que íamos começar, 

foi acordando as coisas e foi saindo...  Nós começamos em maio, não sei que dia em maio, 
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mas foi em maio... foi bom porque deu tempo para nós buscarmos as coisas e ir arrumando 

né...  

Aí nós começamos a reunir os pedaços da escola existentes e fomos formando, ali que 

foi a dificuldade, porque não tinha... tinha a merendeira para fazer a merenda, mas não tinha 

um fogão... tivemos que improvisar um fogão a lenha... nós pegávamos as crianças e íamos 

buscar lenha em um dia da semana, nós brincávamos - Vamos lenhar, então nós íamos para o 

mato buscar lenha e deixava tudo arrumado para a semana... graças a Deus não aconteceu 

nada com as crianças porque quando a gente ia para o mato, podia ter uma cobra que podia 

morder, uma coisa assim né!  

A gente entrava lá naqueles capinzais para quebrar aqueles galhos de árvore grande 

que tinham queimado e que já estavam próprios para queimar para lenha... porque já estavam 

sapecados, então nós fazíamos isso... isso era sagrado, eu e a Marlene que trabalhávamos ali 

fazíamos isso e... atendíamos todas as turmas né... juntávamos banco para dar aula... aquelas 

frutas atrás da escola... todos aqueles enfeites foi nós que deixamos... nós colocamos cerca na 

escola porque as crianças iam lá e faziam muita sujeira, sabe como é criança né, de noite eles 

iam fazer bagunça...  

Então isso era uma das dificuldades, não tinha documento, não tinha carteira, nós 

amontoávamos as crianças... nós pegávamos banco, pegávamos as crianças e colocávamos 

numa mesa, mas teve uma coisa boa nisso porque o Barão de Antonina foi uma comunidade 

muito participativa, tudo que nós íamos fazer os pais ajudavam... nem que trouxesse um 

banco, um cepo para as crianças sentarem, teve muita participação nos eventos, em tudo a 

comunidade participava, tudo, até aqueles que não tinha nem filho na escola apareciam na 

escola para ajudar... nós tínhamos uma dificuldade muito grande assim, mas graças a Deus 

nós tínhamos boa vontade e nós éramos nova naquela época... nós aguentávamos  o tranco 

sabe, nós ficávamos sem comer, morria de fome... e depois a merenda que vinha dava para 

fazer era uns caldos né... agora hoje até que a merenda vem mais ou menos...  

A gente ficou nove anos naquela escola... nós estávamos lá quando ampliaram a 

escola... tivemos problemas sérios, por exemplo, teve uma construção da escola do Cedro... o 

Município teve que arrumar a escola umas cinco vezes porque eles usavam madeira de 

segunda, madeira de terceira que não prestava aí quando... colocava as telhas elas arriavam 

sabe... eles queriam que nós viessemos receber a construção que eles fizeram, nós não 

aceitávamos receber porque estava tudo mal feito, então foi durante a construção da escola do 

Cedro que teve a ampliação da escola do Barão...  
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Nós saímos da escola do Barão de Antonina e fomos trabalhar na escola de São 

Jerônimo... ficamos como funcionárias da escola e depois quando a gente saiu... saímos da 

escola como professoras, aí eu acredito que foi nessa época que eu fiquei trabalhando, 

tomando conta dessa escola e da outra escola... depois eu fiquei dentro do departamento de 

Educação da Prefeitura para visitar essas escolas...  

Depois teve um tempo quando deu uma regularizada que nós fizemos muita 

capacitação sabe pelo Estado, foi aí que nós fizemos cursos... pegamos o nosso dicionário, 

revisamos, fomos fazer cursos de língua Kaingang... falar - Hoje vamos trabalha só na língua 

Kaingang... quem não sabe vai ficar escutando, depois vai fazer as perguntas, nós 

observávamos se eles conseguiam aprender... então houve muita coisa interessante... por isso 

que a gente... a gente tem as vezes que apoiar as pessoas que quem sabe é errado pra você, 

mais para os indígenas o melhor governador foi o Requião... olha o dia que ele desceu ali 

dentro do campo com o helicóptero dele, eu e a Marlene olhávamos pela tela, ele... todo 

mundo gritando, ele veio conversar com a gente, com as índias que tomam conta das escolas...  

Por isso que eu digo trabalhar em conjunto, eu sempre falo aqui, eu trabalho com o 

CRAS, eu trabalho com a Prefeitura, eu trabalho com a IMATER, sabe... eu sou funcionária 

da FUNAI, mais hoje nós temos um projeto muito bonito porque a gente trabalha junto, esse 

negócio de dizer, IMATER, Prefeitura, cada um fazer o seu serviço para comunidade indígena 

não adianta... A IMATER tem um projeto indígena lá no Barão, a FUNAI não tem, mais a 

FUNAI tem eu que vou lá para ajudar, conversar com os índios e os índios falam em 

Kaingang comigo e nós damos risadas, tem muito aprendizado, a gente tem tanto curso 

Kaingang que a gente fez, trabalho...  

Então a gente vê que hoje a escola melhorou bastante, mas primeiro teve aquele 

começo sofrido que nós sofremos, porque as escolas não tinham pai nem mãe, porque eles 

diziam - A escola é da FUNAI, mas a FUNAI é Federal, como é que a FUNAI... então sabe 

aquele rolo... tem que ser municipal porque ela é rural, a não sei o que, não sei o que, a não eu 

não sou responsável, então nós ficamos nessa por muitos anos... porque a FUNAI não tem 

recurso para cuidar de uma escola, ela tem um programa que tem uma assinatura para fazer 

um projeto de educação, mas não quer dizer assim que mantem uma educação que nem o 

Estado ou o Município... o dinheiro investido era pouco, não existia praticamente, então nós 

íamos mais pela força de vontade, daí a gente sempre tratava da escola, a gente falava que a 

escola não tinha pai, não tinha mãe... 

A escola hoje tem um pai e uma mãe... mas ainda continua aquela coisa... não sei 

como é que eu vou dizer, mais assim, o mundo do faz de conta... faz de conta que eu ensino e 
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você faz de conta que aprende, vamos fechar o caderno e vamos embora sabe... o trabalho que 

nós fizemos antigamente que era de liberdade, de conversa, nós não tínhamos problema com 

disciplina de aluno indisciplinado, não tinha problema com os pais, porque a gente fazia uma 

coisa aberta, hoje nós vamos trabalhar... em tudo, a escola, a comunidade tudo junto, porque 

ali eu vejo a escola hoje, a escola está ali, eu preciso do pai daí que eu vou buscar o pai, não é 

assim, o pai pode ir lá... antes todos os pais ficavam sentados na escola... eu acho que eles 

estavam interessados pelo que nós estávamos fazendo, porque o pai saia da casa dele e ficava 

sentado na escola...  

Hoje o pai vai lá porque o aluno está rebelde, porque o aluno não está obedecendo a 

professora, então o pai tem que fica sentado lá, mas naquele tempo não era assim... hoje, eu 

fico indignada, a diretora tem que sai da sala dela, ou a pedagoga e sei lá, chama a atenção 

dos alunos sendo que você está na sala de aula, então eu acho até falta de respeito hoje... falta 

respeito porquê se eu estou dentro daquela sala, aquela sala é minha, a diretora é diretora, ela 

só vai visitar a sala a partir do momento que eu sair daquela sala de aula, se eu estiver fazendo 

alguma coisa errada... – Oh... Selia, você está fazendo alguma coisa errada, não é assim! A 

diretora não tem obrigação de entrar na minha sala e chama a atenção dos meus alunos porque 

são os meus alunos... e hoje é assim... hoje está tudo virado... o que melhorou é que hoje as 

escolas indígenas têm identidade, mais ainda tem que melhorar muito porque é muita gente, é 

muita gente fazendo uma coisa que eles não sabem o que tão fazendo, e aí não ligam... 

Eu me pergunto depois que eles separaram assim as escolas indígenas com matérias... 

matéria de Português, de Matemática... eu não sei como é que é a gente trabalhou naquela 

época mas as crianças aprendiam e o pior que as crianças aprendiam tudo... naquela época nos 

tínhamos uma visão não de escola fechada porque nessa os alunos não aprendem... hoje tem o 

professor de Matemática, tem o professor de Português aplicando um conteúdo, o aluno não 

sabe uma tabuada, claro que você pode dizer - Selia, mas a tabuada é antiga, mais se a gente 

não sabe a tabuada ninguém sabe Matemática, não é? É, então pode ser que eu seja da época 

antiga, mas eu prefiro assim...  

Aí tem a semana do índio é uma matança de aula, que eu discordo plenamente... não 

pode ser separado, oh meu Deus... eu vejo aqueles alunos correndo, chega a semana do índio, 

é quinze dias sem aula, é só aluno correndo, tem que busca umas penas, você tem que vir já 

com as penas que vai trabalhar, hoje o seu planejamento não é fazer o cocar, por exemplo, 

você já tem que vir preparado, porque eu quando fazia assim oh... essa semana nós vamos 

fazer... um dia da semana nós vamos fazer a comida indígena... então a comida indígena nós 

tínhamos duas etapas, uma de preparo, oito dias antes para depois... 
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Então o problema deles é isso o que eu falo, quando você chega para falar com eles, 

eles vão dizer – Não, são tudo louca, são tudo arcaica... mas eu acho que esse arcaísmo nosso 

funcionava... deu resultado, porque eu vejo assim... eu preciso de um milho para fazer isso... 

isso que eu estava querendo falar... por exemplo, eu quero trabalhar culinária e quero fazer um 

~em~i31... então eu preciso do milho, então eu já tenho que ter os meus horários que eu tenho 

que saber – Oh... fulano, pergunta para o aluno - Seu pai tem milho? – Tem. - Então hoje eu 

vou lá à tarde, nós vamos pedir meia dúzia de espiga... então quando eu fosse socar o milho, o 

meu milho já estava ali, os alunos tinham que debulhar o milho, descascar... eles iam ajudar a 

socar, para depois guardarmos na água lá sabe para azedar... só que daí eles agora... - Vamos 

enlouquecer, vamos sair que nem loucos, não está errado! Mas quem sou eu para dizer que 

está errado... 

Eu vejo o planejamento dos alunos, dos professores aí, lindo menina, se eu pegar o 

caderno deles do planejamento ele está lindo... mas eles preocupam-se mais em enfeitar o 

caderno de planejamento para mostrar no final do ano para a diretora do que ensinar os 

alunos, isso eu posso falar de boca cheia que eu já vi, eu trabalhei ali... quando a gente fala 

assim que tem que fazer um trabalho mais voltado para comunidade assim os não índios 

acham que nós estamos querendo só ensinar a cultura, só a cultura e deixa isso aqui fora, não 

é assim, eles não conseguem... eles conseguem só ver as coisas de forma separada só... 

Você sabe que às vezes... eu achava que estava esquecendo da família porque nós 

envolvíamos... porque eu não sou aquela professora de ficar só sentada sabe... eu gosto de 

movimento, eu gosto de fazer as coisas... quando eu estudei eu tinha professoras que 

ensinavam para nós como dar aula e tínhamos que preparar a aula porque tinha que ter 

motivação, tinha que ter não sei o que, tinha que ter o segmento sabe... então tudo que você 

vai fazer tem que ter um motivo, você não pode dizer - Hoje eu não planejei aula...  eu acho 

eu vou pegar um livro... mais isso eu sou careca de ver, eu sou careca de ver também aqueles 

livros... aqueles cadernos brochurão... plano de aula, a coisa mais linda do mundo... mais é só 

para o professor mostrar porque ele não para vai usar dentro da sala de aula... então a gente... 

eu vi... eu convivi muito, eu fiquei trinta, uns trinta e três anos na sala de aula... hoje eu vejo 

que tem professores envolvidos, olha eu vejo assim professor não índio que eu acho até que se 

                                                      
31 Segundo a comunidade Kaingang pesquisada ~emi é um bolo de milho azedo, muito saboroso. No dia 18 de 

outubro de 2014, na inauguração de duas ocas marcando o novo espaço cultural no meio da mata do território, 

pudemos saber como é feito, através de uma conversa informal com os mais velhos da comunidade, que mantem 

esse alimento tradicional de seu povo sendo feito ainda nos dias de hoje. 
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envolve mais que o índio, mas também eu vejo professor não índio que vai lá porque tem que 

ir... 
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ANEXO I – Depoimento de João Maria Rodrigues (Tapixi) 

 

Foto IX – João Maria Rodrigues 

 

Com certeza ali onde você esteve foi criado depois da desintrusão do Barão... porque 

se eu não me engano, foi em 72 ou em 75 que teve a desintrusão do Barão... aí que foi criado 

o posto de saúde e criado a escola do Barão... não foi a ampliação, a ampliação foi depois... 

mais também não foi depois da desintrusão do Cedro... porque quando teve a outra rebelião 

em 85 aconteceu a desintrusão do Cedro... depois da desintrusão do Cedro criou a escola e o 

posto de saúde de lá...  

Quando desintrusou o Barão de Antonina aí tinha um rancho onde fazíamos reuniões, 

essas coisas, até que saísse a escola então eles começaram a dar aula nesse rancho... que era 

de sapé, barroteado... era de sapé... antes teve também uma escola de madeira... que era de um 

intruso... de um posseiro, ficava perto daquela do lado da escola do Barão, era pertinho ali... 

mas os índios não estudaram lá não... quem estudava lá era os arrendatários dos posseiros... a 

minha filha estudou lá... a Genilda estudou lá... até que quando ela foi embora de lá ela estava 

estudando... não... não era nessa escola era na outra, então os índios mesmo não estudaram 

ali...  

Depois com o delegado da FUNAI lá de Bauru... veio um projeto montado de fazer 

uma escola... o nome dessa escola foi escolhido por meio de uma reunião com a comunidade 
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indígena, escolheram através dos nomes dos caciques antigos, eu só tinha ouvido falar de 

nomes, eu não tenho conhecimento sobre quem eram eles... eu só conheci de nome... Cacique 

Onofre Kanhgrén... 

Eles começaram o projeto e não tinham nenhum barraco... o barraco era nosso, nós 

fazíamos muita diversão ali dentro, aí eles começaram a dar aula de baixo desse barraco... as 

pessoas de fora construíram nessa época a escola e o posto de saúde... quando ficou pronta 

veio as professoras não indígenas... a professora Fátima e a Marlene... a Marlene ficou pouco 

tempo, fico na base de um ano mais ou menos, a Fátima ficou mais ou menos uns três, quatro 

anos por aqui... eu dei a obrigação para elas de ensinar os meus filhos...  

Aí depois veio a Celia e a Marlene... eu notei nesse tempo que as famílias lidavam 

melhor com essas professoras...que eles [os alunos] se davam melhor com elas sendo 

indígenas do que com as professoras brancas... porque eles eram mais compreendidos e elas 

tinham mais... como é que eu vou dizer... tinham mais vínculo com o pessoal sabe... 

Teve uma ampliação... eu acho que foi um projeto da própria professora Fátima... 

depois de um tempo uma equipe veio... só veio não-indígena... todas as vezes que construíram 

a escola só vieram não-indígena... ampliou quando... depois da primeira escola aí ampliaram 

outra para trás... primeiro tinha o postinho do lado... depois foi ampliado no meio delas...  

Quando eu sai de lá em 97, não tinha professor indígena ainda, tinha assim os 

monitores... a Marlene e a Selia ficaram... ficaram mais um tempo, além delas tinha só o 

professor Arthur... o Arthur e a Selma são novos no Barão, eles foram dar aula lá, quer ver eu 

já vou dizer para você, 86, 87, por aí eles chegaram a dar aula lá... hoje que está cheio de 

professor não índio... nunca teve só professor indígena, nunca teve... teve sempre só professor 

não índio... o professor indígena acho que começou a pouco tempo, começou faz uns dez anos 

para cá... 

Hoje o índio está mais civilizado, ele precisa aprender a entrar e sair na comunidade 

não índia... é bom ter os dois lados... ele precisa disso aí, nós precisamos disso aí... então você 

nunca pode deixar só um professor índio, outra coisa que o professor não índio não tem 

interesse sabe...  eles têm que aprender os dois lados, não tem outra saída hoje, por exemplo, o 

professor não índio ele vai trazer uma Matemática boa, um Inglês, um Português, para eles 

entenderem, ele... ele vai ter que...  

Você sabe que eu tenho duas filhas e uma neta que estão na Universidade... elas 

levaram um choque quando saíram daqui e chegaram lá... então por causa desse choque tem 

que ter as professoras não índias... aí os índios vão se acostumando com o dialeto do não índio 
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sabe... tem que ter sempre... por exemplo, professor índio também vai aprendendo com as 

professoras não índias, entendeu?  

Você já pensou, às vezes, daqui a algum tempo pode ser que aconteça, pode ser que 

tenha um professor índio dando aula na UEL. Então, é assim, vocês vão aprender lutando, não 

só você como muita gente vai aprender muita coisa, né? Então... eu ainda penso nisso, uma 

neta minha, um neto pode dar aula numa Universidade mais para isso tem que estudar... 

então... então...  

O índio não tem muito que querer, eu acho que quando descobriram o Brasil, criaram 

o índio muito malcriado sabe, malcriado que eu falo assim... que eles começaram a dar muitas 

coisas, para pegar e entrar no Brasil... começaram a dar muita coisa, isso não pode acontecer, 

as coisas dadas existiram quando aqui tudo era matão... era selvagem, aí se trazia as coisas 

para dar aos índios, entendi! Hoje não... hoje o índio tem que luta para ele sobreviver, e tem 

que ser assim porque a tecnologia evoluiu, a Medicina evoluiu, o estudo evoluiu, hoje você 

depende do estudo, eu quando eu era moleque, eu... na minha mocidade, na minha juventude, 

eu não precisava de estudo para sobreviver, eu precisava de trabalho no mato para sobreviver, 

foi o que o meu pai me ensino e foi o que a minha mãe me ensino, a trabalhar na roça... 

Hoje não dá mais, hoje a ferramenta de vocês é um livro, é um computador, é uma 

caneta, é isso aí o serviço de vocês, para nós hoje isso não serve... então hoje tem que estuda 

se você não estudar você está perdendo tempo... e o estudo ainda no meu ver, no meu 

pensamento assim, o estudo tem um problema muito sério no caminho da juventude... o 

estudo, por exemplo, eles falam em educação, eles têm que muda esse nome de educação 

porque escola só ensina a ler e escrever, educar não educa, só cria coisa malcriada, quem 

educa os filhos são os pais... eles tiraram o direito dos pais de educarem os seus filhos, hoje os 

pais não podem educar os filhos que ele é processado, outra coisa que eu acho que o aluno é... 

ele vai para uma Universidade não tem segurança, tem o caminho das drogas... 

Se o aluno não tiver cabeça firme no futuro de um lar, de uma vida... de uma vida 

decente, por exemplo, ele vai para o caminho errado e hoje não tem mais jeito de sair dessa, 

porque o mundo está cheio... pensa isso... se você não se apega a Deus não tem jeito na vida, 

só vai para o lado ruim, porque o lado ruim é fácil de você ir e o lado bom é difícil... mais o 

mundo está do mesmo jeito que Deus fez, quem mudou e está mudado somos nós porque 

mudamos a nossa vida, sabe eu penso desse jeito... 
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ANEXO J – Depoimento de Marlene do Carmo Veloso 

 

 

Foto X – Marlene do Carmo Veloso 

 

Eu me formei em 83 e aí eu fui para a terra indígena Mangueirinha em 84, eu trabalhei 

em 84 e 85, primeiro pela TELEPAR e depois a Prefeitura me contratou... lá eu dava aula na 

sede do Paiol Queimado, que era uma escolinha fora da... nessa escolinha quem dava aula era 

o Luís Alã... ele era professor de língua indígena, era monitor... ele e a Selia... mas antes disso 

eles foram professores do Clara Camarão que formou o Artur, o Manoelzinho... o Alã foi 

professor do Luís Amaral lá da terra indígena Mococa, o Alã e a Selia... o Alã foi diretor do 

Clara Camarão do Rio Grande do Sul32, eles dois são professores formados na língua 

indígena... 

Eu conheci eles quando comecei a dar aula na escola que o Luís Alã dava aula, aí ele 

saiu da escola e eu continuei nessa escola, eu e mais outro monitor bilíngue que chamava 

                                                      
32 Essa escola a que Marlene se refere que formou a Selia e o Luis Alã foi um marco na educação dos indígenas 

Kaingang pois: “Na Década de 1970, a FUNAI estabeleceu convênio com o Summer Instituto of Linguistcs 

(SIL), missão religiosa norte-americana que passou a coordenar os projetos de educação entre os indígenas bem 

como a codificação de suas línguas maternas. O SIL organizou uma escola de formação para monitores bilíngues 

no Rio Grande do Sul elaborou um dicionário, alguns livros religiosos, uma Bíblia e cartilhas para serem 

utilizados no processo de alfabetização indígena. [...]" (NONAKA et al., 2008, p. 36), é importante ressaltar que 

fora eles dois, muitos indígenas tiveram a sua formação de monitores indígenas nessa escola. 
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Mário que é lá do Rio Grande do Sul. Eu fiquei três anos em Mangueirinha dando aula... a 

Prefeitura me contratou e a FUNAI também... a FUNAI me contratou no mês de agosto em 

86, eles me contrataram sem concurso mesmo... aí eu fiquei um ano trabalhando para a 

Prefeitura... nem um ano eu fiquei, acho que fiquei uns seis meses na Prefeitura... aí eu sai da 

Prefeitura e lógico né que fui pra FUNAI...em 86...  

Aí como o Alã... era servidor da FUNAI, ele foi chamado pela FUNAI para ir até a 

terra indígena Barão de Antonina para ser chefe do posto e a Selia ia com ele embora... ele ia 

trabalhar numa chefia, todas as reservas tinham um escritório... e como eu, a Selia e o Luís 

Alã tínhamos uma amizade muito boa, eles me convidaram para ir com eles porque não tinha 

casa de funcionário da FUNAI pra morar ali e eu era solteira - Como você não tem filho você 

vem mora com a gente...  

Na época eles tinham um filho... e tinham também um filho adotivo... o filho deles 

era... o Nosah, quando a gente veio para cá ele tinha quinze dias... ele cabia na palminha da 

mão assim porque ele era prematuro... na época nós achávamos que ele não ia aguentar a 

viagem de tão pequenininho que ele era... mas mesmo assim nós viemos... a minha mudança 

veio no mesmo caminhão que a mudança deles... aí eu fiquei morando na casa com eles 

durante cinco anos... 

Quando a gente chegou no Barão em 88, era dia 10 de abril de 88... nós viemos juntas 

na mesma mudança... nessa época já tinha essa construçãozinha aqui, a FUNAI tinha feito... 

mas a escola não estava funcionando... era uma única sala, aquela sala mais velha e mais 

antiguinha que tem do lado ali, não tem uma ampliação mais nova pra lá e outro pra cá... era 

só aquele pedaço ali... a gente tinha uma cozinha diferente, uma cozinha bem pequenininha... 

nós chegamos e não tinha carteira, não tinha nada, não tinha documento, não tinha matrícula 

de aluno, não tinha nada, a escola estava transformada num depósito de algodão... porque não 

tinha professor para trabalhar eles transformaram a escola em um depósito de algodão...  

Como a escola não era nem reconhecida não ficava ninguém, era época que eles 

ganhavam dinheiro para passar o ano... a época da colheita de algodão... eles colhiam o 

algodão e colocavam tudo na sala da escola, por cima das carteiras quebradas, por cima de 

documento antigo... quando chegamos eles venderam todo o algodão... entregaram o espaço e 

liberaram para a escola né... eu lembro que o cacique, seu Tapixi, fez a reunião geral né... para 

avisar que era para procurar as professoras e fazer a matrícula... daí a gente ia lá e fazia a 

matrícula, cinquenta e pouco alunos deu né... cinquenta e oito, cinquenta e nove...  

A escola não tinha nada, não tinha reconhecimento, não tinha documento... estava tudo 

espalhado, tinha documento antigo numa casa, caixa com documento em outra casa, eu fui 
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recuperando, nós fomos né... achando uma caixa aqui outra caixa lá e fomos juntando os 

documentos antigo da escola e aí na época a pessoa responsável pelas escolas indígenas era a 

coordenadora da FUNAI era... como é que é o nome dela, mulher do Lima? Inelci... ela era 

servidora da FUNAI de Londrina... quando a gente chegou ela veio aqui e nós começamos a 

montar a documentação daquela escola para poder transformar ela em reconhecimento, escola 

reconhecida ela não era reconhecida... aí nós fomos atrás de documento antigo para juntar, 

fazer um histórico do que já tinha... para poder transformar numa escola reconhecida porque 

ela não tinha nada... sabe, nada...  

Antes só tinha... uma salinha de aula, assim tudo quebrado as carteiras... só aquele 

quadro lá ainda antigo... naquela salinha velha... porque a gente só trabalhava ali, só tinha 

aquela sala... não tinha nem esse depósito de merenda quando a gente chegou, não tinha... não 

tinha nem essa divisão aqui, a cozinha era inteira aqui, só tinha um fogão a lenha lá para fazer 

merenda... aqui tinha um... aqui era tipo um refeitório pequenininho e aqui era a parte que a 

gente cozinhava... quando a gente chegou eles estavam tudo na colheita do algodão o pessoal, 

aí nós fomos arrumando, lavando, limpando e faxinando e aí depois fomos arrumando 

banheiros... banheiro queria que você visse os banheiros não dava para entrar de tão sujo e 

bagunçado que estava... nós atacávamos a limpar e fomos arrumando tudo sabe...  

Foi eu e Selia que formamos um calendário diferenciado para começar a aula em maio 

depois da colheita do algodão, era um calendário direto... mas a gente começou mal assim, 

muito mal porque não tinha nada, a gente dava aula numa salinha só, uma num horário outra 

noutro horário, a tarde... a turma era multiseriada... a gente construiu um calendário... para 

contemplar os dias e fomos indo... aí a gente ia para prefeitura, ia para a secretária do 

município para pedir ajuda, pedir auxílio, até que nós conseguimos reconhecer a escola... saiu 

uma resolução que agora eu esqueci o número, que até pouco tempo eu lembrava da 

resolução, foi a primeira... que ainda está com o nome errado... 

Aí depois que a gente conseguiu fazer com que a escola fosse reconhecida, 

começamos a trabalhar legalmente... nessa época era a FUNAI que mantinha, foi depois que 

nós chegamos e começamos a organizar que a FUNAI começou a mandar material, vinha 

merenda da FUNAI, vinha tudo... só que daí a gente era tudo, a gente era professor, a gente 

era faxineiro, a gente limpava, a gente fazia merenda... não tinha diretora... aí depois fico... 

eles me colocaram como responsável pela escola porque na FUNAI não tinha assim... não 

tinha esse cargo de diretora de escola mas eu fiquei como responsável pela escola... era eu 

quem assinava, era eu que fazia, era eu que prestava conta de tudo... nisso eu fiquei desde 88 

até 97, responsável pela escola... 
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 Quando nós chegamos lá fomos com uma nova visão de educação... a educação não 

passava só por você ensinar a ler e escrever mais sim a viver em sociedade, a se comportar lá 

no meio do não índio, sabe... a ter orgulho de ser índio porque eles escondiam que eles eram 

índios - Aí eu não sou índio não, eu sou mestiço, não existe essa etnia mestiço, ou você se 

identifica como indígena ou não... você tem que assumir o que você é, então nós fomos 

colocando essa semente no coração deles que eles tinham que ter orgulho daquilo e não ter 

medo de nada... de ter autoestima... 

A educação que a gente começo lá, a educação não era só ler e escrever... nós 

começamos a fazer um trabalho de conscientização de que... porque eles eram tudo meio 

perdido né, os alunos quase não vinham para a escola... então a gente começo a trabalhar 

também com os pais e com as mães de que para viver bem tinham que passar pela escola... e 

também tinham que cuidar da sua casa, cuidar do ambiente escolar, então muitas vezes eu fui 

tachada de professora ruim... porque eu não deixava eles escaparem da escola... 

Depois de um tempo a prefeitura contratou uma merendeira, só que ela também não 

fazia as coisas direito, era nós mesmos, a gente dava aula, a gente cuidava da merenda, a 

gente servia a merenda, a gente limpava a sala... nós íamos buscar a lenha no mato com as 

crianças... então isso fazia parte da convivência, aí a gente foi trazendo eles... porque na hora 

que a gente ia buscar lenha era uma aula também, nós estávamos buscando a lenha, nós 

estávamos conversando... a Selia falava na língua com eles, ia no meio do mato buscava as 

lenhas porque não tinha fogão a gás para fazer a merenda...  

Quando a FUNAI tinha dinheiro daí eles compravam o que eles podiam de merenda, 

material pra mandar para as escolas... compravam caderno e lápis para os alunos... tinha que 

se virar com o que tinha... aí quando não tinha nada pra comer na escola a gente fazia 

campanha, os alunos... um trazia mandioca, outro trazia trigo, outro trazia ovo, outro... e nós 

inventávamos comida sabe... não passava fome, nós inventávamos comida para eles, tudo isso 

nós fazíamos, colocava até os alunos fazendo bolinho frito... tudo ajudando... trabalhava na 

massa assim... era gostoso fazer isso porque era uma escola pequena... a merendeira depois a 

prefeitura contratou, que era a Isabel Rodrigues Amaral... hoje acho que ela é aposentada já... 

ela trabalhou conosco... então a gente penou bastante... a gente morava aqui em cima na 

entrada, não sei se você sabe... a gente descia a pé, eu e a Selia lá embaixo, voltava a pé meio 

dia com o menino dela que era pequeno nas costas... a pé lá de baixo porque nós morávamos 

tudo aqui em cima, não tinha casa para nós morarmos... morava tudo junto numa casa só... ás 

vezes o Alã nos levava com o carro da FUNAI mais daí ele ia fazer outro serviço e nós 

ficávamos lá dando aula...  
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Aí na hora de subi, meio dia, aí aquele sol rachando, o guri dela nas costas naquelas 

estradas tudo até chega aqui em cima, com chuva, com tudo... a gente sofreu lá só que era 

gostoso porque a gente fazia as coisas com prazer e não ficava reclamando, era uma delícia 

porque o povo... a comunidade indígena do Barão era uma comunidade muito fácil de você 

trabalhar, eles meio que ficavam na dúvida mais depois quando era para colocar a mão na 

massa eles colocavam sabe... nós fazíamos a horta com eles, nós plantávamos mandioca para 

a escola, e nós íamos juntos carpir, buscar lenha, chamava os pais para ajudar a limpar...  

Aqueles pés de manga tudo atrás da escola foi tudo nós que plantamos, aquelas 

árvores que tem em volta do campo, chovia os alunos não vinham para escola e vinha pouca 

criança, então fazíamos um projeto, vamos trabalhar agora com plantio de árvores, aí nós 

pegávamos as mudinhas que tinha lá e ai com chuva íamos plantar... aquelas árvores que tem 

lá embaixo foi tudo nós que plantamos com nossos alunos... depois que nós chegamos que nós 

pedimos aquela cerca que foi feita... quando eu morava ali perto, aí as vezes chovia e a 

criançada começava a correr lá envolta daí eu já gritava lá da minha casa sabe, saia que saia 

correndo - Essa Marlene é ruim, eles me xingavam sabe... 

As crianças davam trabalho, faltavam muito... gente do céu, tinha uns que faltava, 

faltava e aí a gente ia nas casas buscar, outros não queriam estudar, outros não precisa 

estudar... outros levavam bem a sério... esses que foram meus alunos quando eu cheguei lá 

hoje são os líderes... foram todos os meus alunos, o Casturino estava terminando aí ele foi 

para escola agrícola, mais o Alexandre foi meu aluno, eu que alfabetizei ele, então a gente 

chego assim... a gente era um bicho estranho no meio deles, porque nós viemos de longe... 

ninguém conhecia a gente, a Selia conhecia por que o Alã tem parente lá... mas eu não... 

Hoje eles são os líderes... E fazem tudo aquilo que nós ensinamos quando eles eram 

crianças porque o adulto é mais difícil de muda... mas a criança não porque ele vai crescer, ele 

vai seguir, hoje a gente vai nas reuniões lá, o Alexandre fala que aprendeu isso com a gente 

sabe... até emociona... então nós começávamos... nós fazíamos trabalho de coleta de... não 

joga lixo em volta da casa, não fica jogando... junte o lixo ou queime o lixo porque não tinha 

coleta de lixo então era melhor queimar... não deixa esse bagunça em volta da casa, papel, 

plástico, esses negócios tudo... quando íamos para um jogo todo mundo ia limpo, bonito, 

caprichado... nós íamos para a torcida, nós animávamos eles sabe, e aí eles foram começando 

a melhorar a autoestima deles porque eles tinham vergonha de ser índio e nós começamos a 

curtir na cabeça deles que era um orgulho ser índio e não vergonhoso...  

Nós fomos os primeiros a fazer a semana cultural... só que a gente não parava as 

atividades escolares, era tudo junto... por isso que eu digo, que o pessoal - A semana cultural é 
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na escola, vamos parar tudo para fazer os trabalhos, não... nós já íamos fazendo tudo durante 

as aulas, a semana cultural era aula também fazia parte do calendário escolar... então nós não 

parávamos nada... nós fomos a primeira escola aqui a fazer a semana cultural, fazer semana da 

comida indígena, mais tudo era aula, tudo fazia parte do nosso planejamento do ano...  

Na escola tinha alfabetização da primeira à quarta, pré a quarta né, o Artur trabalhava 

com a pré escola e a Selma... eles foram contratados depois... não tinha ninguém antes... antes 

era só eu e a Selia... eles começaram a trabalhar logo porque assim que nós chegamos o Alã já 

tinha começado a fazer os contatos com os políticos também da cidade aproveitando que era 

ano de eleição... aí que eles contrataram... foi nessa época eu acho que foi contratado o Artur e 

a Selma... e as coisas ia acontecendo e a gente ia resolvendo porque a gente também não tinha 

muita prática de fazer uma coisa dessas... então a gente chegou aqui e viu tudo abandonado, 

nossa eu peguei uma bronquite naquele Barão por causa das poeiras da escola, e de casa que a 

gente foi morar... e eu só alérgica a tudo que é coisa eu quase morria de lava parede de escola 

e aquelas poeiras que tinha dentro na escola e banco que tinha que esfregar, tudo jogado nós 

que íamos juntando...  

Nós fazíamos tudo na escola... a escola estava envolvida em todas as atividades da 

comunidade, era na festa do índio, era no velório, era no... a escola está envolvida em tudo, a 

escola é o centro de tudo numa aldeia indígena... se tivesse uma festa os professores estavam 

colaborando, as crianças estavam envolvidas, todo mundo estava envolvido porque a 

comunidade indígena é grupal, ela é comunitária mesmo, então tudo que acontece na aldeia a 

escola estava envolvida, se tiver um manifesto lá ou alguma coisa a escola está no meio... 

tudo, não tem como... não tem como separar... 

A primeira ampliação da escola foi bem depois que nós chegamos... aí que veio a 

ampliação... porque a gente foi pedindo por aí, mandando documento pedindo ampliação da 

escola... depois foi feito um depósito de merenda porque não tinha onde guardar a comida e 

foi aberto essa porta aqui para não ter muito acesso aqui na cozinha, porque todo mundo 

chegava e entrava muito sabe, aí saia lá no fundo... e aqui era a única sala de aula que tinha e 

esses dois banheiros... foi ampliada essa parte e a gente pediu para fazer esse lavatório e 

fechou aqui porque também fazia muita bagunça, a gente colocou um portão aqui... então 

quando nós chegamos lá era só essa parte do prédio... era só esse quadrado aqui... era esses 

dois banheiros, essa sala de aula e essa cozinha, só que a cozinha era inteira... depois a gente 

fez isso aqui, aí foi feito a cozinha pra cá, colocado a pia pra cá que a pia era aqui... então foi 

mudado... daí que veio essa ampliação e ficou um prédio separado do outro... a gente pediu e 

o pessoal da saúde fez, não foi o Estado, nem Prefeitura, nem nada... aqui chegou perto da 
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enfermaria, que eles falavam que era a enfermaria, que era o postinho de saúde... ficava a 

saúde aqui e o resto era da educação, só que depois quando eles construíram o posto lá em 

cima, eles mudaram pra lá e aí eu acho que eles deram, passaram para a escola ali, para fazer 

cozinha ali... 

Aí construíram a escola do Cedro... quando a gente chegou já tinha esse nome, as duas 

escolas já tinham esse nome, então eu não sei quem é que escolheu, e aí... só sei que era 

rural... Escola Rural Onofre Kanghrén e a outra era escola rural... Rael... Índio Rael 

Vynhgrán... e aí depois passo para escola indígena municipal... você vê escola indígena... 

Escola Indígena Rural, eu não sei, um negócio assim...  

Nós saímos de lá porque tinha muito problema de invasão de terra lá, e aí queimaram a 

casa do cacique João Maria Tapixi... e ele foi embora para a terra indígena Rio das Cobras... 

deram tiro lá até não querer mais sabe... tiveram que ir embora porque eles queriam matar ele, 

com família e tudo, colocaram fogo na casa dele, queimaram tudo suas coisas... até na minha 

casa, meu carro estava furado de bala da invasão que eles atiraram lá... a gente foi 

desanimando porque a gente não estava lá pra ser bala de canhão.... teve uma noite que 

atacaram de tiro lá... na minha casa fico aquelas balas tudo na parede sabe e eu estava 

grávida... aí o Nathan nasceu e a gente aguento mais um ano ali, com aquela tensão... ficamos 

mesmo quando o Tapixi saiu... e aí a Selia e o Alã chegaram lá um dia e disseram - Oh... nós 

estamos indo embora para cidade e de lá nós vamos pedir para a FUNAI transferir a gente, a 

gente não sabe para onde vai mas aqui nós não vamos mais fica não, não dá mais, ninguém 

dormia de noite... aí eles chegaram na minha casa, que eu morava lá embaixo, que eu já tinha 

a minha casa e já tinha o Nathan de cinco meses, e eles me disseram - Nós vamos sair 

Marlene e você o que você vai... você veio com a gente e nós não queremos deixar você, se 

você veio com a gente tem que sair com a gente... então é você quem sabe, se você quiser 

ficar você fica, se você quiser nos acompanhar... Eu disse - Não... não é se eu quiser, eu vou 

com vocês, eu vou largar a minha casa fechada e vou...  

Na escola a gente não entro no dia que viemos embora... lá tinha os documentos da 

escola que ficaram com a FUNAI, as outras coisas ficou lá que é o que você encontra lá hoje, 

eles usaram, e reciclaram e fizeram de novo... nós que começamos praticamente a guardar os 

documentos... enfim, depois a gente veio para cidade, carregamos as nossas coisas que cabia 

no carro, sabe coisas que a gente precisava, o essencial, fechamos as casas e viemos para a 

cidade e daqui nós falamos com a FUNAI que a gente não ia voltar mais... falamos que a 

gente queria transferência, nós tínhamos direito porque estávamos sendo perseguidos e nós 

não íamos voltar mais porque a gente tinha abandonado o posto, a escola e tudo... nós ficamos 
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em São Jerônimo da Serra, na casa do Gilmar que era chefe do posto dessa outra aldeia... nós 

ficamos trinta dias na casa dele, esperando uma solução da FUNAI para saber para onde a 

gente ia, eu tinha pedido transferência para o Rio das Cobras porque eu tinha o meu irmão que 

morava lá, a minha família... e aí ficamos esperando a transferência trinta dias, depois de 

trinta dias, a própria FUNAI disse que era para nós ficarmos aqui em São Jerônimo mesmo, 

na aldeia... então nós alugamos uma casa só e fomos morar de novo junto, todo mundo... aqui 

na cidade, durante um ano nós ficamos morando junto ainda... aí nós moramos se não me 

engano em umas três casas aqui, um ano e meio, porque cada casa nós alugava por seis meses 

né... daí depois eu achei a minha e falei - Agora eu vou sair, e eu fui pra minha casa, e nós 

estamos aqui, trabalhamos junto até hoje, tudo na FUNAI, porque daí na época o 

administrador da FUNAI era o Nino, hoje ele é aposentado né... ele e o Nelzinho, eles fizeram 

tudo para não nos perder ... porque senão ia sair três servidores da FUNAI...  

A FUNAI mandou que nós ficássemos aqui mesmo em São Jerônimo e então nós 

ficamos... aí foi criada essa FUNAI aqui... que é a CTL nova, com a coordenação do Alã 

porque ele foi convidado pra ser o coordenador, aí o Alã entrou como coordenador e 

automaticamente a Selia foi transferida para essa CTL e aí pediu... - Marlene vamos trabalha 

de novo junto... a FUNAI já me colocou junto no pacote, eu nem pedi minha transferência... e 

agora nós estamos aqui até a hora de dá a nossa aposentadoria né, porque hoje eu já posso 

aposenta mais eu quero trabalha mais um pouquinho...  

Sabe nós fomos o começo de tudo, essa... essa política de educação indígena, escola 

indígena, a gente... a interdisciplinaridade... a maioria dos professores não índio não tem essa 

concepção, de que... ele chega querendo ensina a Matemática pura e pronta e quadrada e 

pronto né, por exemplo, é um exemplo né, nós não chegávamos na aula e aplicamos a 

Matemática que eles aplicam, porque já era tudo incluído no cotidiano, por exemplo, já 

incluída no cotidiano colheita do milho, as espigas de milho... não deixava de aprender o que 

eles tinham que aprender, as operações, as expressões numéricas, tudo era incluído dentro do 

dia a dia... nós construímos os mapas da... por exemplo do Barão de Antonina... a gente 

trabalhava a Geografia dentro da concepção indígena, nós construímos os mapas, eu dei uma 

aula lá em Curitiba num curso de professores pelo jeito que a gente trabalhava - Como é que 

eu vou trabalhar um território, um mapa se eu não... porque os índios eles, a maioria tem um 

mapa na cabeça... na memória, então nós resgatamos o mapa de como que era as terras 

indígena no passado, até onde que ela ia e aí eles construíam os mapas, tinha mapa das matas, 

de aves, de animais, de rios, de nascente, de tudo sabe, ficou um trabalho maravilhoso... o  

mais  gostoso é saber que no final de todo mundo entendia e não esquecia nunca mais... 
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aprendia escala, aprendia tudo junto, sem dizer agora você vai aprender escala, você vai 

aprender não sei o que, sabe... e eles aprenderam a ler, a escrever, a fazer texto, a fazer 

Matemática, a fazer História, fazer Geografia, tudo junto... sem sofrimento... e eu sempre 

sonhei em uma escola assim... o SESI é mais ou menos assim... essa era a escola que um dia 

eu sonhei para a escola indígena, que os professores juntos, todas as disciplinas juntas, uma 

casada com a outra pudessem... lá não tem série, aluno de primeiro, segundo, terceiro ano 

todos juntos, né... essa era a escola que eu sonhava, mas agora... eu já estou querendo amarrar 

a chuteira já... vinte anos não foi vinte e oito dias não... 

Hoje se você for nessas escolas aí, se chega lá é tudo... tem horário pra isso, horário 

pra aquilo, tem que vencer esse conteúdo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, 

meu Deus... esses professores do Estado eles enlouquecem numa escola indígena, porque as 

crianças não são acostumados a ficarem presas dentro da sala de aula... a gente não tinha 

problema com aluno, nem com pai de aluno... os nossos alunos aprendiam... os nossos alunos 

aprendiam porque nós alfabetizávamos, a gente ensinava o que era o básico que eles iam 

aprender na vida, na escola que eles tinham que aprender para poder seguir os estudos, mais 

além disso nós trabalhávamos o dia-a-dia deles... só que se nós quiséssemos ir lá na roça a 

gente ia e era aula pra nós... se fosse pra ir colher a lenha era aula porque já estava fazendo 

parte do cotidiano... e aprendiam mais do que... se você ficasse lá bitolado sentado na sala de 

aula... eles aprendiam... todos os nossos alunos que passaram por nós hoje estão numa 

Universidade... eles são líderes... tem cabeça aberta para as coisas, se você ver o discurso do... 

do Alexandre que ele fala aí, ele fala com as palavra que nós falávamos pra ele quando era 

criança sabe... sabe, se você vai numa reunião ele usa exatamente os termos que a gente 

sempre usou em sala... e ainda põe nós dizendo - tem que ser assim, tem que ter a casa limpa, 

tem que ter saúde, tem que se alimentar bem, tem que anda bem vestido, tem que sair pra 

cidade limpo, tem que ter o caminhão e os carro daqui limpo, não pode ser bagunçado, a coisa 

tem que ser organizada.  

Então a gente vai lá nossa é um orgulho porque a gente sabe que o que a gente plantou 

lá atrás está colhendo na volta... então a gente se sente assim honrado de ter feito, de estar 

fazendo parte dessa história lá, a gente fazia trabalho sobre a cultura, começo a revitalizar a 

cultura, os alimentos, medica... remédio natural, alimentação indígena, língua indígena que 

estavam esquecendo e ninguém usava mais, hoje eles bate o pé em cima daquilo que é deles... 

E foi início nosso, eles começavam - como é que é a comida aqui, vamos fazer uma festa de 

comida indígena, a escola envolvida, as crianças envolvidas, os pais envolvidos... então a 

gente começou a revitalizar, então a gente chego lá com essa consciência que a gente tinha 
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que conscientiza eles que eles eram importantes, que eles tinham um... um tesouro guardado 

escondido, que eles estavam escondendo, que era a língua, a cultura... que eles tinham que 

jogar... botar pra fora isso pra se valorizar, que isso era a identidade deles, hoje eles pegam 

firme nisso lá, então era assim quando a gente começou não tinha estrutura pra gente 

trabalhar... mas a escola estava envolvido em tudo... nós estávamos dando aula quando nós 

víamos os pais estavam sentados... e eles viam a nossa aula e ficavam lá...  

A escola indígena é uma escola que tem direito né, da cultura, da interdisciplinaridade, 

e essa interdisciplinaridade eu não vejo com os professores não índio porque eles fazem 

separado, agora eu vou dar um conteúdo de Português... então eu vou trabalhar aqui, eu tenho 

que dar o texto que está no livro... porque eu tenho que vencer o que está aqui no meu 

planejamento, depois... agora vai ter a semana da cultural, aí só trabalha... fazer balaio, fazer 

não sei o que, fazer não sei o que... isso não é interdisciplinaridade, interdisciplinaridade é 

você trabalhar no dia-a-dia as disciplinas junto com a cultura, sem separar, porque daí você 

vai trabalhando e o aluno nem percebe que ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e 

isso nós faziamos...  

Sabe, isso a gente fazia porque a gente trabalhava o dia todo, todo dia, a cultura, a 

Matemática, o Português, tudo junto assim naturalmente, agora eu vejo nas escolas tudo 

separado, chega a semana do índio então nós vamos ter que trabalhar agora a cultura, aí pega 

a semana inteira aí fica os alunos a semana inteira correndo para lá e para cá, inventando coisa 

que não se trabalha no dia-a-dia, diariamente eles tem aquela Matemática fechada que tem em 

qualquer escola... Português, Inglês, História que dá pra casar com as outras disciplinas... 

depois volta a trabalhar a Matemática, todas as operações, as expressões numérica, tudo se 

quiser dá para trabalhar junto com a cultura indígena, com a Matemática indígena usando os 

trançados, usando a colheita do milho, o plantio, tudo isso nós fazíamos... assim sem dizer 

agora é a hora da cultura, agora nós vamos fazer coisas da cultura Kaingang ou da cultura 

guarani... a gente nunca falou isso, a gente trabalhava naturalmente, os trabalhos iam 

surgindo... aí para o conteúdo e aí nossa vai ter que parar o conteúdo para trabalhar a cultura, 

não tem necessidade de parar nada.  

Você tem que continuar trabalhando... trabalhando tudo junto, mas quem é que 

consegue fazer isso, na cabeça dos professores não índios... por isso que a escola está assim - 

se for trabalhar a cultura eu tenho que parar o conteúdo, gente! O problema é que esses 

professores indígenas que estão começando agora, eles estão dentro... aprendendo com esse 

povo né... porque eles estão juntos, porque eles recebem a mesma ordem e tem que obedeço a 

norma da escola, da instituição que foi colocada pelo não índio, pelo Estado... porque eles 
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estão trabalhando separado uma coisa que tem que trabalhar junto...  antes disso... antes disso 

de começar a fazer a comida indígena, a gente trabalhava na escola a origem da comida 

indígena, porque que comia aquilo? Com... quais os alimentos que a gente ia usa? A receita 

como é que ia ser feita, fazia a leitura... fazia a Matemática... fazia a História...  fazia a 

Geografia, onde nós vamos busca? Isso aí é trabalhar a interdisciplinaridade e as crianças nem 

percebiam, então agora nós trabalhamos todo o conteúdo agora nós vamos lá fazer, nós vamos 

por a mão na massa e a gente vai fazer... 

Não precisa... o meu sonho de consumo assim era de semear esse trabalho aqui na 

escola indígena, mas eles não entenderam, porque nós já trabalhamos no Barão... então é uma 

escola tipo SESI, você conhece a filosofia do SESI? A pedagogia deles é todas as turmas 

juntas... todas as idades, todo mundo trabalhando no mesmo projeto, todo mundo alcançando 

o mesmo objetivo, todo mundo pesquisando, sem separar nada, sabe... Eu tentei fazer e não 

deu certo porque os professores não entenderam como trabalhar... antes lá no Barão a gente 

fazia um projeto de alimento indígena todas as turmas estavam envolvidas, todos os alunos 

juntos... nós desenvolvíamos o trabalho de Matemática, História, Geografia, Português, 

alfabetização tudo dentro desse trabalho... todas as turmas... desde a pré escola até o quarto 

ano, todo mundo envolvido e todo mundo aprendendo... e dava certo, agora é difícil de 

colocar nas cabeça dos professor...é complicado sabe porquê? Porque você tem que senta com 

outra turma do professor... porque a escola é grande agora e como então vai debater e preparar 

a aula junto né... trabalhar em equipe e aí o não índio ele não tem esse costume de trabalho 

comunitário... porque eles se preocupam com uma coisa que não vai levar a nada praticamente 

e o que era necessário ficara para trás... 

Hoje a educação é fundamental, a sistemática e a não sistemática, as duas estão 

casadas né... na educação da casa a criança indígena não é educada como não indígena... ela é 

livre e ela vai sozinha - Agora eu vou jogar bola, eu vou para o meio da chuva e ela vai, agora 

eu vou lá no barro, eu vou pescar, ela é livre, o pai não fica pegando no pé - Faça isso, não 

faça aquilo, é hora de estudar, é hora de tomar banho, é hora de não sei do que, sabe... essa 

educação que eles trazem de casa, a educação não sistemática que é fora da escola, aí eles de 

casa já vem sabendo fazer um cesto né... os trançados, falando na língua, sabendo os costumes 

deles né, eu acho que as duas estão casadas... porque nós temos que aproveitar o que a criança 

sabe, a educação que ela traz para coloca na escola... porque na escola existem regras, aqui na 

escola a gente também tem que ensinar essas regras porque ele tem que aprender a escola do 

não índio lá fora. Então ele tem que aprender dois lados... porque eu acho que o aluno... que 

nós hoje, que vivemos na sociedade contemporânea, que nós estamos vivendo agora... nossos 
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alunos também não podem ficar à margem dessa sociedade... Eles tem que ser... índio, se 

identificar como indígena, ter orgulho do que é mas também sabendo da cultura do não índio, 

você não vai ficar pra trás, é um mundo competitivo né... então eu acho que a escola tem que 

alcançar esses  dois lados... você pode ser... aprender tudo o que o não índio sabe sem deixar 

de ser indígena, sem esquecer a minha cultura eu posso ser um doutor aqui, mas eu sou e eu 

tenho uma coisa a mais porque eu tenho uma cultura, então esse lado precisa ser reforçado por 

isso que as duas coisas tem que trabalhar juntas... eu também não posso chegar lá na escola e 

dizer - Vocês podem sair da sala a hora que vocês quiser, vocês podem fazer tudo que 

quiserem... eu também tenho que coloca na cabeça deles que na sociedade não índia existem 

regras e que essas regras precisam ser cumpridas, senão... porque ele vai precisar sair, ele vai 

precisar ir pra uma Universidade, que é o que está acontecendo, ele vai precisar entrar numa 

prefeitura para falar com o prefeito, vai precisar ir no fórum conversa com o juiz, com o 

promotor, porque isso tudo acontece numa aldeia hoje... viajar para um encontro de igreja, 

mesmo que eles vão para uma outra aldeia, então são comportamentos que nós... que a 

sociedade não índia as vezes faz... faz bem feito e as vezes também faz mal feito, então nós 

temos que aprender... a se comportar, porque eu sempre falava para os meus alunos e  vou 

falar assim se eu voltar para a sala de aula – A gente é tratado como a gente se apresenta... se 

você chega numa prefeitura fala com o prefeito tudo mal acabado, e chega invadindo a sala 

você não vai ser bem atendido, gritando e falando alto, agora se você souber chegar e falar, 

pedir licença, conversar, olho no olho, arrumadinho, limpinho, você vai ter outro exemplo... 

outro tratamento...  

Então isso tudo a gente tentava colocar na cabeça dos alunos, nós temos que saber 

viver a nossa cultura, mas também temos que viver com o lado de fora, porque nós vamos 

participa das festas lá fora, porque nós não estamos... não somos obrigados a viver fechado 

dentro da aldeia... nós temos, nós somos pessoas livres, nós temos o livre acesso de ir e vir, é 

nós podemos ir e voltar a hora que quisermos, mas para isso nós temos que saber... então aqui, 

eu me comporto de uma forma, na minha casa é de outra... é assim que acho que a educação 

deve ser hoje... meio a meio... e não é porque ele é índio que ele não vai poder estar no 

mesmo lugar do não índio... porque ele pode com certeza e ele pode ser um médico eu sempre 

falei não é - Você não pode ser profissional só para aquela ponte, que ali tem uma ponte né... 

porque lá no Barão também tem, não é só lá na beira do Tibagi que você vai ser profissional, 

se você estudar tem que ser um profissional em qualquer lugar desse país... porque você é um 

ser humano, é um cidadão com direitos e deveres, como qualquer outro cidadão, pode ter 

acesso a tudo, basta você querer... assim eu acho que a família é a parte principal, que ela tem 
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que estar consciente do que o aluno precisar estudar, o que precisa melhorar, o que precisa 

né... não pode ficar parado...  e hoje em dia os pais também estão cobrando  mais da escola né, 

eles cobram porque eles também estão vendo como é que estão as coisas né.... 
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ANEXO K – Carta de Concessão dos Colaboradores 
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