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RESUMO 

 
A Lei Estadual nº. 13.340/2001 abriu a possibilidade do ingresso, da permanência e 
da formação de profissionais indígenas das terras indígenas do Paraná nas Univer-
sidades Estaduais do Paraná. Nesse mesmo contexto, com a estadualização das 
escolas indígenas no Paraná, foram criados postos de trabalho específicos para pro-
fessores indígenas, pedagogos indígenas, agentes educacionais indígenas I e II 
possibilitando a contratação anual de profissionais indígenas pelo Processo de Sele-
ção Simplificado (PSS). Para participarem desse processo seletivo, foi definida uma 
documentação específica emitida pelo cacique da comunidade anuindo ou não a 
contratação dos profissionais indígenas e não indígenas. Dessa forma, o presente 
trabalho tem como foco a investigação sobre os aspectos que influenciam a contra-
tação dos profissionais indígenas nas escolas indígenas do norte do Paraná. Como 
procedimento metodológico, escolhemos a pesquisa exploratória de natureza quali-
tativa pois ela permite maior familiaridade com o problema a ser estudado, envol-
vendo a revisão bibliográfica, estudo documental e a pesquisa de campo. Esta últi-
ma, foi constituída de uma amostra intencional e realização de entrevistas com rotei-
ro semiestruturado junto aos profissionais indígenas que atuam numa das escolas 
estaduais indígenas do norte do Paraná escolhida para esse estudo. O estudo 
realizado reconhece os avanços legais da educação escolar indígena no Brasil e no 
Paraná, bem como da educação superior indígena neste estado todavia, constata-se 
que muitas metas não foram cumpridas até a atualidade. De tal modo, a Carta de 
Anuência, tem colocando-se como entrave na contratação desses profissionais indí-
genas e dos quatros entrevistados, observei que dois dos entrevistados até concor-
dam com a carta mas para os profissionais não indígenas, porque acredita que estão 
capacitados e precisam estar inseridos na profissão, sem ter a necessidade da carta 
de anuência  pois possuem necessidades econômicas dado sua inserção condicio-
nal ao circuito de trabalho e até a atualidade não existe concursos específicos para 
esses profissionais indígenas. 
 

Palavras-chaves: Educação escolar indígena; Profissionais indígenas; Escola 
indígena; Carta de anuência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEMES. Aline Daniele, Correia. The indigenous education professionals and the 
indigenous state schools of norther Paraná. 2018. 81 p. Graduation in Social 
Work - University of Londrina, Londrina, 2019. 
 
 

ABSTRACT 

 

The State Law no. 13,340 / 2001 opened the possibility of admission, permanence 
and training of indigenous professionals from the indigenous lands of Paraná at the 
State Universities of Paraná. In the same context, with the staging of indigenous 
schools in Paraná, specific jobs were created for indigenous teachers, indigenous 
pedagogues, indigenous educational agents I and II, enabling the annual hiring of 
indigenous professionals through the Simplified Signing Process (PSS). To partici-
pate in this selective process, specific documentation was issued by the community 
chief, whether or not he hired indigenous and non-indigenous professionals. Thus, 
the present work focuses on research on the aspects that influence the hiring of in-
digenous professionals in indigenous schools in the north of Paraná. As a methodo-
logical procedure, we chose the exploratory research of a qualitative nature, since it 
allows greater familiarity with the problem to be studied, en-versando the bibliograph-
ic review, documentary study and the field research. The latter was an intentional 
sample and interviews with a semi-structured script with the indigenous professionals 
who work in one of the indigenous state schools in the north of Paraná chosen for 
this study. The present study recognizes the legal advances of indigenous school 
education in Brazil and Paraná, as well as of indigenous higher education in this 
state, however, it is noted that many goals have not been fulfilled until nowadays. 
Thus, the Letter of Consent has been placing obstacles in the way of hiring these in-
person professionals and of the four interviewees, I observed that two of the inter-
viewees even agree with the letter, but for non-indigenous professionals, because 
they believe that are qualified and need to be inserted in the profession, without hav-
ing the need of the letter of agreement because they have economic needs given 
their conditional insertion into the working circuit and to date there are no specific 
competitions for these indigenous professionals. 
 
 
 
Keywords: Indigenous school education; Indigenous professionals; In-house school; 
Consent letter. 
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1. INTRODUÇÃO 

Enquanto estudante indígena da etnia Guarani, pertencente à Terra Indígena 

de São Jerônimo, localizada no município de São Jerônimo da Serra/PR, ingressei 

na primeira série do ensino fundamental em 1995, na Escola Rural Cacique Koféj, 

fazendo nessa escola o ensino de 1ª a 4ª série. Essa escola já se localizava na Ter-

ra Indígena de São Jerônimo, no município de São Jerônimo da Serra. Por ser uma 

escola convencional, denominada de escola rural naquela época, as disciplinas não 

correspondiam com nossa realidade e modo de viver. Tínhamos um professor indí-

gena (Dionísio Amaral) que ensinava a língua Kaingang e os demais eram professo-

res não indígenas que moravam na cidade de São Jerônimo da Serra. 

No ano de 1997 vieram duas professoras indígenas funcionárias da Funai-

Londrina, morar na cidade e dar aula nessa escola. Com a chegada delas, a questão 

indígena começou a ser trabalhada dentro da comunidade, através de trabalhos, 

brincadeiras, apresentações, danças indígenas, dentre outras atividades. 

Quanto ao ensino fundamental e médio, tínhamos que nos deslocar da terra 

indígena para a cidade de São Jerônimo da Serra.  

Entretanto, em 2001, a Lei Estadual nº. 13.340, abre a possibilidade do in-

gresso, da permanência e da formação de profissionais indígenas nas Universidades 

Estaduais do Paraná.  

Com a expansão das políticas sociais e educacionais nas duas últimas dé-

cadas no Brasil e no Paraná, há uma ampliação das possibilidades de trabalho nas 

comunidades indígenas por meio da atuação dos profissionais indígenas, o que 

Amaral (2010) denominará da constituição de circuitos de trabalho indígena intra e 

extra- aldeias, o que abordarei ao longo deste trabalho. 

De tal modo, o ingresso e a permanência de indígenas nas universidades 

públicas brasileiras é recente, sendo datado dos últimos 16 anos, tendo como inedi-

tismo a experiência nas Universidades Estaduais do Paraná no ano de 2002. Desta 

forma, são também inéditas as atuações dos profissionais indígenas graduados.  

Sendo assim, sou estudante do curso de Serviço Social da Universidade Es-

tadual de Londrina desde 2012 e o interesse pelo tema ascendeu com a disciplina 
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Oficina de Serviço Social IV, no ano 2016, pois tinha vários assuntos que me instiga-

vam, dentre estes, a educação escolar indígena. 

Constata pelo levantamento bibliográfico que existem poucas publicações 

acerca das trajetórias de profissionais indígenas no Paraná e no Brasil, assim é pro-

veitoso e fundamental o aprofundamento do tema. E que as áreas da Educação e 

Saúde concentra o maior número de profissionais indígenas, mas a Educação é a 

mais procurada pelos estudantes indígenas e foi a área que mais formou profissio-

nais indígenas no Paraná desde a criação de vagas para ingresso nas Universida-

des Estaduais. 

A Educação Escolar Indígena como modalidade da educação básica brasi-

leira também é recente no Brasil e no Paraná (LDBEN de 1996), gerando na década 

de 2000 a criação e o reconhecimento de escolas indígenas em todo o país. 

Assim, as escolas indígenas geram potenciais postos de trabalho específi-

cos para professores indígenas, pedagogos indígenas, agentes educacionais indí-

genas I e II, possibilitando a contratação de profissionais indígenas. 

Nesse sentido, entendia que era fundamental compreender as expectativas 

dos profissionais que passaram por um processo de graduação, sobre seu interesse 

nas vagas nas escolas indígenas, sobre sua compreensão acerca dos processos de 

contratação e em que aspectos a presença e atuação de profissionais indígenas po-

de gerar maior qualificação dessas escolas. 

Ainda, era preciso compreender os aspectos que interferem diretamente no 

cotidiano desses sujeitos indígenas, bem como nos reflexos de suas ações que de-

vem ter como foco na educação escolar indígena. 

Dessa forma, acredito ser relevante conhecer o perfil dos profissionais que 

atuam nas escolas indígenas, os quais concorrem anualmente no Processo de Sele-

ção Simplificado (PSS) que abre vagas para profissionais indígenas e não indígenas 

no município. Entretanto, para participarem desse processo seletivo, é necessária 

uma documentação específica emitida pelo cacique da comunidade avaliando se é 

possível ou não a contratação dos profissionais indígenas e não indígenas de acor-

do com os interesses da comunidade. 
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Diante do exposto surgiram muitas indagações e problematizações. Assim, 

escolhi refletir nessa pesquisa o seguinte problema central: Quais aspectos influen-

ciam a contratação dos profissionais indígenas nas escolas indígenas na região nor-

te do Paraná? 

O objetivo geral desta pesquisa se defini em identificar e analisar os aspec-

tos que influenciam a contratação dos profissionais indígenas nas escolas indígenas 

do norte do Paraná. Por objetivos específicos elegemos:  

• Levantar a legislação que fundamenta e organiza a educação escolar indíge-

na no Brasil e no Paraná; 

• Identificar a demanda de profissionais indígenas disponíveis e a oferta de va-

gas potenciais nas escolas estaduais indígenas para os profissionais indíge-

nas no Paraná. 

• Caracterizar o processo de seleção e contratação dos profissionais indígenas 

nas escolas estaduais indígenas do Paraná; 

• Identificar e problematizar as dificuldades encontradas na contratação dos 

professores indígenas, considerando o que pensam esses profissionais; 

Pelo fato de a atuação desses profissionais na escola indígena ser inédito e 

peculiar, finalizo que essa pesquisa foi relevante, necessária, inovadora e produz 

mais conhecimento sobre essa temática. Sobretudo, ela fortalece o direito dos povos 

indígenas junto à educação escolar indígena e à educação superior indígena como 

direitos conquistados, além de contribuir para o acervo da temática. 

 

2. O MEU PERCURSO METODOLÓGICO  

Por metodologia, escolhi a pesquisa exploratória de natureza qualitativa, pois 

ela permite maior familiaridade com o problema, envolvendo o levantamento biblio-

gráfico e estudo documental.  

A pesquisa foi dividida em três momentos específicos sendo composto por re-

visão bibliográfica, levantamento e análise documental e a pesquisa de campo que 

foi constituída de uma amostra intencional e realização de entrevistas com roteiro 

semi-estruturado. 
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No primeiro momento, realizei a revisão bibliográfica para a fundamentação 

teórica do trabalho, escolhendo conceitos como: Educação Escolar Indígena, Edu-

cação Superior Indígena, Estado e Sociedades Indígenas, Escola Indígena e os 

Processos de Contratação dos Profissionais Indígenas nas Escolas Indígenas, já 

que a política de educação escolar indígena ainda se apresenta recente no país. 

Para isso, fiz um levantamento bibliográfico em âmbito acadêmico sobre o tema, por 

meio de artigos acadêmicos, teses, dissertações, livros, entre outros. 

Como segundo momento, foi necessário o levantamento e análise documen-

tal, porque a pesquisa documental apresenta-se como uma técnica inovadora, pois o 

estudo de documentos permite que o pesquisador “adentre em um campo criativo, 

onde sua subjetividade atua constantemente na produção de novos olhares sobre 

determinado tema” (GIL, 2008). 

Analisei a legislação da Educação Escolar Indígena e da Educação Escolar 

Indígena no Brasil e no Paraná em vigência, o Projeto Político- Pedagógico da esco-

la a ser estudada, bem como o número de vagas para contratação de profissionais e 

o número ocupado por indígenas e não indígenas. 

E como terceiro momento fiz a pesquisa de campo. Para essa, utilizei a entre-

vista com roteiro semi-estruturado. Uma das características desse tipo de entrevista 

diz respeito ao tempo, sendo que outras perguntas podem aparecer dependendo do 

que vai se desenrolando na conversa, por isso é muito importante sua gravação, 

uma vez que o conteúdo pode ser extenso. 

A entrevista com roteiro semi-estruturado permite que o pesquisador recolha 

um conjunto de informações e relatos junto aos entrevistados e organize-as em ei-

xos temáticos, articulados aos objetivos centrais da pesquisa.  

De acordo com GIL (2008), realizar entrevistas na pesquisa propicia situa-

ções de contato formais e informais capaz de provocar um discurso mais ou menos 

livre, desta forma, indo de encontro com os objetivos da pesquisa e do contexto in-

vestigado. 

 O universo da pesquisa se compôs de 37 escolas estaduais indígenas do 

Paraná, sendo 09 destas localizadas na região norte do Paraná e para a amostra 

intencional escolhi apenas uma escola para um estudo de caso. Escolhi a Escola 
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Estadual Indígena Cacique Koféj localizada na T.I São Jerônimo, município de São 

Jerônimo da Serra, Paraná. Para essa composição selecionei: 

• 02 profissionais indígenas que se graduaram e foram contratados pela escola 

no período da pesquisa; 

• 01 profissional indígena que se graduou e que não foi contratado pela escola 

no período da pesquisa; 

• 01 profissional indígena que atuou na escola e que pesquisa na área de edu-

cação; 

• 01 dos caciques da T.I. São Jerônimo, município de São Jerônimo da Serra, 

Paraná, entre os 03 caciques que atuam nessa comunidade. 

 

Os critérios para escolha dos entrevistados foram: 

• vinculação a grupo étnico Guarani e Kaingang na Terra Indígena e a grupos 

políticos internos; 

• Vinculação à Universidade – Universidade Estadual de Maringá- UEM, Uni-

versidade Estadual do Norte Pioneiro- UENP, pois os profissionais entrevista-

dos formaram- se nessas instituições e no caso de a UENP ser a instituição 

mais próxima da Terra Indígena São Jerônimo e a UEM, por ter abertos cur-

sos a distância; 

• Vinculação à distintas áreas de formação/Licenciatura (Pedagogia, Letras, 

Geografia, etc.) 

Foram realizadas entrevistas com três profissionais indígenas e um cacique. 

As entrevistas foram agendadas previamente, sendo realizadas duas entrevistas na 

residência dos entrevistados, uma no escritório da Funai São Jerônimo da Serra e 

outra na escola, sendo solicitado um espaço adequado que viabilizasse o registro do 

seu conteúdo. Os entrevistados autorizaram a gravação e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Importante ressaltar ainda que a presente pes-

quisa se apresenta como parte do projeto de pesquisa “As trajetórias dos profissio-

nais indígenas e a constituição de circuitos de trabalho indígena na educação”. 

Transcrevi e analisei as entrevistas realizadas com o cacique e os profissio-

nais indígenas, compreendendo que a análise, descrição e interpretação dos relatos 
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foram essenciais para a construção desse trabalho, ainda firmo o compromisso da 

devolutiva num momento ideal para todos envolvidos. 

Direciono a leitura desse trabalho através de três capítulos e alguns eixos es-

pecíficos, sendo: 

O Primeiro Capítulo, descrevi como “A Educação Escolar Indígena como Mo-

dalidade da Educação Básica no Brasil e no Paraná,” foi inserida no Estado. Para 

essa reflexão escolhi pesquisadores da área como Lúcia Gouvêa Buratto, Gersem 

dos S. Luciano, Wagner Roberto do Amaral, Maria Regina Capelo, F. Barth entre 

outros. Analisei leis específicas como as Diretrizes Curriculares Nacional da Educa-

ção Escolar Indígena, A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Traba-

lho (OIT) em de 27 de junho de 1989, as Resoluções 1119/92 e 1120/92 publicado 

no Diário Oficial do Paraná em 22/04/92 que institui os Núcleos da Educação indíge-

na no Paraná, entre muitas que constam na respectiva bibliografia desse trabalho. 

Esse capítulo apresenta três tópicos: “Os Povos Indígenas no Brasil e no Pa-

raná”, “A Educação Escolar Indígena no Brasil e no Paraná” e “A Educação Escolar 

Indígena no Município de São Jerônimo da Serra e a Escola Estadual Indígena Ca-

cique Koféj”, necessários para entendermos um pouco da Historização desse con-

texto e dos Povos indígenas no Paraná e Brasil.    

O Segundo Capítulo, abordo “A Formação de Profissionais Indígenas na Edu-

cação Superior no Paraná, refletiremos com Marcos M. Paulino, Isabel C. Rodrigues 

& Wawzyniak, Amaral, Novak. M. S, Godoi V. K, Ana C. Goulart, entre outros que 

refletem o tema. Ainda aprofundamos esse momento com um levantamento atual 

sobre os formados indígenas, suas áreas de atuação, universidades, etnias, locali-

zação e sexo e uma breve análise sobre esses dados. 

Por último, o Terceiro Capítulo, traz as “As Impressões dos Sujeitos da Pes-

quisa”, exibe a análise dos relatos de quatro entrevistados indígenas apresentados 

por nomes fictícios. E foi constituindo pelos relatos de três profissionais na área da 

educação, sendo que dois desses atuam na Escola Indígena Cacique Koféj, um não 

atua na escola e o quarto relato é de um dos caciques da Terra Indígena (T.I) São 

Jerônimo da Serra, localizada no município de São Jerônimo da Serra, pois essa 

terra é liderada por três caciques, Kaingang, Xetá e um Guarani. 

Esse capítulo ainda apresenta 5 tópicos diferentes, mas que se dialogam en-

tre si, pois foram elaborados a partir das análises e dos relatos dos entrevistados da 
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pesquisa de campo. São eles: “A normatização e organização da educação escolar 

pública enquanto espaços de trabalho dos profissionais indígenas no Paraná”, Vi-

sões diferentes sobre a carta de anuência”, Significativa concentração de poder nas 

mãos dos caciques”, “Perfil do profissional candidato à vaga (in)definido pelos proto-

colos internos - pessoa tem que ter “bom relacionamento” com a comunidade (não 

ter conflitos)” e os “Conflitos existentes na escola podem ser reflexo das relações 

hierarquizadas de poder - ausência de solidariedade e situações de exclusão”, 

Antes da leitura desse trabalho é preciso estar ciente que as ações como o 

magistério indígena foram pensadas para que, no campo da educação, a presença 

de profissionais indígenas ganhasse espaço, sendo fundamental para entrar posteri-

ormente ou conjuntamente nas pautas políticas da graduação superior, mas também 

saber que há 16 anos atrás não se falava em formação acadêmica para os povos 

indígenas e toda produção nessa área é um desafio para seus pesquisadores. As-

sim, cada capítulo desse trabalho é uma provocação e convite a aprendermos nos-

sos conhecimentos, de tal modo as considerações, a bibliografia completa, assim 

como o roteiro das entrevistas. Sobretudo, o comprometimento em reproduzir fiel-

mente os relatos dos entrevistados como a devolutiva da pesquisa a todos envolvi-

dos. 
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2. CAPÍTULO 1. A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA COMO MODALIDADE DA 

EDUCAÇÃO NO BRASIL. 

A Educação Escolar Indígena no Brasil passou a ser reconhecida como mo-

dalidade da educação básica, a partir da Lei n. 9394/1966, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Esse reconhecimento foi resultado da mobilização de organiza-

ções e movimentos sociais indígenas em todo país, principalmente a partir da déca-

da de setenta do século XX.  

O direito ao acesso a uma escola pública de qualidade para toda a popula-

ção indígena no país passa a ser traduzida pelo reconhecimento e garantia de uma 

educação escolar indígena diferenciada, orientada pela interculturalidade, pelo bilin-

guismo, pela especificidade étnica e pela sua dimensão comunitária e territorial. 

(AMARAL; CAPELO, 2015.) 

Buratto (2004) afirma que o Decreto n 1904/96 que institucionalizou o Pro-

grama Nacional de Direitos Humanos reafirmou o reconhecimento dos direitos edu-

cacionais específicos dos povos indígenas, assegurando-lhes uma educação espe-

cífica e diferenciada e o respeito ao seu universo sociocultural. 

Amaral (2010) ressalta que a história da educação escolar indígena no Brasil 

é marcada por imposições e orientações oficiais em diferentes contextos (colonial, 

imperial e republicano), determinando um modelo de escola para indígenas e para 

os não indígenas, atribuindo um parâmetro de sujeito a ser formado. 

Para Buratto (2004) as organizações e os movimentos indígenas, principal-

mente nas últimas décadas, vêm se apropriando do espaço escolar, inclusive o uni-

versitário, buscando transformá-lo em espaço de expressão, troca e resistência de 

suas culturas, de seus territórios, de suas línguas e de sua organização social e polí-

tica, bem como num espaço de diálogo intercultural.  

A fronteira histórica de constituição das políticas educacionais para ou dos 

indígenas encontra-se demarcada antes e após a promulgação da Constituição Fe-

deral Brasileira de 1988.  

Segundo Amaral (2015. p.138): 

 

O reconhecimento e a assunção dessa modalidade pelo Estado e pe-
los próprios povos indígenas como direito constitucional, provocam a 
revisitação do modelo de escola presente ao longo de sua história e 
a construção de novas diretrizes curriculares; por conseguinte, uma 
nova referência de escolarização.  
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A Constituição Federal de 1988 no artigo 231, afirma que: 

 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, lín-
guas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, pro-
teger e fazer respeitar todos os seus bens. 

 

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em de 

27 de junho de 1989, explicita o conceito de Povos Indígenas e Tribais, ratificando 

os direitos dos povos indígenas ao reafirmar sua capacidade de autodeterminação. 

Essa Convenção foi ratificada pelo Governo Federal brasileiro no ano de 2004, por 

meio do Decreto nº 5.551. Seus conceitos básicos referem-se ao respeito à diversi-

dade sociocultural e à exigência de participação dos povos indígenas nas decisões 

legislativas ou do Poder Executivo, na medida em que isto afete suas vidas, crenças, 

instituições, bem-estar social e cultural. (AMARAL, 2015). 

A Convenção da OIT de 1989 reconhece as aspirações desses povos a as-

sumir o controle de suas próprias instituições, suas culturas, costumes, seu desen-

volvimento econômico e, principalmente, a manutenção e fortalecimento de suas 

identidades, línguas e religiões, nas suas comunidades. 

Foram estabelecidas com o Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004 a cola-

boração da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, Alimentação, Edu-

cação, Ciência, Cultura e da Organização Mundial da Saúde, bem como do Instituto 

Indigenista Interamericano, nos níveis apropriados e nas suas respectivas esferas, e 

que existe o propósito de continuar essa colaboração a fim de promover e assegurar 

a aplicação destas disposições na convenção. 

Considerando a evolução no direito internacional desde 1957, em todas as 

regiões do mundo, as mudanças sobrevindas na situação dos povos indígenas e 

tribais no novo contexto permitem que os países adotem novas normas internacio-

nais nesse assunto, eliminando orientação das normas anteriores.  

Ainda no final da década de 1980 e início da década de 1990, constatou-se 

o desenvolvimento de diversas iniciativas de cunho educativo promovidas por orga-

nizações indígenas e de apoio aos povos indígenas, constituindo uma rede de pro-

gramas educacionais para as populações indígenas no Brasil (AMARAL, 2010). 

 

Essas ações correspondiam às reivindicações indígenas por uma 
educação diferenciada, pressuposto que deveria estar presente na 
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elaboração, no acompanhamento e na execução dos projetos desen-
volvidos. Muitas ações focavam-se, inicialmente, na alfabetização de 
jovens e adultos, seguidos, de forma autônoma e comunitária, por 
iniciativas de formação de professores indígenas1, mediante a formu-
lação, sistematização e regularização de propostas curriculares al-
ternativas e pela elaboração de materiais didáticos de autoria indíge-
na, adequados às diferentes realidades. (AMARAL, 2015.p.139) 

 

Conjugadas a essas experiências, estavam presentes as reivindicações de 

organizações indígenas para a legitimação dessas atividades educativas por meio 

da sua inserção nos sistemas públicos de ensino.  

 

1.1. Os Povos Indígenas no Brasil e no Paraná. 

No Brasil compõem o conjunto de diversidades e especificidades presentes 

entre os povos indígenas, atualmente pertencentes, reconhecidos e organizados em 

305 etnias, falantes de 274 línguas diferentes, segundo dados do Censo 2010, pelo 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

O Censo demográfico de 2010 demonstra que os indígenas Kaingang, Gua-

rani e Xetá que habitam hoje o estado do Paraná constituem uma população de 

25.915 pessoas (IBGE, 2010) que são, provavelmente, os descendentes de popula-

ções que habitam esse território há muito tempo. 

O Paraná é historicamente habitado por três povos indígenas distintos sen-

do: os Kaingang, os Guarani e os Xetá. Os povos Kaingang e Guarani, distintos gru-

pos étnicos presentes atualmente no território brasileiro e paranaense, estão locali-

zados demograficamente dentre os povos com maior densidade populacional indí-

gena no Brasil. Parte dessa diversidade étnica se encontra no Paraná por meio das 

expressões, organizações e modos de vida Kaingang, Guarani e Xetá, distribuídos 

por todo o território paranaense2 e ocupado e reocupado por esses grupos antes e 

durante o processo de colonização não indígena, sendo este um fenômeno de con-

quista e resistência presente até a atualidade (TOMMASINO; FERNANDES, 2001; 

ALMEIDA; MURA, 2003 apud AMARAL, 2015). 

Segundo Amaral (2015) o povo Kaingang até 2010 representava aproxima-

damente 9.711 indígenas, constituindo-se 75,8% da população indígena no estado 

                                                 
1  Muitos desses sujeitos eram denominados monitores indígenas e, nas perspectivas fundamentadas 

na educação popular, reconhecidos como educadores indígenas. (AMARAL, 2015). 
2  Segundo dados do IBGE (2010) cerca de 25.915 pessoas que se autodeclaram indígenas. Dessas, 

12.509 residem nas Terras Indígenas. 
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do Paraná e espalhadas em 12 terras indígenas demarcadas e três terras indígenas 

em processo de ocupação fundiária e de tramitação do seu reconhecimento e de-

marcação. Além do Paraná, esses indígenas habitam os estados de Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul e São Paulo, encontrando-se ainda na Argentina.  

Além do Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai, atualmente, no Brasil, as 

populações Guarani habitam os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, totalizando no 

território brasileiro, até o ano de 2010, aproximadamente 34 mil pessoas, sendo um 

dos maiores grupos étnicos do país. No Paraná, o povo Guarani habita 18 terras in-

dígenas, sendo nove demarcadas e nove em processo de estudo e tramitação para 

demarcação junto à FUNAI. Atualmente habitam aproximadamente 3.044 Guarani 

(pertencentes às parcialidades Guarani-Mbyá, Guarani-Nhandewa e Guarani-

Kaiowá), representando 23,8% da população indígena no estado (AMARAL, 2015). 

Os Xetá foram a última etnia do estado do Paraná a ser contatado pela soci-

edade não indígena. Na década de 1940, frentes de colonização invadiram seu terri-

tório, reduzindo-o drasticamente. No final da década de 1950, afirmava-se que esta-

vam praticamente exterminados. Hoje, habitam mais de 100 indígenas com aproxi-

madamente 25 famílias nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, viven-

do atualmente um processo de etnogênese, reemergindo enquanto um grupo étnico 

por meio de encontros3 entre os Xetá remanescentes, seus filhos, netos e bisnetos 

que passam a reconstruir sua identidade e reconquistar seu território (SILVA, 1998).  

O processo de redução, delimitação e demarcação das terras indígenas fo-

ram conduzidos sob intervenção do Governo Federal e dos Governos do Estado do 

Paraná a partir das décadas de 1930, foi motivado, fundamentalmente, pela ofensiva 

entrada e expansão das empresas capitalistas no processo de colonização do norte 

paranaense. Essa expansão, empreendida para espalhar e ocupar o mitológico va-

zio demográfico provocou e ainda provoca significativas mudanças nas dinâmicas 

socioculturais e políticas nos grupos étnicos presentes e resistentes neste território 

(MOTA, 1994 apud AMARAL, 2015). 

                                                 
3  Destaca-se a realização de diversas oficinas organizadas e patrocinadas pela Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná nos anos de 2009 e 2010, reunindo os remanescentes Xetá e alguns de 
seus filhos, visando a sistematização e reconstituição de parte da memória desse grupo étnico e a 
elaboração de materiais de apoio pedagógico para as escolas estaduais indígenas e não indígenas. 
Esse trabalho contou com a parceria de pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá e da 
importante participação do Prof. Aryon Dall’Igna Rodrigues, linguista e pesquisador da Universidade 
de Brasília.(AMARAL, 2015, p.149) 
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Essas mudanças, segundo Amaral (2015), expressadas pela preservação, 

ruptura ou ressignificação de rituais, costumes, valores, linguagens e relações políti-

cas e culturais próprias, constituem-se historicamente marcadas para os povos Ka-

ingang e Guarani no Paraná, em cada terra indígena. Diferentes também são os 

seus processos e movimentos de resistência considerando, inclusive, as relações de 

trocas de alianças entre etnias diferentes e conflitos entre estes grupos diante das 

intervenções dos Governos Federal, Estadual e Municipais e de organizações religi-

osas e não governamentais em seus territórios. 

As presenças e manifestações políticas desses povos e suas comunidades, 

expressam suas características culturais, cosmológicas, mitológicas, político-

faccionais, linguísticas próprias e que recentemente passam a ocupar, de forma visí-

vel ou invisível, de modo conflituoso ou consensuado, o espaço escolar e acadêmico 

por meio da trajetória de gestores, lideranças e professores indígenas, além dos es-

tudantes indígenas universitários (AMARAL, 2015). 

1.2. A Educação Escolar Indígena no Paraná. 

Amaral e Capelo (2015) afirmam que, em âmbito nacional, a oferta de edu-

cação escolar para os povos indígenas transita na década de 1990, da estrutura da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para a estrutura do Ministério da Educação 

(MEC), passando por um período de indefinições acerca da responsabilidade direta 

da gestão e manutenção das escolas indígenas, até a determinação acerca da sua 

estadualização.   

Através do Decreto Presidencial n. 26 de 1991 atribuiu ao MEC a in-
cumbência de integrar a educação escolar indígena aos sistemas de 
ensino regular bem como coordenar as ações referentes a estas es-
colas em todos os níveis de ensino. (BURATTO, 2004, p.32)  

 

Segundo Buratto (2004) a responsabilidade sobre a Educação Escolar Indí-

gena (EEI) foi transferida da FUNAI para o MEC em articulação com as Secretarias 

de Educação dos Estados e Municípios, em consonância com as diretrizes do MEC 

executar estas ações.  

 

Essa transferência abriu a possibilidade para que as escolas indíge-
nas fossem incorporadas aos sistemas de ensino do país para que 
os “monitores bilíngues” fossem respeitados enquanto profissionais 
da educação e para que os atendimentos das necessidades educa-
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cionais sejam tratados enquanto política pública responsabilidade do 
Estado. (GRUPIONI, 1999, p.5 apud BURATTO, 2004, p.33) 

 

O MEC instituiu a Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas (CGA-

EI), localizada, na década de 1990, na Secretaria de Ensino Fundamental. No ano 

de 2004, essa Coordenação passa a se denominar Coordenação Geral de Educa-

ção Escolar Indígena vinculando-se a então a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade (SECAD). (AMARAL, 2015.) 

A Portaria Interministerial n559/91 define como o MEC deveria assumir as 

novas funções e para ter subsídios e apoio técnico referente à educação escolar in-

dígena, esta portaria prevê a criação de um Comitê de Educação Escolar Indígena 

nos estados.  

Desde então, foram criados os Núcleos de Educação Indígena (NEIs) nos 

estados, definidos como o espaço de trabalho e reflexão de pessoas e entidades 

que respeitando e considerando processos culturais próprios das populações indí-

genas, tracem diretrizes e garantam uma educação diferenciada nas áreas indíge-

nas e fora dela propiciando condições físicas e pedagógicas.  

Estes núcleos assessorou o MEC na definição da política nacional de edu-

cação escolar indígena, sendo substituído posteriormente por uma Comissão Nacio-

nal de Professores Indígenas, tornando assim o primeiro órgão composto por indí-

genas para o assessoramento da União. (BURATTO, 2004, p.32) 

Na sequência destas mudanças, no ano de 1993, é publicado pelo MEC o 

documento Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, duran-

te o I Seminário Nacional de Educação Indígena, organizado por este Ministério, 

sendo este documento formulado pelo CNEEI nos anos de 1992-1993. Esse docu-

mento institui, ineditamente no Brasil, princípios gerais que passam a influenciar as 

iniciativas e experiências educativas que já estavam em curso em diferentes terras 

indígenas, promovidas por organizações não governamentais indígenas e não indí-

genas, bem como por Universidades. (BURATTO, 2004). Os princípios gerais expli-

citados nesse documento referem-se à especificidade e à diferença, à interculturali-

dade e ao bilinguismo, entendendo a escola indígena como específica e diferencia-

da, intercultural e bilíngue (BRASIL, 1993).  

Com o objetivo de oferecer subsídios para elaboração de programas de 

educação escolar indígena, bem como orientações para construção do currículo, 
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materiais didáticos e formação dos professores, o Ministério da Educação, em 1998 

elaborou o primeiro documento denominado Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas. 

Segundo Amaral (2015), nessa lógica e nesse contexto, três documentos 

nacionais foram importantes para orientar e fundamentar as ações educacionais que 

já estavam em curso e que deveriam ser organizadas a partir deste momento em 

todo o país.  Ressaltamos ainda que o Referencial Curricular Nacional para as Esco-

las Indígenas (RCNEI), publicado pelo MEC em 1998, contou com a participação e a 

autoria de professores e organizações indígenas de todo o país, sendo formulado 

para orientar a organização das escolas indígenas, a formação dos professores in-

dígenas e a definição conceitual das diversas disciplinas do currículo das escolas 

indígenas.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena (Parecer 

CNE/ CEB n. º 14/1999 do Conselho Nacional de Educação (CNE), relatado e apro-

vado por este órgão em 14 de setembro de 1999. Evidencia-se a demanda de for-

mação inicial de professores indígenas, a ser atendida com a organização e autori-

zação de cursos com esta finalidade. Esse documento foi revisitado e atualizado por 

meio do Parecer n. º 13/2012 do CNE, tendo como relatora a Conselheira Rita Go-

mes do Nascimento, professora do povo Potiguara e atualmente Coordenadora Ge-

ral de EEI do MEC.  

As Diretrizes Nacionais para o Funcionamento das Escolas Indígenas, publi-

cado mediante a Resolução n°. 03/99, pelo CNE, em 10 de novembro de 1999, es-

tabelece-se a definição do conceito e do reconhecimento da categoria Escola Indí-

gena no país.  

Outra mudança foi a participação e a autoria de professores e organizações 

indígenas de todo o país, orientando a organização das escolas indígenas, a forma-

ção dos professores indígenas e a definição conceitual das diversas disciplinas do 

currículo das escolas indígenas. Pela primeira vez na história brasileira, estabelece-

se a definição do conceito e do reconhecimento da categoria Escola Indígena no 

país. (AMARAL, 2015) 

O parecer CNE/ CEB n. º 14/1999 Diretrizes Curriculares Nacionais da Edu-

cação Escolar Indígena, dividido em dois capítulos, institui as diretrizes da categoria 

escola indígena, define as competências para a oferta da educação escolar indíge-

na, a formação do professor indígena, o currículo da escola e sua flexibilização, de-
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termina a estrutura e funcionamento da escola indígena propondo ações em defesa 

da educação escolar indígena. O Conselho Nacional de Educação (CNE), na con-

clusão das diretrizes afirma: 

 
Ao regulamentar dispositivo constantes na LDB, e respondendo à 
consulta encaminhada pelo MEC, o CNE acredita que contribui para 
o avanço em direção à criação e ao desenvolvimento da categoria 
Escola Indígena na recuperação das memórias históricas, étnicas, 
linguísticas e científicas, próprias dessas comunidades, e ao mesmo 
tempo objetivando o acesso com êxito à interculturalidade, ao bilin-
guismo e ao conhecimento universal com qualidade social. (BRASIL, 
1999, p.24). 

 

Segundo Buratto (2004), este parecer foi normatizado pela Resolução 

n3/19994 do CNE/CEB N 3, de 10 de novembro de 1999, e fixou as Diretrizes Na-

cionais para o Funcionamento das Escolas Indígenas, regulamentando direitos co-

mo: criação da categoria escola indígena, com normas e ordenamentos próprios, 

garantia de formação específica para professores indígenas, com possibilidade de 

escolarização simultânea a sua atuação em sala de aula e ainda foi definido por esta 

Resolução a alçada pela oferta da educação escolar indígena em regime de colabo-

ração entre a União, os Estados e os Municípios. 

Um dos aspectos fundamentais desse processo foi a definição da estaduali-

zação das escolas indígenas, forçando a assunção da orientação e manutenção ofi-

cial das escolas indígenas pelos Sistemas Estaduais de Educação, bem como pro-

vocando o estabelecimento de um regime de colaboração entre Estados, Municípios 

e a União, em parceria com a FUNAI, ainda em processo de constituição até os dias 

atuais. (AMARAL, 2015). 

De acordo Amaral (2015), destaca-se ainda a aprovação do Plano Nacional 

de Educação (PNE) que, pioneiramente, dedicou um capítulo específico para a EEI, 

definindo metas e estratégias que passaram a balizar as ações voltadas a essa mo-

dalidade na década de 20005. O autor ainda destaca a significativa influência dos 

princípios, concepções e diretrizes que esses documentos passaram a definir no 

                                                 
4  Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Publicada 
no Diário Oficial da União em 17/07/99 
5  Segundo Amaral (2015), a elaboração e aprovação do texto sobre a educação escolar indígena no 

PNE foi resultado de uma série de eventos realizados pelo MEC, ainda no final dos anos 90, que 
pautaram debates acerca das diretrizes e metas desta modalidade no Brasil, fundamentalmente sobre 
o regime de colaboração entre União, Estados e Municípios. 
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território nacional, desde a sua primeira oficialização a partir do ano de 1993 até os 

dias atuais. 

No MEC, desde o ano de 2004, a educação escolar indígena se situa na Se-

cretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade (SECAD) e a partir de 

2011 se “acrescenta” o eixo da inclusão e passa denominar Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). “É a partir de sua vin-

culação a essa Secretaria que a EEI passa formalmente a se situar no campo das 

políticas de diversidade como um espaço nas políticas oficiais de educação”. (AMA-

RAL; CAPELO, 2015. p.41). 

Nessa perspectiva, Amaral (2015) afirma que a apropriação do espaço esco-

lar pelos indígenas sempre ocorreu na medida em que eles próprios foram ocupando 

as frentes de trabalho assalariado nas escolas como monitores, professores e técni-

cos da FUNAI, nas missões religiosas, nas organizações não governamentais, den-

tre outras.  

O autor Amaral ainda destaca que a partir de 2005, a discussão e experi-

mentação de uma nova organização de educação escolar indígena por meio dos 

Territórios Etnoeducacionais, ou seja, construindo a Gestão Etnoterritorializada da 

Educação Escolar Indígena, focando como seu principal debate a questão dos Terri-

tórios Etnoeducacionais como uma recente e inovadora ferramenta de gestão e or-

ganização das políticas públicas de educação escolar indígena no país. Definindo, 

inicialmente, a criação de cursos de Magistério Indígena para povos indígenas espe-

cíficos, respeitando o conceito de territorialidade e instituindo uma nova pactuação e 

regimes de colaboração entre os Estados. 

A primeira experiência de magistério nessa perspectiva se realizou com o 

povo Guarani, envolvendo os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, denominado Protocolo Guarani, ou em 

Guarani como Kuaa Mbo e (Conhecer e ensinar, na língua portuguesa). A Secretaria 

de Estado de Educação do Paraná (SEED-PR) foi signatária nesse Protocolo, for-

mando 16 professores Guarani de diferentes terras indígenas do Paraná. (AMARAL, 

2015). 

Como conquista dos povos indígenas no Brasil e compromisso assumido pe-

lo Governo Federal destaca-se também a inédita organização, preparação e realiza-

ção da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI), convocada 

pela Portaria Ministerial n. º 1.062/2008. A I CNEEI foi organizada a partir de três 
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etapas sendo: as Conferências nas comunidades educativas, as Conferências Regi-

onais e a Conferência Nacional. (AMARAL, 2015). 

Ao refletir sobre a história mais recente da oferta da educação escolar para 

os povos indígenas, demarcado pela legislação atual como Educação Escolar Indí-

gena, que esse processo se deu pela conquista do espaço público e governamental 

por dentro das políticas educacionais brasileiras, mas, principalmente, em cada um 

dos estados onde as ações passaram a ser negociadas, planejadas, executadas, 

avaliadas, muitas vezes, em situação de conflito e também no consenso. Dessa for-

ma, “as leis sinalizem um avanço na educação é importante lembrar que várias me-

tas estabelecidas nas diretrizes ainda não foram cumpridas ao longo dessa década” 

(AMARAL, 2015.p.160). 

Segundo Amaral, 2015, garantir-lhes processos educativos que se articulem 

intimamente com os saberes tradicionais, com a afirmação das diferentes identida-

des étnicas, bem como com os projetos societários e étnico-comunitários de cada 

povo e regiões específicas.  

No Estado do Paraná, foi instituído o Núcleo de Educação Indígena do Pa-

raná (NEI-PR), pelas Resoluções 1119/92 e 1120/92 publicado no Diário Oficial do 

Paraná, do dia 22/04/92, com o objetivo de refletir, propor e encaminhar diretrizes 

que garantissem às comunidades indígenas direitos iguais a todos os cidadãos bra-

sileiros e à escolaridade com características próprias no processo de aprendizagem, 

além de reconhecer sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. 

Segundo Buratto (2004), este Núcleo foi criado com a finalidade de coorde-

nar e acompanhar todas as atividades da Educação Escolar Indígena no Estado; 

viabilizar ações referentes às questões de Educação Indígena, no âmbito dos diver-

sos Departamentos da SEED, de órgãos Governamentais e não governamentais; 

bem como coordenar e operacionalizar ações educacionais em conjunto com repre-

sentantes indígenas, linguistas e demais especialistas que pudessem contribuir para 

a concretização de uma educação escolar indígena de qualidade.  

O Núcleo de Educação Indígena do Paraná, NEI/PR, atuou até 2004, ofer-

tando cursos para professores indígenas e não indígenas por mais de uma década, 

sem, no entanto, concretizar nenhum dos propósitos definidos por este núcleo. Se-

gundo (2004. p. 65), o regimento interno estabeleceu que:  
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Art. 3 – O Núcleo de Educação Indígena do Paraná, NEI/PR, tem 
como objetivos:  
I – Criar condições para que o índio tenha acesso ao conhecimento e 
domínio dos códigos da sociedade nacional, assegurando às popula-
ções indígenas a possibilidade de defesa de seus interesses, direitos 
e à participação plena na vida nacional em igualdade de condições, 
enquanto etnias culturalmente diferenciadas.  
II – Viabilizar uma educação escolar indígena específica diferencia-
da, bilíngue e intercultural, garantida pela Constituição federal/88, ar-
tigo 83 parágrafos. II e a LDB, atendendo aos interesses de cada 
grupo indígena como forma principal de manter e resgatar a cultura.  
III – Assegurar que os professores das áreas indígenas sejam esco-
lhidos pela comunidade e tenham conhecimento do Currículo Básico 
Diferenciado. 
 IV - Consultar as comunidades, associações e organizações indíge-
nas em todas as etapas de implementação e execução das ativida-
des escolares, da determinação do currículo escolar. 
 V – Defender direitos autorais sobre as publicações indígenas, bem 
como todo o conhecimento que emana de sua cultura.  

 

Amaral (2015) destaca que a oferta da educação escolar em terras indíge-

nas no Paraná foi oficialmente estadualizada a partir da Deliberação n. º 09/2002 do 

Conselho Estadual de Educação do Paraná, da Resolução da Secretaria de Estado 

da Educação (SEED) n. º 2075/2008 e da celebração de convênios entre o Governo 

do Estado do Paraná e 13 Prefeituras Municipais para cessão de funcionários muni-

cipais que já vinham atuando nesses estabelecimentos de ensino (muitos deles, pro-

fissionais indígenas).  

Essa oficialização ocorreu a partir da progressiva assunção da responsabili-

dade mantenedora das escolas indígenas no Paraná pela SEED, em processo de 

realização desde o ano de 2005, quando ocorreram os primeiros eventos regionali-

zados para tratar deste assunto. (AMARAL, 2015). 

Segundo o autor, as mudanças no quadro funcional das escolas indígenas 

no Paraná foram significativas a partir do ano de 2006, quando foi instituído o primei-

ro Processo de Seleção Simplificada (PSS) para professores e demais funcionários 

indígenas nas escolas indígenas no Paraná pela SEED. Esse processo instituiu efe-

tivamente a categoria professor indígena, anteriormente denominado como monito-

res bilíngues.  

Cumpre ressaltar que até o ano de 2005, os referidos monitores bilíngues 

eram contratados por meio de convênio celebrado entre a SEED e o Conselho Indí-

gena do Paraná, em que a primeira repassava recursos para a contratação temporá-

ria desses sujeitos. O regime de convênio era marcado pela lentidão na sua tramita-
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ção burocrática, atrasando sobremaneira o pagamento dos monitores e precarizando 

suas condições de trabalho. (AMARAL, 2015. p.152) 

De acordo com Amaral (2015) as contratações dos indígenas para atuarem 

nas escolas indígenas de monitor para professor indígena e de contrato temporário.  

Estão em funcionamento 37 escolas estaduais indígenas, localizadas em 26 

terras indígenas no território paranaense.   

Atualmente, trabalham nas 37 escolas estaduais indígenas um total de 875 

profissionais de educação sendo, destes, 353 indígenas (40%) e 522 não indígenas 

(60%)6, distribuídos nas funções de pedagogos, professores bilíngues, professores 

de educação infantil, ensino fundamental e de ensino médio, agentes administrativos 

I e II (PARANÁ, 2013).  

Os denominados professores bilíngues são, em regra, educadores indígenas 

formados pelos cursos de magistério indígena, organizados pela SEED no período 

de 2006 a 2012. Majoritariamente, os profissionais da educação (indígenas e não 

indígenas) que atuam nas escolas estaduais indígenas possuem vínculo temporário 

com a SEED (vínculo PSS), renovado anualmente por meio de teste seletivo e de-

claração de aval do cacique da comunidade. (AMARAL, 2015). 

No período de 2006 a 2013, foram organizadas quatro turmas de magistério 

indígena no Paraná na qual foram formados 96 professores indígenas (Kaingang e 

Guarani) em nível técnico e mais 16 professores Guarani formados pelo curso de 

magistério constituído a partir do Protocolo Guarani (parceria MEC e Governos Es-

taduais do Sul e Sudeste) em nível de magistério no Paraná, pela SEED, para atua-

rem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental (PARANÁ, 

2013).  

De acordo com Amaral (2015), evidenciam-se ainda inúmeros desafios em 

torno de uma política de educação escolar indígena efetivamente pública e de quali-

dade. Um dos desafios refere-se à criação de cursos de licenciatura intercultural pa-

ra formar professores indígenas no Paraná, a partir dos princípios da interculturali-

dade, especificidade e bilinguismo. Sendo o Paraná é um dos únicos estados da Fe-

deração que ainda não ofertou cursos de licenciatura voltados especificamente para 

professores indígenas. 

                                                 
6  No ano de 2010, os dados da SEED indicavam que 72% dos professores indígenas que atuavam 

nas escolas estaduais indígenas pertenciam à etnia Kaingang e 28% pertenciam à etnia Guarani 
(AMARAL, 2010) 
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Ainda que no Paraná esteja implantada há 16 anos uma política pública de 

educação superior indígena, pioneira no país e que funcione de forma interinstitucio-

nal, faz-se um desafio articular a formação acadêmica dos indígenas nas Universi-

dades com as demandas e realidades das diferentes comunidades e povos indíge-

nas, além de desenvolver experiências específicas de licenciaturas que tenha a in-

terculturalidade como princípio curricular e pedagógico. (AMARAL, 2015. p. 156). 

Amaral (2015), ressalta que a produção de materiais didáticos bilíngues para 

os educandos indígenas e materiais de apoio pedagógicos para a formação dos pro-

fissionais que atuam nas escolas indígenas, ainda é um grande desafio. Ainda que a 

SEED tenha avançado na produção de materiais didáticos bilíngues, é imensa a ta-

refa de se instituir uma política de produção e disseminação literária nas comunida-

des Kaingang e Guarani, considerando a insuficiência de textos nas línguas Kain-

gang e Guarani que circulam pelas escolas indígenas. 

A insuficiência desse material aliada ao desconhecimento de metodologias 

docentes para trabalhar com os livros existentes e a ausência de debates sobre as 

políticas linguísticas existentes em cada comunidade e sua relação com a escola 

afirma o desprestígio escolar do ensino da língua, seja na sua dimensão oral como 

escrita.  

Esses processos avançaram significativamente nos anos de 2008 a 2010, 

por meio de diálogos institucionais permanentes com lideranças e professores indí-

genas sendo, contudo, interrompidos devido às descontinuidades das gestões go-

vernamentais no Estado. E ainda se constata a inserção de muitos acadêmicos Ka-

ingang e Guarani que passam a frequentar e a concluir cursos de licenciatura e de 

pedagogia nessas instituições. (AMARAL, 2015.) 

Com todos os desafios a serem superados na educação básica, a Educação 

Escolar Indígena no Paraná tem obtido grandes avanços como a política de ingresso 

e permanência de estudantes indígenas nas Universidades estaduais e Universida-

de Federal do Paraná, desde o ano de 2002. 

 

1.3. A Educação Escolar Indígena no Município de São Jerônimo da Serra e a 

Escola Estadual Indígena Cacique Koféj. 

A educação escolar na Terra indígena município de São Jerônimo da Serra, 

no início apresenta sua primeira escola como uma escola rural denominada Escola 
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Barão de Antonina sendo esta não voltada para a educação indígena, que segundo 

a fala do Senhor José Vargas (Indígena Guarani, já falecido) sendo uns dos indíge-

nas mais velhos na Terra Indígena e que colaborou através da sua fala, como come-

çou a primeira escola rural, inaugurada em 1941. A primeira professora foi Iracema 

Marques Pereira, esposa do chefe do posto na época, remunerada pelo Ministério 

da Agricultura, porém, segundo o Senhor José Vargas o ensino não era bilíngue, a 

escola funcionava sem estrutura normativa legal permanecendo desta forma por 

muitos anos sob a responsabilidade da professora supracitada.  

Segundo José Vargas (Indígena Guarani) em 1954, chega ao Posto indíge-

na São Jerônimo da Serra (antes denominada Posto indígena Barão de Antonina) 

um do chefe do posto, em substituição ao anterior que, indo embora juntamente com 

a esposa, fecha a escola e, em consequência, desaparece também todo o mobiliá-

rio. Importante colocar que o órgão indigenista responsável pela tutela e assistência, 

na época, era o SPI (Serviço de Proteção aos Índios) criado em 07/09/1910 que, 

acreditando no desaparecimento das sociedades indígenas, centrava a assistência 

aos povos que ali habitavam vinculada à ideia de assimilação e integração dos indí-

genas na sociedade não indígena. Somente em 1972, quando a assistência aos in-

dígenas passou sob o controle da FUNAI é reaberta a escola retomando o trabalho 

educacional.  

A professora Samira Nader Borges de Sampaio foi então contratada, pela 

FUNAI, sendo reativada a escola Barão de Antonina que funcionava num mesmo 

prédio sendo escola e enfermaria, havia pouco espaço para um número aproximado 

de (20) alunos que estudavam em salas multiseriadas ainda não sendo ofertado o 

ensino bilíngue. A escola não tinha autorização de funcionamento ficando a vida es-

colar do aluno sem registro. Em 1980, é demitida a professora citada que leva consi-

go os diários de classe. Esse acontecimento interrompeu novamente a oferta de es-

colaridade na Terra Indígena com o fechamento e desativação da escola.  

Na administração do chefe de posto Alceu Clementino de Souza, foi constru-

ído um prédio escolar em 1982, com recursos da FUNAI, sob a denominação de Es-

cola Indígena Cacique Koféj com portaria de autorização de funcionamento nº205/84 

de 20/01/84 expedida pela SEED, retomando o processo de educação escolar para 

as crianças indígenas. Essa escola contou com o trabalho da professora Marisa Mo-

retto, contratada pela Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, que não a re-

numerou, fazendo-a desistir do cargo. Em decorrência, é contratada pelo Mobral, a 
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professora Maria Marta de Jesus, responsável pelo funcionamento da escola até 

início de 1985, ainda sem a articulação do trabalho docente com uma proposta de 

ensino bilíngue.  

A trajetória profissional da professora Maria Marta de Jesus termina neste 

mesmo ano com a chegada da professora Nilza Fernandes Batista da Silva, contra-

tada da FUNAI, que inicia, de fato, o processo de regulamentação da vida escolar 

dos alunos e juntamente com o chefe de posto, junto à FUNAI, a contratação do pro-

fessor Luís Amaral (professor de língua Kaingang), que deu início ao processo do 

ensino bilíngue desta escola.  

Analisando o Projeto Político Pedagógico da Escola Indígena Cacique Koféj, 

por muito tempo, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) atuou como Entidade Man-

tenedora das escolas indígenas, porém a partir da Portaria nº.559 do MEC, como 

também do Decreto 26, à Educação Escolar Indígena passa a ser responsabilidade 

dos Estados e Municípios.  

O processo de mudança de mantenedora passou por longas discussões na 

comunidade que, após consenso e em consonância com a legislação vigente, atra-

vés do Parecer nº 2127 no seu Art. 1º. Autoriza a mudança de Entidade Mantenedo-

ra, passando para a manutenção da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra 

a partir de 29/06/1995 que passou a ser denominada Escola Indígena Municipal Ca-

cique Koféj – Educação Infantil.  

Em 2008, o estabelecimento, muda de entidade mantenedora através da 

Resolução nº 2075/2008 que em seu artigo 1º autoriza que os estabelecimentos de 

ensino que funcionam em terras indígenas passem a ser reconhecidos como Escola 

da Rede Estadual e a partir daí que as escolas indígenas foram identificadas como 

Escola Estadual Indígena – E.E.I. independentemente do nível e modalidade de en-

sino oferecidos.  

Assim, em 2009, assume a professora Neiva Pereira Martins como gestora 

da Escola Estadual Indígena Cacique Koféj – Ensino Fundamental Anos Iniciais. No 

mesmo ano, em abril, passa por eleições para assumir o cargo de diretor(a) e vice-

diretor(a) da escola assumindo por um mandato de 03 (três) anos a 1º Pedagoga 

Indígena a Professora Ângela Maria dos Santos Moraes da Silva como vice e atual-

mente é a Diretora da escola por mandato de dois anos. Nesse ano de 2009 tam-

bém foi feito um processo de implantação de Educação Infantil e Ensino Fundamen-

tal Anos Finais. 



33 

 

Com a implantação do Ensino Médio através da Resolução 2717/2012-DOE 

de 29.05.2012 o estabelecimento passou a denominar- se Colégio Estadual Indíge-

na Cacique koféj Educação Infantil – Ensino Fundamental e Médio. (Projeto Político 

Pedagógico, 2012.p.5) 

A partir da legislação vigente que a Escola Cacique Koféj passa a ter um 

currículo diferenciado e com base na Lei 9394-96, nos seus artigos 25 e 26, referen-

te à Educação Infantil e Ensino Fundamental, suas finalidades, seus Currículos, Di-

retrizes e Resolução 03-CEB/CNE, publicada em novembro de 1999, estabelece a 

estrutura e o funcionamento das escolas indígenas. 

Assim a Escola Estadual Indígena possui as seguintes Modalidades de En-

sino:  

• Educação Infantil de 04 a 05 anos  

• Ensino Fundamental séries iniciais de 06 a 10 anos  

• Ensino Fundamental series finais de 10 a 14 anos  

• Ensino Médio acima de 14 anos. 

 

A Escola Estadual Indígena Cacique Koféj oferta Educação Infantil, Ensino 

Fundamental dos anos iniciais (período vespertino), Ensino Fundamental anos finais 

(período matutino) e ensino médio (período noturno). 

Atualmente, a Escola Estadual Indígena Cacique Koféj encontra-se em um 

total de 388 alunos indígenas matriculados nesse ano de 2018, contendo 23 turmas 

divididos no período matutino, vespertino e noturno, cada turma de alunos conta 

com 25 aulas por semana distribuídas em diversas disciplinas, somando o total de 

800 h/a por ano e pelos dados coletados na minha pesquisa de campo a escola con-

ta com total de 44 servidores que atuam pelo Processo Seletivo Simplificado 

(PSS) sendo deste total 31 indígenas.  

 

Tabela 1: Profissionais Indígenas na Escola Estadual Cacique Koféj por Gêne-

ro, Etnia, Curso e Grupo Étnico em 2018. 

 

INSTITUIÇÃO E CURSO 
GENÊRO 
F 

GENÊRO 
M 

ETNIA 
G 

ETNIA 
X 

ETNIA 
K G. ÉTNICO 

TOTAL 

UENP/PEDAGOGIA 1       1 KAINGANG 1 

UNOPAR/PEDAGOGIA 1       1 KAINGANG 1 

UNOPAR/PEDAGOGIA 1   1     GUARANI 1 
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UNOPAR/PEDAGOGIA 1   1     KAINGANG 1 

UEM/PEDAGOGIA 1       1 KAINGANG 1 

UENP/PEDAGOGIA 1       1 GUARANI 1 

UNOPAR/PEDAGOGIA 1   1     GUARANI 1 

UNOPAR/PEDAGOGIA 1       1 KAINGANG 1 

UEM/PEDAGOGIA   1     1 KAINGANG 1 

UENP/PEDAGOGIA   1     1 KAINGANG 1 

UENP/GEOGRAFIA-UEM 
MESTRADO 

  1 1     GUARANI 1 

UNOPAR/ED. FÍSICA   1     1 KAINGANG 1 

UEM/PEDAGOGIA 1   1     GUARANI 1 

UENP/LETRAS   1 1     GUARANI 1 

SERVIÇOS GERAIS 1     1   XETÁ 1 

    1   1   XETÁ 1 

  1   1     GUARANI 1 

    1 1     GUARANI 1 

  1   1     GUARANI 1 

  1   1     GUARANI 1 

    1   1   XETÁ 1 

  1   1     KAINGANG 1 

UEM/PEDAGOGIA   1 1     GUARANI 1 

ADMINISTRATIVO               

UENP/HISTÓRIA   1   1   XETÁ 1 

 LÍNGUA MATERNA   1 1     GUARANI 1 

MAGISTÉRIO INDÍGENA   1 1     GUARANI 1 

MAGISTÉRIO INDÍGENA 1   1     GUARANI 1 

MAGISTÉRIO INDÍGENA 1     1   XETÁ 1 

MAGISTÉRIO INDÍGENA 1       1 KAINGANG 1 

MAGISTÉRIO INDÍGENA 1       1 KAINGANG 1 

MAGISTÉRIO INDÍGENA   1     1 KAINGANG 1 

MAGISTÉRIO INDÍGENA 18 13 15 5 11   31 

Fonte: Pinheiro (2018). Legenda: M–Masculino; F–Feminino 

 

Mantém o vínculo como PSS os seguintes profissionais indígenas: Auxiliar 

administrativo um indígena Xetá, cursando História. 

 Auxiliares de Serviços Gerais são nove indígenas e um deles está cursando 

Pedagogia. 

 Professores formados pelo Magistério Indígena são sete, sendo estes Pro-

fessores de língua Kaingang, Guarani e Xetá e um dos profissionais está cursando 

pedagogia. 
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 E 14 professores que se divide entre formados e formandos, dentre eles a 

diretora formada em Pedagogia e mais dez profissionais também no curso de Peda-

gogia. Desses 14 profissionais, seis são formados nos respectivos cursos: cinco em 

Pedagogia e um em Geografia. Seis estão cursando Pedagogia, um profissional cur-

sando Educação Física e outro indígena em Letras, todos eles em licenciatura.  

Analisei que desses 14 profissionais oito prestaram o Vestibular Indígena 

nas Universidades Estaduais do Paraná por meio de política estadual que garante 

vagas nestas instituições, na qual se formaram três profissionais indígenas e seis em 

Universidades Privadas que também se formaram três. 

Os que estão se formando, a maioria atuam na escola como professores e 

outros trabalham na escola, mas não compõe o quadro de professores, desses for-

mando, sete estão matriculados nas Universidades Estaduais Públicas em cursos 

presenciais e a distância, como na UEM, que abriram cursos a distância como o cur-

so de Pedagogia, sendo essa instituição inserida na política estadual que garante 

essas vagas e três nas Universidades Privadas. 

Segundo dados da tabela 1, dentre esses 31 profissionais indígenas, 18 são 

mulheres e 13 são homens, observo que as indígenas estão à frente dos homens. 

De 18 mulheres, nove são Guarani, sete Kaingang, e duas da Etnia Xetá. 

Dos indígenas do gênero masculino são 13, sendo três Xetá, quatro Kain-

gang e seis Guarani, na qual os homens Guarani lograram êxodo.   

 Relacionada a etnia, os Guarani se destacam, mas que as outras etnias 

com 15 indígenas, 11 Kaingang e cinco da etnia Xetá.  

Dos 31 indígenas, 28 pertencem ao seu grupo étnico, e três migraram de 

grupo; sendo duas Guarani que está no grupo Kaingang e uma Kaingang no grupo 

étnico Guarani.    

Atualmente tem três professores indígenas falantes da língua Guarani, Kain-

gang e Xetá além da Língua Portuguesa, nas atividades de ensino aprendizagem, 

na Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Ressaltamos que: 

A língua materna ministrada pelos professores trilíngues da língua 
Guarani, Xetá e Kaingang é aplicada para todos na escola em busca 
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da afirmação da cultura que até então almejada pelos avós, pais e 
professores e comunidade. (Projeto Político Pedagógico,2012. p.8) 
 

Segundo o Artigo 32, parágrafo 3º da LDB, o uso das Línguas Indígenas no 

“ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 

de aprendizagem”. Sabendo-se que também através da oralidade os professores 

trilíngues utilizam a prática nas aulas e nas danças na tentativa de afirmar a cultura. 

Procura-se respeitar as diferenças individuais dos alunos, para promover melhor in-

tegração entre eles, com o auxílio de todos os membros da escola, APMF (Associa-

ção de Pais, Mestres e Funcionários) e Comunidade, caciques e lideranças para par-

ticipação em eventos, reuniões realizadas na instituição escolar. 

Quanto ao ensino religioso nas escolas indígenas é inevitável tratar tal ques-

tão, devido ter na comunidade indígena religiões distintas: a católica, e as protestan-

tes (Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil). 

A comunidade que reside na Terra Indígena São Jerônimo se difere das de-

mais comunidades indígenas do Paraná por alguns fatores: três etnias habitam em 

um mesmo território (Kaingang, Guarani e Xetá). Também há não indígenas que re-

sidem na comunidade, lideranças para cada etnia e três caciques, sendo um Guara-

ni, Xetá e um Kaingang que também tem um papel importante na contratação de 

professores para atuar na escola, podendo ser esse um ponto negativo ou positivo. 

A população total de comunidade é mais ou menos de 666 habitantes. 

Sobre o perfil da comunidade, consegui observar e até pelos dados coleta-

dos na pesquisa de campo e pelas falas, podemos dizer que ela é participativa e 

integrada à escola. Esta postura se dá através da participação nas reuniões de pais 

e mestres bem como da APMF e do envolvimento dos caciques, que como porta voz 

da comunidade traz para o cotidiano escolar os anseios, críticas e sugestões das 

comunidades que representam. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico a matriz curricular do Colégio Esta-

dual Indígena Cacique Koféj atende aos dispostos nas resoluções da Secretaria de 

Estado da Educação e aos propostos nas Leis que orientam a Educação Nacional, 

principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

9.394/1996 e suas posteriores alterações e regulamentações. Além desses docu-

mentos legais, a Escola Estadual Indígena Cacique Koféj também atende às delibe-
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rações educacionais propostas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). (Projeto 

Político Pedagógico, 2012. p.46) 

As Comunidades Indígenas vêm passando por sérias transformações soci-

ais, econômicas e culturais devido às situações de contato e interferência permanen-

te da sociedade não-indígena através da diminuição de território e consequente es-

cassez de recursos tradicionais de sobrevivência como caça, pesca e coleta, como 

também, decorrente do avanço da ciência e tecnologia. 

Analisando o Projeto Político Pedagógico da escola e pela pesquisa em 

campo realizada, pode-se constatar que a Escola está inserida em uma realidade 

em que a maioria das famílias que frequenta a escola é de baixa renda e vive do 

trabalho da agricultura de subsistência, da venda do artesanato e dos programas de 

transferência de renda governamental (Bolsa Família, Família Paranaense, Progra-

mas Leite das Crianças, entre outros). Dentro dessa realidade, a escola procura pro-

porcionar aos alunos aspectos do saber historicamente constituído considerando a 

especificidade da cultura de cada etnia indígena. Isto ocorre através do desenvolvi-

mento amplo de suas necessidades e potencialidades em que o ensino trilíngue 

(Guarani, Xetá e Kaingang) não se restrinja apenas ao ensino da língua falada pelo 

grupo, mas como elemento de alteridade cultural.  

Este documento parte de uma visão ampla de debates acerca do marco si-

tuacional em que a escola se encontra: inserida em uma sociedade capitalista. As-

sim sendo, este documento se revela como um marco de resiliência e resistência ao 

branqueamento da sociedade indígena imposto ao longo dos anos por uma coloni-

zação afetada, bruta, excludente e aniquiladora das minorias. Portanto, este Projeto 

Político Pedagógico mostra a identidade da escola enquanto local de produção de 

conhecimento e difusora do saber. (Projeto Político Pedagógico,2012) 

Pois as comunidades historicamente marcadas pelo preconceito, pela exclu-

são social e pela expropriação da sua cultura exerça seu direito à diferença, à singu-

laridade, à transparência, ao aprendizado intercultural, específico trilíngue e diferen-

ciado, tendo em mente os princípios que norteiam a educação indígena dentro de 

uma visão de sociedade que transcendem as relações entre si admitindo a diferença 

de cultura e de tradição. Por outro lado, a valorização de culturas orais, através do 

letramento, de acordo com a especificidade de cada etnia, deve ser sempre marcada 

por relações de gêneros e de sociedade. (Projeto Político Pedagógico,2012. p.56) 



38 

 

Este documento também orienta a formação do educando em um processo 

de integração com a sociedade globalizada, porém marcando o seu espaço enquan-

to pertencente a uma etnia que tem cultura própria identificado por suas inúmeras 

particularidades. Entende-se, que a escola é um dos lugares onde a relação entre 

conhecimentos próprios e os conhecimentos das demais culturas devem se articular, 

constituindo uma possibilidade de informação e divulgação para a sociedade nacio-

nal de saberes e valores importantes até então desconhecidos.  

Assim sendo, a Escola Estadual Indígena Cacique Koféj, é a ação pedagógi-

ca como fato político para a formação do aluno indígena através de sua própria cul-

tura em processo de apropriação de saberes da cultura de si mesmo e da cultura 

não indígena num processo de interação para que ele se torne sujeito de seu tempo 

e de seu espaço. Desta forma, a escola propicia às crianças indígenas uma sintonia 

com o mundo globalizado a partir de seu próprio mundo sintonizado com as mudan-

ças da sociedade, mas não abandonando os costumes, as tradições e a cultura. E 

partindo dessa premissa que esses alunos sejam preparados para enfrentar as di-

versidades da vida acadêmica a ser inserido na educação superior, se tornando pro-

fissionais indígenas atuantes futuramente nesses espaços, que são as Escola Indí-

genas, assim como atuantes nas áreas de Saúde entres outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

3. CAPÍTULO 2. A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS INDÍGENAS NA EDUCA-

ÇÃO SUPERIOR NO PARANÁ. 

 

No estado do Paraná, em 2001, foi criada a primeira ação de acesso à edu-

cação superior pública destinada aos povos indígenas. No mesmo contexto surgiram 

como iniciativas ações no Rio de Janeiro, onde a Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) abriram se-

leção através de cotas para negros. No Mato Grosso do Sul houve a segunda inicia-

tiva voltada aos povos indígenas em 2002. (PALADINO, 2012)  

Segundo Rodrigues & Wawzyniak (2006); Paulino, (2008), Amaral, (2010) a 

criação da Lei 13.140/2001 partiu da articulação de Edívio Battistelli, (indigenista da 

FUNAI e assessor de assuntos indígenas do Governo do Estado do Paraná, à épo-

ca) e do deputado estadual César Silvestre Partido Popular Socialista (PPS) de Gua-

rapuava, ambos sem dialogar com as lideranças e comunidades indígenas ou com 

as universidades; após aprovada a lei, coube  à Secretaria da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (SETI) implementar a política de ingresso para estudantes indíge-

nas nas universidades estaduais.  

Ainda em 2001, a SETI convocou três professores de cada universidade es-

tadual para participarem de um Grupo de Trabalho, também foram feitos convites 

para duas lideranças indígenas não para compor esse grupo de trabalho, mas para 

contribuir nesse processo de organização e definição da dinâmica de ingresso e de 

permanência dos estudantes indígenas. 

A professora Kaingang Gilda Kuitá e o professor Guarani Dionísio Rodrigues 

que participaram dessa reunião, colocaram em questão o acompanhamento peda-

gógico e a importância em se pensar a manutenção dos acadêmicos na cidade, já 

que, em sua maioria, são pessoas que contribuem com as despesas familiares e 

teriam seus gastos redobrados para seguirem a vida universitária (PAULINO, 2008; 

AMARAL, 2010).  

A SETI elaborou uma resolução para estabelecer os princípios da seleção, 

bem como os critérios de participação dos candidatos indígenas. A participação das 

Universidades deu-se através de comissões provisórias, anualmente reunidas pela 

SETI para decidir aspectos relacionados ao processo seletivo, a divulgação do Ves-

tibular dos Povos Indígenas do Paraná, denominado Vestibular Indígena, elaboração 

da prova e a divulgação dos resultados da seleção. A princípio, as comissões foram 
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convocadas pela SETI, com indicação pelas reitorias de cada universidade, compos-

ta por professores ou técnicos que, em sua maioria, não tinham muito conhecimento 

sobre a temática indígena. 

Durante as reuniões anuais preparatórias aos vestibulares dos povos indí-

genas, as discussões começavam e acabavam nas sugestões e decisões referentes 

ao ingresso, isto é, havia e ainda há, mesmo em menor proporção com relação às 

questões que envolvem a permanência dos estudantes indígenas, na qual se tem 

um olhar restrito à formulação e divulgação da prova.  

Os docentes que compunham essa comissão responsável pela formulação 

do vestibular foram percebendo as dificuldades acadêmicas e de socialização apre-

sentadas pelos estudantes indígenas após o ingresso.  

As normas que regem o vestibular específico colocam como centrais, os se-

guintes critérios: 

 

1. O Vestibular será realizado em instituições diferentes a cada ano, 
em um sistema de rodízio entre elas;  

2. Realização de prova oral e na etapa de línguas foi incluída a op-
ção de língua Kaingang e Guarani para os que não optaram por 
realizá-la em Inglês e Espanhol;  

3. Declaração de pertencimento à T.I. assinada pelo cacique e tendo 
como residência comprovada de, no mínimo, dois anos do candi-
dato no estado do Paraná. (GOULART. 2014, p.46) 

 

Para Paulino (2008), o sentido tutelar da criação da Lei 13.140/2001, deve-

se ao fato da não participação indígena no processo de sua construção, fazendo 

alusão ao Estado Brasileiro que por muito tempo partiu do princípio da não consulta 

e do não diálogo com os povos indígenas, tratando-os como “relativamente incapa-

zes”. 7 

O autor destaca como preocupante esse trecho do texto da Comissão de 

Constituição e Justiça da Assembleia, quando foi aprovado o projeto de Lei: “a inca-

pacidade relativa dos indígenas pode ser suprida com o acesso a cursos universitá-

rios e exercício das profissões escolhidas” (PAULINO, 2008, p.42), pois retira qual-

quer possibilidade de autonomia por parte dos indígenas. 

                                                 
7 Estatuto do índio é o nome como ficou conhecida a lei 6.001/1973, que dispõe sobre as relações do 
Estado e da sociedade brasileira com os indígenas. Ela seguiu o Código Civil de 1916, que conside-
rava os indígenas relativamente incapazes e deviam ser tutelados pelo Estado até sua integração a 
sociedade. BRASIL, LEI Nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973 
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Paladino (2012), afirmam que o acesso às universidades no Paraná ocorreu 

através do vestibular específico, no qual previa a reserva de vagas suplementares 

agregadas ao total de vagas do vestibular convencional. Assim, as universidades 

estaduais inicialmente ofertaram diante da proposta da lei, três vagas em 2006, a Lei 

estadual 14.995/2006, ainda prevê o acréscimo de outras três, totalizando atualmen-

te seis vagas em cada instituição estadual.  

Ao longo da realização dos vestibulares indígena surge a preocupação com 

o acompanhamento dos acadêmicos e a comissão responsável pelo vestibular pre-

cisava constituir-se numa comissão permanente, com funções que ultrapassassem a 

política de ingresso.  

Desse modo, em 2004, foi publicada pela SETI a resolução 002/2004 que 

criou a Comissão Universidade para os Índios (CUIA), sendo este um espaço de ar-

ticulação da SETI com as Universidades Estaduais Paranaenses UEL, UEM, UEPG, 

UNIOESTE e posteriormente, a UENP, UNICENTRO e a UNESPAR (AMARAL, 

2010). 

As responsabilidades da CUIA iniciam nas políticas de ingresso, permeia pe-

la permanência dos acadêmicos indígenas nas universidades no Paraná, além de 

outras atribuições específicas, conforme dispões o 2º artigo da resolução 002/2004 

da SETI:  

 

I.  Proceder à discussão, à avaliação e propor a adequação dos ins-
trumentos legais do processo seletivo a que se refere a Lei 13.134 de 
18 de abril de 2001 e aquelas dispostas na presente Resolução. 
II.  Realizar integral e anualmente o processo seletivo específico e in-
terinstitucional, elaborando e apresentando relatório conclusivo; 
III. Acompanhar pedagogicamente os estudantes indígenas nas uni-
versidades nos seus respectivos colegiados de cursos; 
IV. Avaliar sistematicamente o processo geral de inclusão e perma-
nência dos estudantes indígenas e suas respectivas comunidades; 
V. Sensibilizar e envolver a comunidade acadêmica acerca da ques-
tão indígena; 
VI. Buscar diálogo, integração e parcerias interinstitucionais. 

 

A CUIA pode ser composta, por três membros de cada universidade pública 

do estado do Paraná, indicados por seus respectivos Reitores (AMARAL, 2010; 

AMARAL; SILVÉRIO, 2016).  

A partir da criação da CUIA Estadual, as universidades têm autonomia para 

compor suas próprias comissões locais, delegando assim funções e finalidades de 
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acordo com as demandas e dificuldades apresentadas pelos estudantes indígenas e 

colegiados de cursos que receberam esses acadêmicos  

Desta maneira, cada universidade estadual possui um corpo de professores 

de diferentes áreas de saberes que compõem a Comissão, chamada de CUIA local, 

sendo que nenhuma delas dispõe de espaço próprio para os encontros e atividades 

acadêmicas.  

Até o ano de 2005 os candidatos ao vestibular indígena faziam a escolha do 

curso pretendido no ato mesmo da inscrição; a partir de 2006, os candidatos passa-

ram a ter três possíveis áreas de interesse (cursos), mas a decisão final, se dá após 

a aprovação no vestibular, no momento da matrícula, permitindo um tempo maior 

para pensar a escolha do curso, a indecisão comum a todos candidatos e a possibi-

lidade da graduação.  

O vestibular inicialmente ocorreria em prazos de três a quatro dias e posteri-

ormente adaptado para dois dias, observando as especificidades e culturas dos po-

vos indígenas envolvidos nesse processo. Após avaliarem o vestibular foram feitas 

algumas mudanças nos modelos de provas, adequações de tempo, espaço, prepa-

ração e articulação com os docentes envolvidos de cada universidade estadual na 

seleção e acompanhamento desses futuros estudantes. (AMARAL, 2010). 

Atualmente, o Vestibular Indígena, que envolve sete Universidades Estadu-

ais e a Universidade Federal do Paraná, é organizado pela CUIA Estadual e em sis-

tema de rodízio entre elas. A seleção é feita em duas etapas: primeiro dia uma prova 

oral e no segundo dia uma prova de redação e conhecimentos gerais, com tópicos 

como Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, História, Geografia e Língua Estran-

geira ou Língua Indígena (Guarani ou Kaingang).  

Segundo Amaral (2016) no período de 2002 a 2005, cada universidade es-

tadual do Paraná desenvolveu estratégias próprias de acompanhamento dos estu-

dantes indígenas, não sendo a questão da permanência uma preocupação instituci-

onal orientada pela SETI-PR. Destaca-se que, desde o ano de 2002, foi instituído o 

pagamento de uma bolsa auxílio8 pela SETI-PR para cada estudante indígena vincu-

                                                 
8  O valor da bolsa auxílio aos estudantes indígenas universitários correspondeu a R$ 250,00/mês de 

2002 a 2003. Nesse período, o repasse desse valor ocorreu sem nenhuma regulamentação oficial. 
Somente com a Resolução n° 014/2004 da SETI é que ficou regulamentado e fixado o valor de R$ 
270,00 para a referida bolsa auxílio, sendo posteriormente equiparada ao valor do salário mínimo 
pela Resolução n° 029/2006 da SETI, elevando-se para o valor de R$ 350,00 no mesmo ano. 
Somente em 27/12/2007 foi sancionado pelo governador Roberto Requião a Lei Estadual n° 15.759, 
regulamentando ineditamente a bolsa auxílio aos estudantes indígenas nas IES públicas estaduais do 
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lado às IES Estaduais, ingressante por meio do Vestibular dos Povos Indígenas, 

ainda que esta tivesse um valor insuficiente para que os acadêmicos pudessem se 

manter na cidade ou se deslocar diariamente da Terra Indígena  para a universida-

de.  

Atualmente o valor da bolsa é de R$954,00 para alunos que não têm filhos, 

acrescido um total de 50% nas bolsas de alunos que tem filhos. 

A SETI se responsabilizou pela institucionalização da CUIA Estadual, ao re-

passe mensal da bolsa auxílio aos estudantes indígenas e ao chamamento para a 

organização do vestibular específico (AMARAL, 2010), cabendo às Universidades 

Estaduais cumprirem as normativas estabelecidas para o ingresso através do Vesti-

bular Específico dos Povos Indígenas do Paraná.  

Segundo Amaral (2012), o reconhecimento pelo Estado, da Educação Supe-

rior Indígena foi fundamental para os povos indígenas, pois demandou a formação e 

contratação de professores indígenas habilitados em licenciatura interculturais e ou-

tras licenciaturas convencionais, tendo, posteriormente, uma considerável procura 

por vagas no ensino médio pelos estudantes indígenas nas Terras Indígenas e nos 

meios urbanos. 

Assim, o vestibular está ganhando cada vez mais atenção e importância pa-

ra os povos indígenas: 

 

 A primeira edição, em 2002, contou com 54 candidatos para 15 va-
gas. Na última edição teve 852 inscritos para 42 vagas. Isso ocorre 
devido ao significativo crescimento demográfico nas terras indígenas 
e expansão da oferta de ensino fundamental e ensino médio nas co-
munidades indígenas. (AMARAL, 2018.p. 1) 

 

Pelos dados da tabela 2 e 3, as Universidades Estaduais Públicas do Paraná 

têm neste ano de 2018, matricularam 190 estudantes indígenas. Nas setes universi-

                                                                                                                                                         
Paraná. Esta lei regulamenta a equiparação do valor da bolsa ao salário mínimo e define a sua 
concessão durante os doze meses por ano, sendo seu valor dobrado no mês correspondente ao seu 
ingresso na universidade e acrescido em mais um quarto quando o acadêmico possuir família para 
sustentar. (Paulino, 2008 e Amaral, 2010) A Resolução SETI n° 015/2008 instituiu o Programa Bolsa 
Auxílio para Estudantes Indígenas, fixando o valor da bolsa auxílio em R$ 400,00/mês. Destaca-se 
nesta Resolução a definição do acréscimo de 50% no valor da bolsa auxílio para acadêmicos que 
comprovem a guarda de filhos, independentemente do número de dependentes. Essa Resolução foi 
alterada pela Resolução nº 179/2010 e pela Resolução nº 117/2011, alterando o valor da bolsa auxílio 
para R$ 633,00, prevendo o acréscimo para acadêmicos que comprovem a guarda de filhos, em 
vigência até a presente data. UNIVERSIDADE PARA INDÍGENAS A EXPERIÊNCIA DO PARANÁ-
Coleção Estudos Afirmativos.v.8 AMARAL(2016, p.42)  
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dades ainda consta a presença de estudantes das etnias Kaingang, Guarani, Xetá, 

Fulni-ô e Terena, que estão distribuídos em 28 cursos de graduação.  

Entre os cursos mais procurados estão Pedagogia, Medicina, Enfermagem, 

Serviço Social, Direito, Letras, Administração, Geografia, Educação Física, História 

entre outros cursos. Em 2018, depois de 16 anos de implantação da política de Edu-

cação Superior tem 73 profissionais indígenas formados. Assumindo assim em di-

versas áreas, como a Educação, Saúde e Gestão, espelhando e dando exemplos 

para as próximas gerações.  

 

Tabela 2: Universidades Paranaenses e Total de Alunos Matriculados em 2018 

 

INSTITUIÇÕES INDÍGENAS MATRICULADOS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
(UEM) 48 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
(UEL) 39 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO 
OESTE (UNICENTRO) 31 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE PIO-
NEIRO (UENP) 26 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 
GROSSA (UEPG) 21 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
PARANÁ (UNIOESTE) 19 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ 
(UNESPAR) 6 

Fonte: CUIA Local UEL- Comissão Universidades para os Índios do Paraná. Sistematizado por Lucin-
ger e Amaral, 2018. 

 

Tabela 3: Alunos Matriculados nas IES, por Etnia em 2018 

 

Categoria Kaingang Guarani Xetá Fulni-ô Terena Total 

UEL 21 17   1   39 

UEM 28 19 1     48 

UEPG 17 4       21 

UNICENTRO 29 2       31 

UNIOESTE 5 13     1 19 

UENP 8 18       26 

UNESPAR 6         6 

TOTAL 114 73 1 1 1 190 

Fonte: CUIA Local UEL- Comissão Universidades para os Índios do Paraná. Sistematizado por Lucin-
ger e Amaral, 2018. 
 

De acordo com os dados das tabelas 2 e 3, dentre os 190 estudantes indíge-

nas matriculados nas Universidades do Paraná, há uma grande predominância da 
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Etnia Kaingang, pois desse total, 114 estudantes são Kaingang e os outros 78 se 

dividem em outras Etnias. 

 

Tabela 4: Alunos Matriculados nas IES por Curso na Área da Educação em 

2018. 

 

CURSOS UEL UEM UEPG UNICENTRO UNIOESTE UENP Total % 

Artes Visuais 3           3 1,6 

C. Biológicas     1     1 2 1,1 

Ciências Sociais 2           2 1,1 

Educação Física 2 2 1     4 9 4,8 

Geografia 2   1   1 3 7 3,7 

Filosofia             0  0 

História 1 2 1 2     6 3,2 

Letras 1 2   1 2 1 7 3,7 

Pedagogia 2 7 2 20 9 10 50 26,6 

LICENCIATURAS       86 45,8% 

EAD             24 12,8% 

C. Biológicas   2         2 1,1 

História   2         2 1,1 

Letras   1         1 0,5 

Pedagogia   19         19 10,1 

Total 13 37 6 23 12 19 110 58,6% 

Fonte: CUIA Local UEL- Comissão Universidades para os Índios do Paraná. Sistematizado por Lucin-
ger e Amaral, 2018. 

 

De acordo com a tabela 4, do total de 190 Estudantes Indígenas matricula-

dos nas Universidades do Paraná por IES, observamos que 110 alunos (58,6%) es-

tão nas áreas da Educação em 13 cursos da graduação, inclusive pelos cursos a 

distância ofertado pela UEM, representando um aumento de alunos nessa modali-

dade, somado aos 37 Estudantes Indígenas. 

 

Tabela 5: Indígenas Formados nas Universidades Estaduais do Paraná entre 

2002 e 2018 
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CURSOS UEL UEM UEPG UNICENTRO UNIOESTE UENP FORMADOS 

Pedagogia  5 1 12 1 9 28 

Letras  1 1   1 1 4 

Geografia      3 3 

Ciências Sociais  1   1  2 

História       1 1 

Educação Física 1     1 2 

Ciências Biológicas      1 1 

Enfermagem  5     5 

Medicina 3 1   1  5 

Odontologia 2      2 

Medicina Veterinária 1      1 

Serviço Social 2  1 2   5 

Direito  1 2   2 5 

Administração   2 1   3 

Secretariado 1      1 

Ciências Contábeis    1   1 

Ciências Econômi-
cas    1   1 

Agronomia    1   1 

Jornalismo 1      1 

Design Gráfico 1      1 

Total 13 14 6 18 4 18 73 

Fonte: Amaral; Matias (2018). 

 

Na tabela 5, observamos que as instituições que tiveram mais indígenas 

formados foram a UNICENTRO e a UENP, com 18 Indígenas, em segundo lugar a 

UEM com 14 Indígenas, em terceiro a UEL com 13 Indígenas, UEPG fica em quarto 

lugar com seis Indígenas e em quinto a UNIOESTE com quatros formandos. A 

UNESPAR não teve nenhum estudante indígena formado. 

Os cursos Pedagogia, Serviço Social, Enfermagem, Medicina, Direito, Le-

tras, Geografia, Odontologia, se destacam em números de formandos. Do total de 73 

Formados, 41 foram da área da educação em 7 cursos de graduação. 

 

Tabela 6: Indígenas Formados nas Universidades Estaduais do Paraná por Se-

xo e Etnia entre 2002 e 2018. 
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Instituição  Formados  Sexo Etnia 
Mulheres 
Guarani 

Mulheres 
Kaingang 

Homens 
Guarani 

Homens 
Kaingang 

UEL 

Med. Veteriná-
ria 

M G     1   

Odontologia  F G 1       

Serviço Social  F K   1     

Jornalismo M G     1   

Medicina F G 1       

Secretariado  F G 1       

Serviço Social F K   1     

Educação Físi-
ca 

M G     1   

Letras F K   1     

Odontologia  M G     1   

Design Gráfico M G     1   

Medicina F G 1       

Medicina F K   1     

UEM 

Enfermagem F G 1       

Enfermagem F G 1       

Enfermagem F K   1     

Pedagogia F G 1       

Enfermagem F K   1     

Direito  M K       1 

Enfermagem  F K   1     

Medicina M G     1   

Ciências Soci-
ais 

M G     1   

Pedagogia F G 1       

Pedagogia F K   1     

Pedagogia F K   1     

Pedagogia M G     1   

Letras F K   1     

UENP 

Geografia F G 1       

História M G     1   

Letras F K   1     

Pedagogia  F K   1     

Pedagogia  F G 1       

Direito F G 1       

Pedagogia F G 1       

Pedagogia F K   1     

Geografia M G     1   

Ciências Bioló-
gicas  

F K   1     

Pedagogia F G 1       

Pedagogia F K   1     
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Pedagogia M K       1 

Educação Físi-
ca 

F G 1       

Direito M G     1   

Pedagogia F G 1       

Pedagogia F G 1       

Geografia  F G 1       

UEPG 

Administração M G     1   

Administração F G/K         

Pedagogia F K   1     

Serviço Social M K       1 

Direito  F K   1     

Direito M K       1 

UNICENTRO 

Pedagogia F K   1     

Pedagogia F K   1     

Pedagogia F K   1     

Pedagogia M K       1 

Pedagogia F G 1       

Pedagogia M K       1 

Pedagogia M K       1 

Serviço Social F K   1     

Serviço Social  F K   1     

Administração  M K       1 

Agronomia M G     1   

Pedagogia M G     1   

Pedagogia F K   1     

Pedagogia F K   1     

Pedagogia F K   1     

Pedagogia F G 1       

Ciências Con-
tábeis 

M K       1 

Ciências Eco-
nômicas  

M K       1 

UNIOESTE 

Pedagogia M K       1 

Ciências Soci-
ais 

M G     1   

Medicina F G 1       

Letras F G 1       

UNESPAR --------------- ---- ----- 21 25 15 11 

Fonte: Amaral; Matias (2018). Legenda: M–Masculino; F–Feminino. 

 

Através dos dados na tabela 6, observamos que dos 73 Indígenas formados, 

36 são da etnia Guarani e 36 da etnia Kaingang. No total, o gênero feminino as mu-

lheres se destacam com 47 Indígenas para 26 homens Indígenas formados. Ainda 
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separando por etnia, dentre os 36 Guarani formados, 21 são mulheres e 15 homens, 

já os Kaingang dos 36 formados, 25 são mulheres e 11 homens. Quanto ao gênero 

masculino, os Guaranis estão em maior número que os Kaingangs. 

Dessa forma, na atualidade fica evidente a presença das mulheres no in-

gresso e formação, principalmente das Kaingang. 

Pelas instituições de ensino desses formandos, analisamos que pela UEL 

houve um êxodo de nove Indígenas Guarani para quatro Kaingang e dois se forma-

ram em Licenciatura, sendo uma Kaingang (Letras) e um Guarani (Educação. Físi-

ca).  

Já a UEM formou14 profissionais, sendo sete Indígenas Guarani (quatro mu-

lheres e três homens) e também sete indígenas Kaingang (seis mulheres e um ho-

mem). Tendo predominância a formação de mulheres Kaingang. 

Desses 14 formandos, sete foram em Licenciatura, um homem Guarani em 

Ciências Sociais, uma mulher Kaingang em Letras e cinco em Pedagogia, sendo 

desses cinco, duas mulheres da etnia Kaingang, duas mulheres e um homem da 

etnia Guarani. Assim sendo quatro formados em licenciatura são Guarani. 

A UEPG apresentou seis formandos (três mulheres e três homens), sendo 

que a área da educação só formou uma Indígena Kaingang no curso de Pedagogia. 

 Em relação a UNICENTRO, totalizam-se 18 profissionais formados, desses 

estudantes 14 são Kaingang (oito mulheres e seis homens) e quatro Guarani (dois 

homens e duas mulheres). 

Essa instituição foi a que mais formou Pedagogos, pois formaram nove pro-

fissionais Kaingang (seis mulheres e três homens) e 3 Guaranis (duas mulheres e 

um homem). Ou seja, a universidade formou mais profissionais da etnia Kaingang, 

na qual as mulheres também sobressaíram em relação aos homens.  

A UNIOESTE formou quatro profissionais Indígenas (três são Guarani, duas 

mulheres e um homem e um homem Kaingang). Desses, três deles se formaram na 

área da educação, uma mulher Guarani em Letras e dois homens, um da etnia Gua-

rani (Ciências Sociais) e o outro Kaingang (Pedagogia).  

E por último vem a UENP que também formou 18 profissionais, desse total 

12 são Guarani, na qual 9 são mulheres e três homens, já na etnia Kaingang são 

cinco mulheres e um homem, total de 6 indígenas. 

Formados em licenciatura tem 16 profissionais, sendo cinco mulheres Gua-

rani e três mulheres Kaingang no curso de Pedagogia, duas mulheres e um homem 
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Guarani em Geografia, uma mulher Kaingang em Letras, um homem Guarani em 

História e uma mulher Kaingang em Ciências Biológicas. 

   A UENP teve mais profissionais indígenas formados em diversos cursos e 

podemos ver também que assim como a UEL tem a predominância Guarani, mas 

com um diferencial sendo que na UEL a maioria dos Guarani são homens e na 

UENP a predominância e de mulheres Guarani. 

Amaral (2016), em seu estudo também observa essa preferência pelo curso 

de Licenciatura, indicando que dos 73 profissionais indígenas graduados, 41 deles 

(57%) optaram pela área de Educação e de Licenciaturas, tendo em vista a necessi-

dade de atuação de gestores, pedagogos e de professores e das maiores oportuni-

dades de empregabilidade nas escolas estaduais indígenas. Constatou ainda, que 

dos indígenas egressos, 47 são mulheres (65%) indicando um significativo índice de 

finalização da graduação pelas estudantes, se comparado com os 26 homens 

(36%). profissionais indígenas que concluíram seus estudos  

Outro índice relevante é o referente aos grupos étnicos de pertencimento 

dos indígenas egressos nas IES estaduais sendo: 36 pertencentes ao povo Kain-

gang (50%) e 36 pertencentes ao povo Guarani (50%), tendo os Guarani um signifi-

cativo índice de conclusões, mesmo sendo um grupo étnico demograficamente mi-

noritário no Paraná, se comparado ao povo Kaingang. 

Todavia, esses dados demandam maiores estudos e pesquisas, consideran-

do diversos fatores de ingresso, permanência e conclusão, muitos deles assinalados 

e refletidos aqui. É importante ainda destacar que são 73 profissionais indígenas que 

passam a compor novos e afirmativos percursos e a constituir novos circuitos de tra-

balho indígena. (Amaral, 2010) 

Segundo Amaral (2016), ainda que a experiência da política de ingresso e 

permanência de indígenas nas Universidades Estaduais do Paraná e na Universida-

de Federal do Paraná por meio do Vestibular dos Povos Indígenas instaurou uma 

nova categoria denominada por ele como ações afirmativas dos povos indígenas, 

identificando a especificidade desse processo de conquista de direito à educação 

superior indígena pública, o Estado do Paraná completou-se 16 anos de aplicação 

de uma política específica de acesso dos povos indígenas às Instituições de Ensino 

Superior. Na qual contabiliza-se atualmente seis vagas em cada uma das sete insti-

tuições estaduais e dez na Universidade Federal. São, portanto, 52 vagas para indí-

genas em universidades públicas 
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Embora as primeiras demandas pelo direito à educação escolar indígena 

trouxeram à tona a reflexão sobre a formação de profissionais indígenas que tomas-

sem de forma autônoma a direção desses movimentos políticos, algumas ações co-

mo o magistério indígena foram pensadas para que no campo da educação a pre-

sença de profissionais indígenas ganhasse espaço, saindo do status de monitores a 

professores da rede de ensino escolar público (Amaral, 2010). De tal modo, pode-

mos afirmar que há 16 anos não se falava em formação acadêmica para os povos 

indígenas.  
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4. CAPÍTULO 3. AS IMPRESSÕES DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo exibe a análise dos relatos de quatro entrevistados indígenas 

apresentados por nomes fictícios. E foi constituindo pelos relatos de três profissio-

nais na área da educação, sendo que dois desses atuam na Escola Indígena Caci-

que Koféj, uma não atua e o quarto relato é de um dos caciques da Terra Indígena 

(T.I) São Jerônimo da Serra, localizada no município de São Jerônimo da Serra, pois 

essa terra é liderada por três caciques, Kaingang, Xetá e um Guarani. 

De acordo com a metodologia desse trabalho, o universo da pesquisa envol-

veu 37 escolas indígenas e dessas a escola Cacique Koféj foi a selecionada para 

compor a amostra intencional, através dos seguintes critérios: 

• 02 Profissionais indígenas que se graduaram e foram contratados pela escola 

no período da pesquisa; 

• 01 Profissional indígena que se graduou e que não foi contratado pela escola 

no período da pesquisa. 

• 01 Profissional Indígena que atuou na escola e que pesquisa na área de edu-

cação (Mestrado). Esse profissional está incluído no quadro dos profissionais 

graduados e contratados pela escola no período da pesquisa.  

• 01 dos Caciques da T.I São Jerônimo, pois são 03 Caciques. 

• Vinculação a grupo étnico Guarani, Xetá e Kaingang na Terra Indígena e a 

grupos políticos internos; 

• Vinculação à Universidade – Universidade Estadual de Maringá- UEM, Uni-

versidade Estadual do Norte Pioneiro- UENP, pois os profissionais entrevista-

dos formaram- se nessas instituições e no caso de a UENP ser a instituição 

mais próxima da Terra Indígena São Jerônimo e a UEM, por ter abertos cur-

sos a distância; 

• Vinculação à área de formação/Licenciatura (Pedagogia, Letras, Geografia, 

etc.) 

O cacique entrevistado Terra é da etnia Guarani, 52 anos, sendo um dos ca-

ciques mais experientes em relação a idade e ao período de tempo de cacique, ele 

acompanha todo o início do processo de contratação dos profissionais do seu grupo 

de pertencimento e as atividades e festividades desenvolvidas pela Escola Estadual 
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Cacique Koféj localizada na Terra indígena de São Jeronimo da Serra. Quanto aos 

três profissionais, apenas dois atualmente trabalham nessa escola. 

A entrevistada Lua é graduada em Pedagogia (UENP) e Artes (Faculdade 

Privada), da etnia Kaingang, mas por razões políticas pertence ao grupo étnico do 

Cacique Guarani e atualmente reside na T.I e trabalha na Escola Estadual Cacique 

Koféj. 

O entrevistado Sol se graduou em Geografia pela UENP, fez mestrado na 

área da educação pela UEM, pertence a etnia Guarani, está no mesmo grupo étnico 

do Cacique Guarani e reside nessa T.I. 

A quarta entrevistada denominada Mar, se graduou em Letras pela UENP, é 

da etnia Kaingang. Desde que se graduou, não atuou na escola, mas trabalhou, co-

mo professora indígena da FUNAI antes da escola indígena ser regulamentada por 

lei como já foi abordado no primeiro capítulo. Atualmente não está inserida em ne-

nhum grupo de pertencimento, pois reside na Cidade de São Jerônimo e não na co-

munidade indígena. 

A análise dos dados coletados dessas entrevistas, ganha relevância tendo 

em vista a educação escolar indígena como modalidade básica da educação no 

Brasil e no Paraná e a formação de profissionais indígenas na educação superior 

no Paraná, que abordamos no primeiro e segundo capitulo desse trabalho. 

Estruturaremos essa discussão nos subcapítulos seguintes, a partir do con-

teúdo organizado e sistematizado pelos relatos dos sujeitos entrevistados. Organi-

zamos a análise considerando quatro eixos fundamentais que ficaram evidenciados 

nas suas narrativas. 

Ainda breviamente, faremos uma discussão sobre a organização da Educa-

ção Escolar Pública enquanto espaços de trabalho dos profissionais indígenas no 

Paraná, abordando a documentação Carta de Anuência, dado ao fato que ela é uma 

categoria central na contratação desses profissionais e se apresenta também como 

instrumento gerador de conflitos. Esses, por vez, são reflexos das relações internas 

de poder fora e dentro da escola. 

A Carta de Anuência enquanto co-promotora desses conflitos, refletiremos 

um pouco mais sobre ela com o apoio dos relatos das entrevistas. Para isso, abran-

geremos a reflexão em cinco eixos relevantes:  
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• A normatização e organização da educação escolar pública enquanto espa-

ços de trabalho dos profissionais indígenas no Paraná Visões diferentes sobre 

a carta de anuência; 

• Significativa concentração de poder nas mãos dos caciques; 

• Perfil do profissional candidato à vaga (in)definido pelos protocolos internos - 

pessoa tem que ter “bom relacionamento” com a comunidade (não ter confli-

tos); 

• Conflitos existentes na escola podem ser reflexo das relações hierarquizadas 

de poder - ausência de solidariedade e situações de exclusão. 

 

3.1. A normatização e organização da educação escolar pública enquanto es-

paços de trabalho dos profissionais indígenas no Paraná. 

 

A educação escolar indígena, ao ser incorporada pelo sistema público de 

ensino do país, ganha espaço nas políticas educacionais brasileiras e abre campos 

de trabalhos para os profissionais indígenas. No Paraná, esse processo ocorreu 

através do Processo Seletivo Simplificado 9(PSS) do Estado do Paraná, porém, o 

ingresso desses profissionais está submetido à Carta de Anuência emitida pelos ca-

ciques das terras indígenas e suas lideranças, conforme explicado no primeiro capí-

tulo. 

A Carta de Anuência faz parte dos documentos exigidos pela Secretaria de 

Estado da Educação – SEED-PR, para selecionar e contratar os professores indíge-

nas e não indígenas. Tal documento foi definido logo que a instituição assumiu a 

contratação dos professores indígenas para as escolas indígenas da rede estadual 

de educação, superando a anterior forma de contratação por meio de repasse de 

recursos para que os Conselhos Indígenas da região do norte e do centro-oeste do 

Paraná contratassem monitores indígenas bilingues. 

 Conforme monstra a publicação do Secretário de Estado da Educação Mau-

rício Requião de Mello e Silva no Diário Oficial nº. 7730 de 29 de maio de 2008, re-

forçada pela Resolução 2075/2008 da SEED no artigo 4º, as Escolas Indígenas no 

Sistema de Ensino do Estado do Paraná também são espaço de trabalho para os 

profissionais indígenas. 

                                                 
9O PSS é um processo seletivo simplificado, realizado pela SEED, para contratação temporária de professores, 
pedagogos, intérprete de libras, auxiliares de serviços gerais e técnicos administrativos. 

javascript:void(0);
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O pedido de autorização de funcionamento de Escola Estadual Indígena de-

verá ser formulado pela direção da unidade escolar proponente, dirigido à Secretaria 

de Estado da Educação - SEED, acompanhado de pareceres das equipes técnicas 

da SEED e dos seguintes documentos:  

 

I. Ato de criação da escola; 

II. Níveis de modalidade de ensino pretendidos; 

III. Relação do corpo docente, especificando os professores ín-

dios e não índios;  

IV. Princípios gerais que regerão o projeto político-pedagógico 

da escola 

 

Essas observações atendem e reforçam as especificações da Convenção 

OIT-169, sobre as ações dos governos para com os povos tribais, conforme dispõem 

o artigo 4º: 

 

a) consultar os povos interessados, por meio de procedimentos 

adequados e, em particular, de suas instituições representativas, 

sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrati-

vas suscetíveis de afetá-los diretamente; 

b) criar meios pelos quais esses povos possam participar livremen-

te, ou pelo menos na mesma medida assegurada aos demais ci-

dadãos, em todos os níveis decisórios de instituições eletivas ou 

órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas 

que lhes afetem; 

c) estabelecer meios adequados para o pleno desenvolvimento das 

instituições e iniciativas próprias desses povos e, quando neces-

sário, disponibilizar os recursos necessários para esse fim. 

 

O processo de conquista do espaço público e governamental pelos povos 

indígenas quanto à educação escolar, exige a responsabilidade do Estado na sua 

regulamentação, expressa pela legibilidade de documentos. Dessa forma, vários 

foram os documentos nacionais que passaram a orientar e normatizar a educação 

escolar indígena no país, dentre eles, o Decreto Presidencial n. 26 de 1991, define 

a Educação Escolar Indígena e incumbe o MEC a integrar e coordenar as ações em 
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todos níveis de ensino da educação escolar indígena, retirando da FUNAI essa tare-

fa. 

Ainda, a Resolução CNE/CEB n3/1999, orienta a manutenção e oficializa 

através dos Sistemas Estaduais de Educação, para abertura da categoria educação 

escolar indígena, suas normas, ordenamentos, formação de professores específicos 

e os custeios entre o Estado, Municípios e União dados a necessidade de oficializar 

a contratação de profissionais específicos. 

O referido documento no seu artigo 8º, ressalta que: “a atividade docente na 

escola indígena será exercida prioritariamente por professores indígenas oriundos 

da respectiva etnia” e quanto aos Estados compete a eles: 

 
a) responsabilizar-se pela oferta e execução da educação escolar 

indígena, diretamente ou por meio de regime de colaboração com 

seus municípios; 

b) regulamentar administrativamente as escolas indígenas, nos res-

pectivos Estados, integrandos como unidades próprias, autôno-

mas e específicas no sistema estadual; 

c) prover as escolas indígenas de recursos humanos, materiais e fi-

nanceiros, para o seu pleno funcionamento; 

d) instituir e regulamentar a profissionalização e o reconhecimento 

público do magistério indígena, a ser admitido mediante concurso 

público específico; 

e) promover a formação inicial e continuada de professores indíge-

nas. 

f) elaborar e publicar sistematicamente material didático, específico 

e diferenciado, para uso nas escolas indígenas. 

 
Segundo o Parecer 14/99 do Ministério da Educação: 

 
Existem cerca de 1.500 escolas em áreas indígenas, atendendo uma 
população educacional de aproximadamente 70.000 alunos matricu-
lados nas primeiras séries e/ou ciclos do ensino fundamental. Essa 
clientela é atendida por cerca 2.900 professores, dos quais mais de 
2.000 são professores indígenas. (BRASIL, 1999.p.13) 

 

 Outro destaque na normatização da educação escolar indígena, foi 

quanto ao prazo de 10 anos exigido pela LDB de 1996, no parágrafo 4º do Art. 87, 

ao esclarecer que todos os professores precisam ser habilitados em nível superior 
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ou formados por capacitação em serviço, isso para os que possuem a graduação em 

magistério, ou no caso indígena, os monitores bilingues.  

Dessa forma, essa demanda por professores indígenas exigiu a ação e nor-

matização do Estado, sobretudo, que atenda as especificidades da escola indígena 

em priorizar o professor indígena para exercer esse papel, pois ele representa a von-

tade de sua comunidade e os interesses das suas lideranças. 

Assim, a Carta de Anuência atende a tais exigências de normatização e con-

trole do Estado desde os primeiros Processos Seletivos que foram publicados em 

2006, apesar disso, o anexo com um modelo da carta de anuência foram anexos 

aos editais somente em 2013. Todavia, dentro das comunidades indígenas ela ga-

nha outros significados, pois é usada enquanto instrumento de poder e barganha, 

conforme as ênfases dos eixos a serem discutidos. 

 

3.2. Visões diferentes sobre a carta de anuência. 

 

Nesse primeiro eixo discutiremos sobre a visão diferente que cada profissio-

nal indígena entrevistado tem sobre a carta de anuência, pois alguns entendem que 

precisa tê-la e outros não. Compreendemos que essa carta está associada às rela-

ções de poder internas nas comunidades indígenas, as quais demandam uma posi-

ção política interna do cacique que nem sempre pode considerar os esforços empre-

endidos pelos profissionais indígenas ao longo de sua graduação. 

Analisando os relatos dos entrevistados, dois profissionais consideram que a 

Carta de Anuência é importante, mas não para os profissionais indígenas. De acordo 

com o entrevistado Sol:  

É muito importante essa questão, porque é um trabalho. Os profes-
sores não indígenas deveriam continuar permanecendo em um pro-
cesso seletivo, mas os indígenas eles deveriam ser efetivos dentro 
da escola, essa deveria ser uma das prioridades, para eles estar ali 
dentro trabalhando direto tendo essa relação com os alunos. O nosso 
desafio é romper essas barreiras que impedem de se ter uma escola 
indígena de auto-gestão com seus próprios professores, todos valori-
zados. (RELATO DO SOL) 

 

 
Para esse entrevistado, as cartas de anuência deveriam ser somente para 

os profissionais não indígenas, pois assim os profissionais indígenas não passariam 

por processo seletivo, sendo permanente e seriam mais valorizados, evitando a ins-
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tabilidade de sua permanência e de seu vínculo na escola, tendo em vista que o 

contrato PSS deve ser renovado todos os anos. 

A entrevistada Lua também entende que não deveria ter a carta de anuência 

para os professores indígenas e sim para os profissionais não indígenas: 

 
Aí no meu ponto de vista, quando o indígena se forma, eu penso que 
não deveria ter carta de anuência para o indígena. Eu acho que os 
caciques, no caso da minha aldeia que tem dois, deviam olhar e dizer 
“aquele indígena chegou lá a vaga é dele”, não misturar essa política 
que tem e dizer “ah, fulano fez isso, então não vou dar carta de 
anuência”. Aí chega o cacique e diz não vou te dar a carta, ou vou 
dar a carta, mas tem que ser assim...  
Penso eu, que a carta para nós indígenas daqui não deveria existir! 
Mas para os que vem lá de fora. Eles dizem para os de fora: “olha, 
você vai trabalhar aqui, mas quando tiver um indígena capacitado 
você não terá mais carta”. Meu Deus! Eu penso assim que tira o inte-
resse dos alunos que estão vindo! Nossos adolescentes do ensino 
médio estão lá apurados, estudando, batalhando para prestar um 
Vestibular Indígena. Penso que nós indígenas não deveríamos ter a 
carta, mas acredita “manda quem pode e obedece quem tem juízo”10, 
então simplesmente temos que receber essa carta para trabalhar. 
(RELATO DA LUA) 

  

Lua em seu relato deixa bem clara sua posição contrária a carta para os in-

dígenas, isso averigua a relação de poder da política interna dos caciques. Ainda 

segundo a entrevistada, essa situação pode tirar o interesse dos alunos que estão 

se preparando para fazer o vestibular indígena e que podem se interessar em tam-

bém serem professores na escola. 

Contata-se que o vestibular indígena do Paraná oferta um número bem re-

duzido de vagas, que atualmente não atende a quantidade de inscritos, além da 

questão dos esforços empreendidos na formação desses profissionais indígenas, 

nem sempre podem ser levados em conta pelos caciques. A entrevistada Lua com-

plementa ainda que: 

 

E com relação à carta de anuência, meu ponto de vista como indíge-
na, penso eu, as vezes posso estar errada por pensar assim, mas a 
gente batalha tanto como indígena! Como a gente batalha! Não te-
mos um carro próprio para sair, chega lá a gente não tem um dinhei-

                                                 
10 Essa expressão usada pela entrevistada, se trata da relação de poder dos caciques sobre a comunidade 
indígena. Pois o cacique dentro da T.I é respeitado por ser uma autoridade máxima, na qual os professores 
mesmo sendo aprovados pelo PSS, tem que ter como requisito obrigatório a carta de anuência dada pelo caci-
que, ou seja, o cacique tem um grande poder nas mãos, pois interfere positivamente ou negativamente nas 
contratações desses profissionais indígenas.  
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ro para todo dia lanchar, porque a faculdade não oferece lanche co-
mo as escolas daqui. Lá é tudo no seu dinheiro. Tem a bolsa, mas é 
conta de você estudar, comprar livros, apostilas, tudo isso. Tem 
aquele indígena que dá aula bem, mas de repente se alguma coisa 
sucede fora da escola, aí envolve o serviço e a carta de anuência 
junto. (RELATO DA LUA) 

 

Observamos que a Carta de Anuência precisa ser refletida pelas comunida-

des indígenas, pois ela tem provocado questionamentos relevantes, conforme expõe 

a entrevistada Mar: 

 
Ele [o cacique] é uma pessoa que pode dizer sim ou não pra você, 
mas com isso, eu falando, posso estar errada, as vezes são dadas 
as cartas de anuência para pessoas erradas, isso eu sinto, ah porque 
eu gosto de você... por, às vezes, você não é uma boa professora?... 
Porque dentro da comunidade tem que ter uma pessoa versátil, den-
tro da sala de aula tem que ter uma assim, que senta no chão, que 
rola. Por isso esse negócio da carta de anuência, as vezes o cacique 
dá pra pessoas erradas, eu penso. Pode ser que eu esteja errada e o 
cacique pode até me abandonar por isso, mas o cacique não tem 
uma bola de cristal pra saber se é bom professor ou não né, então 
por isso eu fico pensando. Mas ele pode dar e tirar, daí permaneces-
se aquele povão todo, sabe né. (RELATO DE MAR) 

 

Mar considera ainda que a Carta de Anuência pode favorecer os parentesco 

e pessoas próximas ante os laços de amizades que o cacique tem com algumas fa-

mílias. Quando a carta é assinada pelo cacique, todos tem expectativas boas desse 

profissional, mas as pessoas são diferentes e não tem como saber se ele vai desen-

volver um bom trabalho, só a prática e o tempo é que vai contar esse desenlace. 

A entrevistada Terra concorda que o professor indígena seja avaliado en-

quanto integrante da comunidade: 

 
Eu acho que nós, a gente, é avaliado não só a liderança que acom-
panha o cacique que faz a avaliação do professor indígena, como 
também a comunidade indígena junta nessa parte para avaliar, por-
que cada uma família tem seus filhos estudando na escola. Então a 
comunidade ajuda a gente. Por isso que nós assina a Carta de 
Anuência pra eles poder participar de cursos, de nova contratação 
anualmente, então a gente ajuda muitos eles nessas partes, como 
eles estão ajudando nós como liderança a desenvolver a aplicação 
das atividades nas crianças indígenas, então nós ajudamos eles 
nessa parte de anuência, damos o aval pra eles serem contratados 
novamente. (RELATO DA TERRA)  

 

O entrevistado Terra concorda que todos precisam ser avaliados dados ao 

fato que a Terra Indígena São Jerônimo da Serra é liderada por um cacique Guarani, 
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Xetá e um Kaingang e todas as famílias tem filhos que estudam na escola indígena, 

assim, as relações se dão por laços de reciprocidade como por afinidade e diante 

disso as relações de trabalho precisam ser claras. 

 Os entrevistados Sol e Lua relatam que:  

 
O principal objetivo de uma escola indígena é ser transparente, 
porque muitas vezes você não sabe o que acontece na parte 
administrativa eu já disse e também às vezes é preciso mostrar 
esses dados, as potencialidades, por exemplo, poucos pais sabem 
do nível da nossa escola. O pai diz: “ah, nossa escola ficou la no 
nível tal...”, isso não é contado para os pais não sei para caciques, 
né, então tinha que ser transparente, chamar a comunidade e ver 
assim aonde a gente está errando porque que a gente esta atrás, ne. 
Nesse nível, como que a gente pode melhorar essas coisas, 
melhorar o desempenho da escola, dos próprios alunos, de que 
forma, ne? Tem aluno com 8 ou 7 anos que não sabe ler e escrever 
então tem que encontrar o erro, ai que tem que ser transparente o 
trabalho, agora se você tem um grupo enorme já é mais difícil, então 
é dessa forma, a escola indígena é viável, está dando certo, mas tem 
muitas coisas que a gente precisa conquistar, melhorar e aprimorar 
através de políticas e através de nós, os indígenas estudando e nos 
formando, daí como pesquisador, pensante e tudo mais eu acho que 
é isso.(RELATO DO SOL) 

 

Segundo o entrevistado, o espaço escolar que também são seus espaços de 

trabalho, devia ter mais envolvimento de toda a comunidade, pois são cobrados por 

resultados e estão constantemente sobre avaliação pelo fato de morarem e 

trabalharem na terra indígena, logo que as escolhas destes profissionais também 

depende da aprovação de toda comunidade indígena. 

De acordo com a análise da documentação aqui apresentada, posso concluir 

que a Carta de Anuência é uma ferramente de poder e responsabilidade de toda a 

comunidade, por isso, faz-se necessário um espaço de discussões sobre o tema 

entre os caciques, as lideranças, comunidades, pais de alunos e todos os 

funcionários que lecionam, dirigem e cuida dos interesses da Educação Escolar 

indígena em todoas as terras indígenas do Estado do Paraná. 

 

3.3. Significativa concentração de poder nas mãos dos caciques. 

 

Nesse segundo eixo, ainda de forma breve, farei uma discussão com os en-

trevistados sobre a concentração de poder dos caciques. 
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 A concentração de poder nas mãos dos caciques muitas vezes gerar confli-

tos que envolvem os educadores, as famílias e afetar a comunicação da comunida-

de. A falta de diálogo e transparências dos caciques afetam os espaços profissionais 

na escola, visto que muitas vezes essa já recebe as decisões prontas, sem discus-

são coletiva ou algumas são tomadas em casa pelo elo de parentesco que eles têm 

com alguns profissionais que atuam nesses espaços. 

Pelo cacique ser a autoridade máxima na comunidade, muitas vezes os pro-

fissionais indígenas respeitem sua decisão sem questionamentos, como relata de 

Sol:  

 
A minha relação com cacique e liderança é sempre uma questão de 
respeito. Eu considero eles como autoridade, praticamente de lei pa-
ra nós internos. Sempre considerei e fazendo as coisas certas e ou-
vindo o cacique e depois as lideranças para depois fazer um trabalho 
junto, em conjunto. Priorizando as falas deles que são os líderes lo-
cais. Por exemplo, eu sempre respeitei, não entrei em confusões e 
tudo mais, assim interno.  Eu fazia o meu trabalho, eles os deles e 
quando eles precisavam de mim eu ia ajudar quando fazia reuniões 
eu fazia atas, escrevia documentos, fazia projetos e tudo mais. 
É isso aí, eu nunca confrontei com eles, por exemplo, querendo levar 
meus conhecimentos acima dos conhecimentos deles, sempre fico 
abaixo dos conhecimentos deles, em questão de liderança. (RELA-
TO DO SOL) 

 

Analisando esse relato percebe-se, que além da questão do respeito que ele 

tem pelas autoridades, podemos analisar que os caciques e lideranças tem poder 

máximo dentro da Terra Indígena, não importa a posição que os profissionais indí-

genas ocupam, tudo tem que passar por eles primeiro. 

 Em relação à diretora da escola que também é indígena que é esposa de 

um dos caciques, os profissionais relatam que não tem problemas com ela, confor-

me o relato de Sol:  

 
Eu não tenho dificuldades com ela porque ela é transparente, desde 
que você vá buscar informações, né. Por exemplo, se eu chegar e 
perguntar o que está acontecendo na política ela vai passar pra mim, 
eu acho que ela é mais transparente, mais individualista [sentido de 
atendimento, cada um ir até a diretora], você sempre está procuran-
do, perguntando, a não ser no dia de reunião de classe [sala ou tur-
ma] a diretora está lá. Não tenho muito que falar, pois eu tenho uma 
relação boa com ela, sempre que preciso de algo vou até ela, na sala 
dela, e ela sempre está conversando com a gente, encaminhando os 
segmentos adequados para um bom ensino e tal, de política, mas 
desde que você vá até ela conversar, buscar. Por exemplo, se cada 
um ficar na sua caixinha é mais complicado né, porque fica mais difí-
cil essa relação. (RELATO DO SOL) 
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Já para a entrevistada Lua, essa questão com o cacique é mais complicada, 

conforme evidencia: 

 

Olha, isso é complicado se a gente for.... A turma da comunidade, 
todo mundo para mim aqui é colega. O cacique eu mudei de lado, 
quando eu cheguei aqui fiquei do lado do Kaingang, devido a politi-
cagem dentro da aldeia, não comigo é claro, o problema não era co-
migo, mas com meu esposo. Hoje eu já não tenho nem esposo por 
caso disso mesmo, ele sempre envolvido na política, liderança. Che-
gamos, ele ficou liderança ao lado do cacique Kaingang, depois a 
gente mudou de lado, não por nosso motivo, mas por caso de carro. 
Tem um carro aqui que eles falam que é da comunidade, para a co-
munidade usar, só que a gente chega atrás, não está disponível 
aquele carro, eu procurei outro lado. Não achei justo estar de um la-
do ocupando carro do outro lado. (RELATO DE LUA) 

 

Observei que a situação gerou conflitos com os caciques devido sua política 

interna. Todavia, a vinculação entre eles é notável, dado que os conflitos represen-

tam uma oportunidade para a discussão sobre os assuntos divergentes entre o pro-

fissional, liderança e comunidade. 

Essa mudança de grupo de pertencimento, se dá por relações de conflitos 

internos entre lideranças e a comunidade, como foi o caso da entrevistada Lua. De-

pendendo do grau do conflito ou se a situação for muito grave, o indígena tem que 

sair desse grupo de pertencimento e tentar ficar no outro grupo étnico caso seja 

aceito. 

 Em alguns casos, o indígena tem que sair da T.I que está inserido e ir para 

outra comunidade, seja por conta própria ou transferido pelo Cacique do grupo e 

lideranças a qual pertencia. Ainda esse indígena ou sua família, precisam ser aceitos 

pela outra T.I, caso contrário, terão que residir no meio urbano. Por ser um assunto 

amplo e complexo não será aprofundado nessa pesquisa. 

No relato de Mar, ela expressa o reconhecimento da autoridade que os caci-

ques representam sobre suas relações: 

 
[...]por exemplo, eu quando eu trabalhava lá dentro da escola indíge-
na, eu nunca tive problema com o cacique, porque, graças a Deus, a 
gente já sabe como é que é, conhece as leis dentro de uma aldeia e 
porque eu sou índia e sempre convivi na aldeia, hoje que moro fora 
da aldeia, mas eu estou sempre na aldeia desde que eu nasci. Então 
hoje, eu sei qual a autoridade do cacique, inclusive, o cacique tem 
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uma autoridade muita grande, mas as vezes ele não sabe disso, 
desse poder que ele tem, porque ele é chamado para tudo, até essa 
carta de anuência, pra gente trabalhar lá. Ele é uma pessoa que po-
de dizer sim ou não pra você, mas com isso, eu falando, posso estar 
errada. Eu não tenho problema com o cacique, hoje eu trabalho fora, 
trabalho pra comunidade indígena, mas eu não convivo mais lá den-
tro [...] (RELATO DE MAR) 

 

Só ressaltando que essa profissional trabalhou na escola antes dela ser uma 

escola indígena, reconhecida, estadualizada e com legislações que regulamenta a 

educação escolar indígena na rede. Nesse período, essa não havia a exigência do 

aval do Cacique para trabalhar na escola, por isso ela questiona sobre a autoridade 

máxima deles em relação à carta de anuência na atualidade. 

O Cacique Terra afirma ter boas relações com os profissionais, conforme 

evidencia:  

 

Muito boa a relação, porque a gente mantém o contato direto, a gen-
te tem um diálogo com eles direto, assim que for preciso a gente tem 
reunião com eles na escola juntos, os professores juntos, temos diá-
logo assim direto. Com os professores não indígenas também é a 
mesma coisa. Ai a gente, os professores não indígenas, nós dois as-
sinam, os dois caciques assinam a anuência pra eles trabalharem e, 
no caso da etnia eu assino pros Guaranis e o outro como cacique de 
Kaingang, assina pros Kaingang. Então, sempre o trabalho assim, 
dialogado com os professores, com os alunos, pais de alunos, em 
reunião discutido na escola, daí as duas lideranças tudo junto. Cada 
um assina pro seu lado. (RELATO DA TERRA) 

 
É nítida a concentração de poder nas mãos dos caciques, podemos dizer 

que o tratamento que os profissionais não indígenas recebem é diferente dos profis-

sionais indígenas, pois esses últimos, os três caciques assinam e para os indígenas 

é dividido pela etnia, no ato das assinaturas da Carta Anuência. Eles assinam para 

aqueles que estão no seu grupo étnico, mas não somente por consanguinidade, co-

mo também por alianças políticas, ressaltando que, na terra indígena em estudo, os 

moradores podem fazer trocar de “lado político”11, ou seja, a pessoa pode pertencer 

à etnia guarani, mas estar do lado do cacique ou grupo Kaingang e vice-versa. 

Constatamos que, com essa relação os conflitos se ampliam e aprofundam 

devido as divisões que existem entre eles, as separações por etnia, maneiras dife-

                                                 
11 Essa expressão se refere a mudança de grupo de pertencimento que sucede dos conflitos políticos. 
A liderança é avaliada pelos membros da comunidade sobre suas ações com as questões trabalhis-
tas, econômicas, sociais e culturais amplas. O apoio as lideranças nem sempre é por questão da 
etnia, mas por afinidades aos seus projetos. Ou seja, pode ser Guarani e ter mais afinidades com o 
grupo de pertencimento Kaingang e vice-versa. 



64 

 

rentes de comando, disputa de lugares por vagas, predominância de uma etnia em 

relação a outra. 

Pelos relatos analisadas, constata-se que há significativa concentração de 

poder dos caciques, e de forma ainda mais conflituosa no caso da Terra Indígena de 

São Jeronimo, onde atuam três caciques no mesmo território. Ou seja, os profissio-

nais que atuam nessa terra indígena são mais observados ou até mais cobrados, 

gerando uma concorrência entre os próprios profissionais indígenas e não indíge-

nas, diferente de outras escolas indígenas, que talvez essa cobrança não seja tão 

intensa. Considero que isso pode acarretar conflitos não só na comunidade, mas 

como também entre os próprios caciques, não havendo uma consulta recíproca en-

tre eles, pois cada um só é responsável por aqueles profissionais pertencentes ao 

seu grupo étnico. 

 

3.4. Perfil do profissional candidato à vaga definido pelos protocolos internos - 

pessoa tem que ter “bom relacionamento” com a comunidade (não ter confli-

tos). 

 

Nesse eixo refletiremos acerca do perfil dos profissionais indígenas candida-

tos às vagas na escola estadual indígena, lócus deste estudo. Realizei uma análise 

do Projeto Político Pedagógico da escola estudada e constatei que nesse documen-

to não há nenhuma menção sobre como deve ser feita a seleção ou o perfil dos pro-

fissionais indígenas. Assim sendo, percebemos que o perfil do/a profissional indíge-

na ou não indígena candidato/a às vagas é definido por protocolos internos na co-

munidade. 

Fazendo essa observância, a citação do entrevistado Sol é pertinente:  

 

Quando eu entrei, a dificuldade que eu passei foi muito mais na 
questão de valorização mesmo como professor, como docente ali em 
sala de aula porque cada um faz o seu trabalho, mas eu não tive ou-
tros problemas assim internos, por exemplo, com relação a outros 
professores ou a própria direção, ou fui barrado de dar aula, eu acho 
que eu nunca me envolvi com isso, mas eu acho que é mais como 
valorização porque a gente não tem recursos necessários, condições 
para o trabalho, a gente não tem uma estrutura boa pra dar aula, não 
tem como competir, por exemplo, com as outras escolas, então difi-
culta muito.(RELATO DO SOL) 
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Para esse entrevistado, ele nunca teve problemas internos, ou seja, conflitos 

relacionados à escola, cacique, lideranças e comunidade. Se baseando pelo proto-

colo interno que envolve o cacique e lideranças, esse candidato se encaixa perfei-

tamente para assumir a vaga, mas como já foi mencionado nos relatos em um dos 

eixos analisados, não é levado em conta a graduação, o esforço acadêmico, mas 

sim, aspectos da vida pessoal do profissional candidato à vaga. Esse aspecto se 

evidencia da entrevistada Lua: 

 
Tem aquele indígena que dá aula bem, mas de repente se alguma 
coisa sucede fora da escola, aí envolve o serviço e a carta de anuên-
cia junto. Aqui nessa aldeia temos professores ótimos, principalmen-
te de língua materna, mas os conflitos internos, mistura com a esco-
la, a vida pessoal! Temos um professor aqui, ótimo de língua indíge-
na Kaingang, falante, ótimo professor, ótimo profissional, entrou na 

escola, ele é assíduo em tudo, mas não trabalha mais. (RELATO 
DA LUA) 

 

Como percebemos nos relatos, a trajetória profissional precisa ter mais rele-

vância, sair dos parâmetros desses protocolos internos. Nos parecem enfatizar as-

pectos da vida pessoal e comunitária, provocando, por vezes, a exclusão de mem-

bros do corpo docente indígena da escola. 

De acordo com a entrevistada Lua, apesar de ter passado por uma situação 

desagradável quando já atuava como professora na escola indígena, situação essa 

citada no subcapítulo anterior, hoje ela já não tem mais conflitos internos e relata 

que sua relação é boa com os demais profissionais indígenas e com a comunidade:  

 
É o melhor possível, porque por eu ser indígena e eles serem indíge-
nas, sentem mais à vontade para falar dos planos de trabalho, idei-
as... Sou chamada, tenho muitos contatos com eles [profissionais 
não indígenas] também, até me sinto honrada por eles me procura-
rem. Assim que mandam recado já digo: “estou aqui”. As vezes por 
telefone mesmo ouvem a palestra que estou dando, ou sobre lendas. 
(RELATO DA LUA) 

 

Analisando os relatos da entrevistada, teve um período que ela se afastou 

da comunidade devido aos protocolos internos, mas na atualidade ela superou os 

conflitos e está sempre à disposição quando os indígenas precisam dela. 

Para a entrevistada Mar:  

 

Quando eu estava trabalhando lá, eu estava encaminhando, eu con-
versava, o povo perguntava pra gente, eu não tenho nada contra a 
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falar, porque todo o dia a gente está aprendendo e mesmo que eles 
viessem perguntar pra mim, eu estava aprendendo com eles tam-
bém. Acho que não teve grande diferença, eu acho que nas escolas 
indígenas cada um tem seu problema, mas quando a gente entra ali 
a gente tem de deixar o orgulho de fora e trabalhar juntos, porque a 
gente está em prol de uma comunidade indígena, não é querer ali-
mentar o ego da gente, a gente tem que trabalhar, a gente ganha pra 
fazer isso, trabalhar para as comunidades indígenas, para as crian-
ças.(RELATO DE MAR) 

 

Esse relato evidencia que a entrevistada atuou antes mesmo da escola indí-

gena ser regulamentada por lei, observo que nesse seu período de atuação, haviam 

poucos professores indígenas que trabalhavam nas escolas indígenas e não tinha 

essas exigências que tem atualmente.  Nesse período, a atuação ocorria por meio 

da contratação de monitores indígenas via Conselhos Indígenas do Paraná, através 

de contratos temporários ou com professores indígenas e não indígenas da FUNAI 

O entrevistado Terra enfatiza que: 

 
A avaliação é a mesma, tanto faz o professor indígena e não indíge-
na, a aplicação deles na comunidade, com as crianças tem que ser 
correta, a escolha é igual, como estamos falando aqui do crédito de 
anuência, então, as pessoas que nós achamos que não tem aquela 
competência de trabalhar com a comunidade indígena, com as crian-
ças da comunidade indígena, então nós[cacique] não assinamos a 
carta de anuência pra eles, aqueles que nós vê na nossa observação 
que eles tem competência nós assinamos. Desde que ele é capaci-
tado pra assumir a vaga, então pra nós não vejo dificuldades nenhu-
ma. 
A gente acredita naquelas pessoas, como já falamos aqui com com-
petência, já teve professor aí que já deu problemas, a gente já des-
cartou, teve professores não indígenas que não atendeu bem as cri-
anças, foram as vezes radical com elas, então a gente descarta es-
sas pessoas. Depois que a gente assina a carta daí não tem mais jei-
to, né, tem que esperar vencer o contrato anual, daí no próximo 
quando aquela pessoa vem a gente não assina mais pra aquele pro-
fessor ou professora. (RELATO DA TERRA) 

 

Nesse relato o cacique levanta um aspecto importante sobre o perfil mínimo 

desejado dos profissionais que estão em processo de seleção e precisam ter a carta 

de anuência assinada por ele. Por ele ter presenciado uma experiência anterior ruim, 

ele toma algumas medidas mais cautelas na atualidade. 

Pude observar que os profissionais indígenas e não indígenas que causam 

ou venha a ter problemas internos são desvinculados, não podendo mais atuar na 

escola indígena, devido a não ter a carta de anuência assinada pelo cacique, isso 

pode gerar mais conflitos ainda. 
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Ainda, os profissionais indígenas sofrem mais pressão do que os profissio-

nais não indígenas, pois a trajetória profissional desses últimos não está relacionada 

com a vida pessoal. Diferente dos profissionais não indígenas, os profissionais indí-

genas, além de ter sua trajetória profissional definida pela anuência dos caciques 

que vivem na comunidade indígena, mantém relações de parentescos e vivem coti-

dianamente no mesmo território. 

Devido a essa exigência definido por protocolos internos, a trajetória profis-

sional dos indígenas se mistura e se confunde com a vida pessoal, sendo que, mui-

tas vezes uma dimensão interfere na outra. Ou seja, os conflitos pessoais tornam-se 

se um empecilho para os profissionais indígenas, além de acabarem competindo 

entre si. 

Desse modo, a escola indígena se torna um espaço de disputa e de concor-

rência entre eles, gerando inimizades, falta de solidariedade, dentre outros aspectos. 

Para que esses profissionais indígenas venham atuar na escola indígena, 

além da carta de anuência assinada pelo cacique do seu grupo de pertencimento, 

não podem manifestar conflitos, porque seria um impedimento por dois vieses: o ca-

cique não assinaria a carta e, mesmo depois desse aval o profissional que venha a 

ter conflitos na comunidade, perderia o cargo na qual estaria atuando. 

Embora as Universidades estaduais não formam professores indígenas de 

forma específica conforme a legislação, ao meu ver, quem perderia seriam os alunos 

da escola indígena e a própria comunidade, já que o profissional excluído é gradua-

do. 

Segundo as análises documental da SEED, não fica claro que há investi-

mentos na formação continuada dos professores indígenas por esse órgão, dando a 

compreender que esses profissionais saem aptos da Universidade para atuarem nas 

escolas indígenas, não necessitando de formação continuada para reverem suas 

práticas pedagógicas. 

Observei que o protocolo interno utilizado para seleção e avaliação do perfil 

dos profissionais indígenas está muito associado à política interna na e da comuni-

dade indígena, não havendo uma documentação que explique o perfil desejado para 

esses profissionais, isso faz com que a Carta de Anuência cada vez mais seja um 

instrumento de poder. 
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Finalizamos esse tópico com uma indagação: A essas situações que ocorre 

na Escola Estadual Cacique Koféj, pode estar acontecendo em outras escolas situa-

das em terras indígenas no Paraná. 

 

3.5. Conflitos existentes na escola podem ser reflexo das relações hierarquiza-

das de poder - ausência de solidariedade e situações de exclusão. 

 

Esse eixo especificamente relataremos as experiências de conflito existentes 

na escola devido a problemas internos e de longas datas na comunidade, dentre 

outros aspectos, já que muitos assuntos ao longo das entrevistas vão se comple-

mentando entre os eixos aqui discutidos. 

Começaremos com o entrevistado Sol que traz um relato importante de sua 

experiência com o ambiente escolar, com os profissionais indígenas e não indíge-

nas:  

Nossa relação é só no ambiente escolar mesmo, por exemplo, quan-
do temos festa na comunidade, quando temos feira e tudo mais ou a 
própria capacitação de professores na escola, nós temos essa rela-
ção, cada um trabalha no seu setor. A escola parece uma empresa, 
cada um no seu setor de manhã, de tarde ou a noite. Então fica um 
pouco diferente, eu não conheço professores que estavam de ma-
nhã, eu não conhecia, depois de um ano trabalhando professores 
dessa área, a gente se vê mesmo nos dias de festa, se vê todos. Por 
exemplo, eu trabalho à noite, tem quem trabalha de tarde, cedo...Os 
da cidade vem na escola, trabalham e vão embora, diferente dos que 
trabalham e moram aqui, então sempre encontramos professores 
daqui, já os da cidade é sempre essa distância, mas temos uma rela-
ção assim, no ambiente escolar. As vezes a gente encontra, conver-
sa e temos um grupo na rede social, trocamos informações, experi-
ências e tal. Mas digo assim que é um pouco mais relacional, um 
pouco distante nesse sentido, cada um é um profissional na sua 
área. (RELATO DO SOL) 

 
 

Analisando esse relato, o entrevistado vê um distanciamento entre os profis-

sionais não indígenas, isso se deve pela maneira de como atuam dentro da escola e 

também pela dinâmica de ensino dos indígenas que são diferentes dos não indíge-

nas. Para ele esse distanciamento se dá pelo modo de viver dos não indígenas e 

portanto faz a comparação da escola com uma empresa, devido ao fato de cada pro-

fissional não indígena, ir só para trabalhar na escola, não tendo um vínculo mais 

próximo com os estudantes, professores e a comunidade indígena, ou seja, não vi-
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vem em coletivo, como os da comunidade vivem , mas sim no individualismo, sendo 

essa a maneira de viver do não indígena.      

Observei também que, que mesmo diante a situação o entrevistado relata ter 

um bom relacionamento com os profissionais não indígenas, os tratando com as 

mesmas reciprocidades dos profissionais indígenas. É relevante ressaltar que a Es-

cola Estadual Cacique Koféj funciona com a colaboração de 14 professores indíge-

nas e 13 não indígenas contratados pelo PSS. 

 Ele ainda percebe uma relação distante entre os profissionais não indígenas 

que moram na cidade, pois não vivem na comunidade, se deslocam para a terra in-

dígena somente para dar aula ou em festas comemorativas, como por exemplo, a 

festa do dia do Índio. 

O entrevistado ainda relata como esse relacionamento se dá dentro da esco-

la: 

Só que aí que está a complicação de tudo, é que nós não temos ain-
da uma capacitação e uma formação de pessoas, de pessoas huma-
nas uma relação ética e moral entre os próprios docentes. Quando 
você tem uma escola onde todos os professores são professores 
contratados e contratados por pontuação por competitividade, por tí-
tulos, quem tem mais títulos ganha mais ponto, pega aula e quem 
não tem, roda, entendeu, então você tem uma competição dentro da 
própria escola, a escola vira a instituição de competição, vira uma 
empresa robotizada porque é aquele que contrata, paga, recebe e 
descontrata e manda embora, no outro ano você não trabalha mais 
comigo e assim por diante.(RELATO DO SOL) 

 

Essa manifestação explicita a competição existente entre os profissionais in-

dígenas. Ele argumenta ainda, que na contratação pelo Processo Seletivo Simplifi-

cado instituída por não indígenas é comum a competição e classificação por títulos, 

só que na terra indígena isso ainda é muito difícil de explicar dado os laços comuni-

tários, as vezes você pode ser visto como um exibicionista de títulos e não integra-

dor de conhecimento. 

O entrevistado Sol complementa:   

 
Então é uma competição muito grande, as vezes o professor ele não 
tem uma ética profissional humana e uma relação boa com os outros, 
então ele vê o outro como oponente as vezes e não como um amigo 
que pode contribuir com ele ou pra mim, por exemplo, então há esse 
tipo de coisa dentro da escola. Também quando você não tem essa 
valorização, então isso acontece e muito, esse tipo de coisa que 
acontece; então quando você tem uma escola desse nível, somente 
professores assim é difícil eles pensarem em produzir coisas novas, 
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em elaborar novos métodos, em elaborar projetos, de pensar na for-
mação dos estudantes indígenas, da capacitação dos estudantes in-
dígenas eles deixam isso de lado e passam a trabalhar mecanica-
mente como uma empresa trabalha e eu tenho que eliminar de qual-
quer forma os meus oponentes que estão me prejudicando, então ele 
fica as vezes mais preocupado com o seu oponente do que com a 
escola, do que com a formação dos alunos e isso acontece muito eu 
provo isso porque eu já tive essas experiências, já vi muito isso, eu já 
sofri muito com isso.(RELATO DO SOL) 

 

Como foi observado pelo entrevistado, a competição da comunidade não in-

dígena ou melhor, do capitalismo, adentra os espaços comunitários indígenas e fra-

giliza os laços de reciprocidades comum entre os povos tribais.   

Para a entrevistada Lua, os conflitos que se apresentam na escola são refle-

xos dos conflitos e relações internas e de poder na comunidade, conforme ela evi-

dencia: 

 
Você sabe que temos três caciques, um Kaingang, Xetá e um Gua-
rani. Conversei com ele (cacique Kaingang) e decidi mudar, mudei de 
lado, uma semana depois ele veio tirar minha carta de anuência, 
quase tive um “piripaque”, mas graças a Deus não deu certo dele ti-
rar. Fechei o contrato e, no ano seguinte, o outro assinou. Por politi-
cagem a gente as vezes sofre as consequências. Eu penso assim, 
eu que trabalho como pedagoga indígena da escola, eu vejo assim 
que não trabalho só para o cacique! Eu trabalho... Já pensou se eu 
fosse atender só o lado Guarani que estou hoje? Só as crianças de 
famílias Guarani? Então eu acho que tem que ficar neutra. (RELATO 
LUA) 

 
Esse conflito, segundo a entrevistada, nem a envolvia diretamente, mas sim, 

seu esposo na época. Ela foi proibida de dar aulas pois o cacique do grupo Kain-

gang na qual pertencia, cancelou sua carta de anuência, devido ela ter mudado de 

lado, ou seja, passou para o grupo do cacique Guarani e seu retorno só foi possível 

devido ela estar inserida nesse grupo de pertencimento. 

Ressalto que cada cacique se responsabiliza por seu grupo étnico e pelos 

demais que ficam ao seu lado, na qual eles também assinam a carta de anuência. 

No caso dessa entrevistada, como a carta já tinha sido assinada e mesmo ela mu-

dando de lado, não poderia ser revogada, pois se trata de um contrato anual que 

garante direitos ao trabalhador da educação. Assim, o poder do cacique também 

está submetido ao controle das normas e dos contratos característicos da população 

não indígena. 
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Considero que de acordo com a entrevistada Mar, os conflitos existentes na 

escola são diversos, envolvendo os profissionais indígenas que se formaram, mas 

decidiram por diversos motivos morar na cidade e passar um período morando na 

terra indígena: 

Duas vertentes que tem, por exemplo, a intenção do profissional é, 
formou e queira voltar. E tem mais um, porém, e a parte do cacique 
se aceita ou não? Porque seria o certo, por exemplo você se formou 
através da comunidade indígena, da ajuda da comunidade indígena, 
você volta a gente vai contratar você porque você aprendeu muita 
coisa, mas vai depender do cacique aceitar e outro viés é que tam-
bém depende do profissional que daí se forma e não quer mais saber 
da comunidade. (RELATO MAR) 

 

Ainda de acordo com a entrevistada, tem aquele profissional que pode retor-

nar para a terra indígena, não tendo nenhum impedimento, mas que depois da sua 

formação prefere ficar morando na cidade, mas também tem aqueles que passaram 

um longo período sem ter impedimento fora da terra indígena e querem retornar e 

sua aceitação vai depender totalmente do acolhimento ou não da comunidade.  

Constatei que ainda tem muitas coisas que precisam ser conquistadas, tais 

como o concurso específico para profissionais indigenas na escola, além da melhora 

e aprimoramento das políticas através da comunidade. 

Concluo esse eixo salientando que as diversas formas de conflitos constada 

no ambiente escolar são reflexos das relações hierarquizadas de poder na comuni-

dade, ausência de solidariedade e situações de exclusão. 

E ao refletir sobre os relatos apresentados, posso associar que tais conflitos 

podem ocorrer em muitas escolas indígenas no estado do Paraná, ainda que em 

diferentes proporções e dimensões e quando se trata da carta de anuência os confli-

tos se ampliam, afetando o ambiente de trabalho e a vida particular dos profissionais 

indígenas. 

Todos os eixos trabalhados nessa pesquisa foram de suma importância, pois 

retratam a realidade da Escola Indígena Estadual Cacique Koféj e também da 

atuação dos profissionais indigenas nessa escola. A escola indígena mesmo sendo 

autônoma, diferenciada, trilingue, está dando certo e teve vários avanços. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À medida em que as decisões dos não indígenas afetaram as vidas dos po-

vos indígenas no Brasil, estes lutaram para garantir sua participação nas decisões 

legislativas ou do Poder Executivo para manutenção das suas crenças, organiza-

ções bem-estar social, cultural e, principalmente, o que se refere a à educação esco-

lar. Em situações de conflitos e/ou de consenso, as políticas educacionais para ou 

dos indígenas encontram-se demarcadas antes e após a promulgação da Constitui-

ção Federal Brasileira de 1988. 

Assim, o reconhecimento da modalidade de educação escolar indígena espe-

cífica e diferenciada, intercultural e bilíngue pelo Estado Brasileiro após a Constitui-

ção Federal 1988, foi fundamental diante do histórico de imposições e orientações 

dos períodos colonial, imperial e republicano. Isso possibilitou a construção de novas 

diretrizes curriculares, referência de escolarização, gestão, manutenção das escolas 

indígenas, para a elaboração de programas de educação escolar indígena, materiais 

didáticos, formação de professores adequados às especificidades dos povos e co-

munidades indígenas, bem como para o estabelecimento de regime de colaboração 

entre estados, municípios e a União em parceria com a FUNAI. 

Ressaltamos ainda que o Referencial Curricular Nacional para as Escolas In-

dígenas (RCNEI), publicado pelo MEC em 1998, contou com a participação e a auto-

ria de professores e organizações indígenas de todo o país, sendo formulado para 

orientar a organização das escolas indígenas, a formação dos professores indígenas 

e a definição conceitual das diversas disciplinas do currículo das escolas indígenas.  

Para atender as especificidades da educação escolar indígena, a LDBEN- 

1996 também exigiu habilitação dos professores em nível superior dos formados pe-

lo magistério e dos monitores bilingues por capacitação em serviço num prazo de 

dez anos. 

Assim, desde de 2002, com a institucionalização da política de ingresso e 

permanência de estudantes indígenas nas Universidades Estaduais, constatamos 

que os acadêmicos Kaingang e Guarani, se destacam em números de ingressantes 

e formandos nos cursos de Pedagogia e em outras licenciaturas. Do total de 73 

Formados, 41 foram da área da educação em 7 cursos de graduação. 
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Ainda constatamos que, no período de 2006 a 2013, foram organizadas qua-

tro turmas de magistério indígena no Paraná na qual foram formados 96 professores 

indígenas (Kaingang e Guarani) em nível técnico e mais 16 professores Guarani 

formados pelo curso de magistério constituído a partir do Protocolo Guarani (parceria 

MEC e Governos Estaduais da região Sul e Sudeste do país) em nível de magistério 

no Paraná, pela SEED, para atuarem na educação infantil e nos anos iniciais do en-

sino fundamental. 

No ano de 2006, foi instituído o primeiro Processo de Seleção Simplificada 

(PSS) para professores e demais funcionários indígenas nas escolas indígenas no 

Paraná pela SEED, efetivando a categoria professor indígena, anteriormente deno-

minado como monitores bilíngues. Esse processo, ainda que mantenha outros níveis 

de precariedade na forma de contratação dos professores indígenas (dada a provi-

soriedade nos contratos), foi uma resposta positiva diante das anteriores contrata-

ções temporárias desses sujeitos, marcadas pela terceirização dos contratos e lenti-

dão na sua tramitação burocrática, atrasando, sobremaneira, o pagamento dos mo-

nitores e precarizando ainda mais suas condições de trabalho. 

Constatamos também que existem 37 escolas estaduais indígenas, localiza-

das em 26 terras indígenas no território paranaense  as quais, atualmente, ofertam 

trabalho para um total de 875 profissionais de educação sendo, destes, 353 indíge-

nas (40%) e 522 não indígenas (60%), distribuídos nas funções de pedagogos, pro-

fessores bilíngues, professores de educação infantil, ensino fundamental e de ensino 

médio, agentes administrativos I e II. (PARANÁ, 2013). 

Por outro lado, desde a estadualização da educação escolar indígena no Pa-

raná, não foi criado concursos específicos para profissionais indígenas e o Processo 

Seletivo Simplificado é renovado anualmente por meio de teste seletivo, exigindo a 

declaração de aval do cacique da comunidade, tanto para profissional indígena co-

mo para os profissionais não indígenas.  

Ressaltamos que a Carta de Anuência emitida enquanto aval do cacique para 

a contratação de profissionais indígenas tem levantado questionamentos por parte 

desses profissionais, diante do posicionamento político e pessoal dos caciques de 

cada terra indígena. 
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Analisando os relatos dos sujeitos entrevistados por essa pesquisa, percebe-

mos que a categoria professor indígena precisa ser mais valorizada pelas comuni-

dades indígenas, pois quem conclui uma graduação superior está apto para a práti-

ca docente. Constatamos pelos relatos que, por mais autoridade que o cacique re-

presenta para as populações indígenas, a Carta de Anuência precisa ser discutida 

entre e pelas comunidades, pois entendemos que seu aval também está submetido 

ao poder da norma do Estado na contratação, para que os direitos trabalhistas des-

ses professores também sejam garantidos.  

Como pesquisadora indígena desse trabalho, estou nesse processo de for-

mação superior e faço colação de grau nesse ano de 2018. Me identifico com a en-

trevistada Mar que já é uma profissional formada, uma vez que nós duas vivíamos 

na terra indígena e atualmente moramos na cidade. 

Os relatos da entrevistada Mar me impactaram uma vez que o meu retorno 

para a Terra indígena vai depender da aceitação dos caciques. Sei que minha for-

mação não é na área da educação e sim da área da Assistência Social, mas pode 

ser que a minha carreira associada ao tempo que tive que permanecer vivendo fora 

da aldeia, bem como, as relações familiares locais, possam influenciar a indicação 

do meu nome para alguma oportunidade de trabalho que possa ser aberto ou criado 

para assistente social para atuar na comunidade. 

Pelos relatos dos entrevistados constatam-se visões diferentes sobre a carta 

e a maioria deles concorda que não deveriam ter essa carta de anuência para os 

profissionais indígenas, mesmo respeitando as autoridades locais. Tais autoridades, 

muitas vezes, não levam em conta os conhecimentos adquiridos por esses profissio-

nais no período de sua graduação. Observam-se conflitos entre a regulamentação 

orientada pelo Estado para a contratação dos profissionais indígenas para atuarem 

na escola, com as regras internas da terra indígena, uma vez que, muitas delas, se 

baseiam por comportamentos, políticas internas, questões de parentesco, desconsi-

derando os percursos formativos do profissional na graduação ou mesmo na pós-

graduação, e se ele está apto para atuar.   

Embora as primeiras demandas pelo direito à educação escolar indígena e à 

escola indígena provocassem reflexões sobre a formação de profissionais indígenas 

que tomassem de forma autônoma a direção dos movimentos sociais indígenas, al-

gumas ações como o magistério indígena foram pensadas para que, no campo da 
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educação, a presença de profissionais indígenas ganhasse espaço, sendo funda-

mental para entrar posteriormente ou conjuntamente nas pautas políticas da gradua-

ção superior.  

Mesmo que as leis significaram avanço para educação escolar indígena, mui-

tas metas das diretrizes não foram cumpridas até a atualidade.  De tal modo, pode-

mos afirmar que há 16 anos atrás não se falava em formação acadêmica para os 

povos indígenas. 

Sobretudo, reforçamos que a forma com que a Carta de Anuência tem sido 

utilizada, associada aos investimentos insuficientes na escola indígena e, principal-

mente, a falta de concursos públicos específicos podem ser considerados entraves 

para a contratação ou afirmação dos profissionais indígenas, haja visto sua capaci-

tação e necessidades econômicas dado sua inserção condicional ao circuito de tra-

balho indígena que representa a escola indígena no Paraná. 

Entendemos ainda que é fundamental que a carta de anuência seja debatida 

de forma aprofundada entre as lideranças, professores indígenas e suas comunida-

des, em conjunto com as equipes da SEED, para que haja uma avaliação de sua 

utilização, de seu papel na qualificação das escolas indígenas, bem como dos crité-

rios utilizados pelos caciques para sua emissão. Fundamental que essa avaliação se 

expanda para utilização dessa Carta para outras funções para além dos profissionais 

envolvidos na escola, mas em outras áreas como a Saúde e mesmo para a inscrição 

do Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná, no sentido de que as comunidades 

indígenas tenham maior consciência e participação nesses processos. 
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APÊNDICE 1 - PESQUISA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

Cargo: 

Instituição:  

Pesquisadora:  

Data da entrevista:  

Local da entrevista:  

 

     I. IDENTIFICAÇÃO 

    I. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do (a) Cacique entrevistado (a):  

Terra Indígena: São Jerônimo da Serra 

Endereço atual:  

Município: São Jerônimo da Serra  Etnia:  

Idade: Estado civil: (  ) casado/a; (  ) solteiro/a;  (  ) separado/a; (  ) viúvo/a 

Se casado/a, qual etnia do cônjuge:  

Se casado/a, qual a ocupação do cônjuge:  

Possui filhos?   

Terra Indígena onde atua: São Jerônimo da Serra 

Período de cacicado: 

Nome do (a) entrevistado (a):   

Terra Indígena: São Jerônimo da Serra 

Endereço atual:  

Município: São Jerônimo da Serra Etnia: 

Idade: Estado civil: (  ) casado/a; (  ) solteiro/a;  (  ) separado/a; (  ) viúvo/a 

Se casado/a, qual etnia do cônjuge:  

Se casado/a, qual a ocupação do cônjuge:  

Possui filhos?   

Escola onde atua (ou) e ano de ingresso:  

Curso realizado:  

IES onde se formou:  
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II ROTEIRO DE ENTREVISTA/ CACIQUE 

1. Como avalia a escola indígena e como compreende o papel da escola na comunida-

de? 

2. Como compreende o papel dos professores indígenas na escola? 

3. Como compreende o papel dos professores não indígenas na escola? 

4. Qual o perfil adequado de profissionais indígenas e que são observados para a 

contratação nas escolas indígenas? 

5. Como é feita a indicação dos professores indígenas pelos caciques? Qual o parâme-

tro usado para garantir o aval para esses profissionais na escola indígena? Há se-

melhanças e diferenças com o parâmetro para os professores não indígenas? 

6.  Como é sua relação com os profissionais indígenas na escola e na comunidade?  

7. Como é sua relação com os profissionais não indígenas na escola e na comunida-

de?  

8. Quais as maiores dificuldades enfrentadas na seleção e no trabalho desses profissi-

onais indígenas na Escola indígena?  

9. Quais as maiores potencialidades observadas na contratação desses profissionais 

indígenas ao atuar na Escola indígena?  

10. Se recorda de algum profissional indígena que não obteve o aval do cacique para 

atuar na escola indígena? Por que? 

11. Como é sua relação com o outro cacique no que se refere à organização da escola 

indígena e à seleção dos profissionais indígenas? 

12. Como avalia que deva ser a atuação de um/a diretor/a indígena na escola indíge-

na?  

13. Qual compreensão você possui sobre a idéia de “retorno” que o profissional 

indígena deva dar à sua comunidade? 

14. Que aspecto mais importante e positivo destacaria sobre a experiência desses 

profissionais indígenas na escola indígena? 

 

III ROTEIRO DE ENTREVISTA PROFISSIONAIS INDÍGENAS 

1. Por que escolheu o curso de licenciatura? Quais motivações para essa escolha? 

Quais influências recebeu para essa escolha (se escolha pessoal, da sua família, de 

lideranças, técnicos que atuam na comunidade, de outros profissionais que atuam 

nas escolas indígenas)? 
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2. Avalia que o curso de licenciatura feito por você contribuiu para sua atuação como 

profissional indígena na escola indígena? Se sim ou não, por que e com quais as-

pectos? 

3. No período da sua formação profissional desenvolveu alguma ação de ensino, 

pesquisa ou extensão relacionada à questão indígena ou voltada à escola indígena 

ou à sua comunidade? Em caso afirmativo, como avalia a experiência realizada (se 

contribuiu para melhorar a qualidade de vida nas terras indígenas no Paraná e na 

sua comunidade). 

4. Quais foram suas expectativas iniciais de trabalho ou emprego na Escola Indígena 

nas terras indígenas? Foram alcançadas? Se sim ou não, como e por quê? 

5. Como é sua relação com os profissionais indígenas (graduados nas Universidades) 

na escola e na comunidade?  

6. Como é sua relação com os profissionais não indígenas (graduados nas Universida-

des) na escola e na comunidade?  

7. Como é a sua relação com a diretora da escola indígena? Quais as maiores dificul-

dades e potencialidades? 

8. Como é/era sua relação com o cacique, lideranças, família, parentes, amigos da sua 

comunidade indígena? Como avalia a carta de aval do cacique para atuar na esco-

la? 

9. Quais as maiores dificuldades enfrentadas para atuar na Escola indígena?  

10. Quais seus desafios e perspectivas enquanto profissional indígena na escola? 

11. Qual compreensão você possui sobre a ideia de “retorno” que o profissional indígena 

deva dar à sua comunidade? 

12. Que aspecto mais importante e positivo destacaria sobre sua experiência como 

profissional indígena na escola indígena? 

13. Como avalia sua remuneração? 

14. Quais planos para seu futuro profissional? (formação continuada, especialização ou 

outros) 

15. Que diferenças considera que exista entre uma “pedagoga Kaingang” e uma peda-

goga não indígena? (adequar conforme a profissão e o grupo étnico) 

 


