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RESUMO 

VILAS BOAS, Isabela de Barros. Os profissionais indígenas e a carta de 
anuência para seleção nas escolas estaduais indígenas do norte do Paraná. 
2022. 60. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro 
de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

Componente dos Processos Seletivos Simplificados para professores pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, a Carta de Anuência é um documento 

assinado pelos caciques e lideranças das terras indígenas, autorizando ou não tal 

candidatura, sendo fundamental a compreensão sobre como esse protocolo foi 

instituído e como os sujeitos envolvidos nesse processo a compreendem. Desta 

forma, o objetivo da presente pesquisa é identificar as impressões que os 

profissionais indígenas possuem acerca da carta de anuência para seleção, 

contratação e atuação nas escolas estaduais indígenas no norte do Paraná. A 

Educação Escolar Indígena é uma modalidade da educação Básica no Brasil ainda 

recente, implementada a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de 1996, sinalizando a necessidade de ampliação de estudos nessa temática e 

apresentando-se como um espaço potencial de atuação dos assistentes sociais, por 

estar vinculada às políticas educacionais. A consolidação dessa modalidade no 

Paraná está associada à atuação de professores indígenas nas escolas indígenas. 

Constata-se um número cada vez maior de acadêmicos e profissionais indígenas 

graduados pelas Universidades Estaduais paranaenses nas áreas das licenciaturas, 

o que tem provocado o aumento de professores indígenas candidatos às vagas nas 

escolas estaduais indígenas. Portanto, as etapas metodológicas percorridas foram: 

revisão bibliográfica, levantamento documental e pesquisa de campo através de 

questionários e entrevistas com roteiro semi-estruturado. O presente trabalho tem 

como principais resultados a identificação e análise de aspectos que legitimam e 

contradizem a carta de anuência e a proposta apresentada pelos sujeitos da 

pesquisa de um concurso público específico para professores indígenas. 

 

Palavras-chave: educação escolar indígena; educação superior indígena; escola 
indígena; carta de anuência; profissionais indígenas. 



 
 

ABSTRACT 

VILAS BOAS, Isabela de Barros. Indigenous professionals and the consent letter 
for selection in indigenous state schools in northern Paraná. 2022. 60. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro de Estudos Sociais 
Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

Indigenous School Education is a modality of Basic Education in Brazil that is still 

recent, implemented from the Law of Directives and Bases of National Education of 

1996, signaling the need to expand studies on this subject and presenting itself as a 

potential space for social workers to act, for being linked to educational policies. The 

consolidation of this modality in Paraná is associated with the work of indigenous 

teachers in indigenous schools. There is an increasing number of indigenous 

academics and professionals graduated from Paraná State Universities in education 

courses, which has led to an increase in indigenous teachers applying for vacancies 

in indigenous state schools. Component of Simplified Selection Processes for 

Teachers by the Paraná State Department of Education, the consent letter is a 

document signed by the leaders of indigenous lands, whether or not to authorize 

such application, it is essential to understand how this protocol was established and 

how the subjects involved in this process understand it. Thus, the objective of the 

present research is to identify and analyze the understandings that indigenous 

professionals have about the consent letter for selection, hiring and working in 

indigenous state schools in northern Paraná. The methodological steps covered 

were: bibliographic review, documental survey and field research through 

questionnaires and semi-structured script interviews. The main results of this work 

are the identification and analysis of aspects that legitimize and contradict the 

consent letter and the proposal presented by the research subjects of a specific 

public contest for indigenous teachers. 

 
Key-words: indigenous school education; indigenous higher education; indigenous 
school; consent letter; indigenous professionals. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ainda são muitas as imagens estereotipadas sobre a questão 

indígena nas relações sociais, mesmo que os povos indígenas tenham sido 

protagonistas de importantes lutas ao longo da história do Brasil. O 

desconhecimento da diversidade étnica brasileira leva à incompreensão da 

influência e importância dos povos originários para o país. Povos estes que já 

habitavam o território brasileiro desde antes da colonização europeia. 

Segundo o Censo IBGE de 2010, há um total de 896.917 pessoas 

que se autodeclaram indígenas no Brasil, o que representa 0,47% da população 

total do país. São 724 terras indígenas e 305 povos falantes de 274 línguas. Desde 

1990, o número de indígenas segue aumentando e esse crescimento gera uma 

demanda de escolarização de crianças e jovens indígenas na educação básica. 

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

2006, a Educação Escolar Indígena tornou-se uma modalidade da educação básica 

no Brasil, vinculada às políticas educacionais, portanto, espaço potencial de atuação 

dos assistentes sociais. Isto posto, o interesse pessoal da pesquisadora nesta 

temática vem de um período que antecede a graduação em Serviço Social, tendo 

em vista a atuação como professora em regime PSS em uma escola estadual 

indígena no norte do Paraná, no período de 2013 a 2017. Essa experiência 

provocou a aproximação da luta histórica dos movimentos indígenas e da realidade 

vivenciada por uma escola indígena. 

Entre as pautas desta luta, encontra-se a Educação Escolar 

Indígena, sendo que a aproximação com o projeto de pesquisa “Os circuitos de 

trabalho indígena na educação e as trajetórias dos profissionais indígenas” permitiu 

que conhecesse melhor o tema através da participação como bolsista de iniciação 

científica. 

A modalidade Educação Escolar Indígena ainda é recente, dessa 

forma, há necessidades de ampliar os estudos nessa temática. Contudo, ainda que 

recente, esta modalidade é marcada pela significativa demanda de atendimento de 

crianças e jovens indígenas para escolarização. Consequentemente, o acesso ao 

ensino fundamental e médio pelos indígenas tem possibilitado um aumento no 

número de candidatos ao ingresso à educação superior no país e também no 

Paraná. Amplia, desta forma, o número de candidatos ao Vestibular dos Povos 
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Indígenas do Paraná, sendo este processo seletivo diferenciado pioneiro no país. 

Este vestibular específico, que teve início em 2001, é uma conquista 

pioneira, e é através dele que muitos jovens indígenas ingressam nas universidades 

estaduais do Paraná. De 2001 até o presente momento, houve um aumento 

expressivo de estudantes indígenas nas universidades e, consequentemente, de 

indígenas formados em variadas áreas, principalmente na área da educação. 

Dentre diversas produções acadêmicas acerca da educação escolar 

indígena, destacamos o ineditismo do trabalho de conclusão de curso da estudante 

Guarani Aline Daniele Correia Lemes, graduada em Serviço Social pela UEL, 

intitulado “Os profissionais indígenas da educação e as escolas estaduais indígenas 

do norte do Paraná”. A pesquisa em questão identificou que esses profissionais 

demandam uma Carta de Anuência que é concedida pelos caciques das terras 

indígenas, sendo essa uma exigência nos Processos Seletivos Simplificados (PSS) 

para professores temporários pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

(SEED-PR). 

Em seu trabalho, Lemes (2018) concluiu que a Carta é um tema que 

necessita ser discutido de forma aprofundada para avaliar sua utilização, seu papel 

na qualificação das escolas indígenas e os critérios utilizados pelos caciques para 

sua emissão, devido a importância desse instrumento para a contratação de 

professores indígenas nas escolas indígenas. Considerando a experiência como 

professora de uma escola estadual indígena e as pesquisas realizadas, surgiram 

várias indagações acerca da Carta de Anuência, definindo assim o problema central 

deste trabalho como: Quais as impressões dos profissionais indígenas acerca da 

carta de anuência para seleção, contratação e atuação nas escolas estaduais 

indígenas no norte do Paraná? 

Assim, o objetivo do presente trabalho é identificar as impressões 

que os profissionais indígenas possuem acerca da carta de anuência para seleção, 

contratação e atuação nas escolas estaduais indígenas do norte do Paraná, tendo 

como objeto tais impressões. 

Considerando que esta pesquisa está vinculada e se apresenta 

como um recorte do projeto de pesquisa “Os circuitos de trabalho indígena na 

educação e as trajetórias dos profissionais indígenas”, que conta com autorização 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) por meio do Parecer nº. 

3.475.802, seu desenvolvimento se dá através de três momentos metodológicos: 
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revisão bibliográfica; levantamento documental; e pesquisa de campo. 

A revisão bibliográfica foi realizada a partir das temáticas que tratam 

da Educação Escolar Indígena no Paraná, utilizando artigos, monografias, 

dissertações, teses, anais de eventos acadêmicos, dentre outras referências que 

auxiliaram na análise proposta pelo presente trabalho. No levantamento documental 

foram identificados e analisados documentos que auxiliaram na compreensão dos 

processos de contratação desses profissionais, tais como a legislação nacional e 

estadual da educação escolar indígena, editais de PSS, dados de ingresso e 

permanência da CUIA, dentre outros. A pesquisa de campo foi dividida em três 

fases: análise de dados de formulários; entrevistas com roteiro semiestruturado de 

professores que atuaram na SEED-PR; e entrevistas com roteiro semiestruturado de 

professores indígenas formados pelas universidades estaduais do Paraná. 

Na primeira fase, houve aplicação de formulários aos profissionais 

indígenas egressos das universidades estaduais do Paraná, que ingressaram pelo 

Vestibular dos Povos Indígenas. Tal levantamento está vinculado ao projeto de 

pesquisa “Os circuitos de trabalho indígena na educação e as trajetórias dos 

profissionais indígenas”. 

Na segunda fase, foram entrevistados dois professores que atuaram 

na SEED na área da Educação Escolar Indígena no período de 2005 a 2010, no 

Departamento da Diversidade e na Coordenação de Educação Escolar Indígena: 

Wagner Roberto do Amaral e Iozodara Branco. O período de 2005 a 2010 se deve 

ao fato de que foi nesta época que a Carta de Anuência foi implementada para a 

seleção de profissionais indígenas nas escolas estaduais indígenas do Paraná. 

Na terceira fase, foram entrevistados dois profissionais indígenas 

egressos de universidades estaduais do norte do Paraná1, um graduado pela UENP 

e um graduado pela UEL, ambos da etnia Kaingang e formados em Pedagogia, que 

atuam na mesma escola indígena, porém ocupam cargos diferentes. Nos 

referiremos a eles neste trabalho como Entrevistado 1, para o formado pela UENP, e 

Entrevistado 2, para o formado pela UEL. 

Sendo assim, na segunda seção do presente trabalho, 

contextualizaremos a política de educação escolar indígena considerando seus 

 
1 Inicialmente, seriam entrevistados três profissionais (o terceiro ocupava um cargo diferente dos 
outros dois, foi formado em outra modalidade de ensino e em outra universidade), porém não foi 
possível realizar a entrevista devido a incompatibilidade de agendas.  
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marcos históricos e políticos no Brasil e no Paraná, além de aspectos da escola 

indígena enquanto ponto do circuito de trabalho indígena. 

Na terceira seção, trataremos da política de educação superior 

indígena no Brasil e no Paraná, visto que esta é resultado do aumento da 

escolarização da população indígena, provocando a demanda por professores 

indígenas nas escolas indígenas. Na sequência, apresentamos uma breve 

caracterização dos profissionais indígenas egressos das IES estaduais do Paraná. 

A quarta seção é dedicada à análise das impressões que os 

profissionais indígenas possuem acerca da Carta de Anuência para seleção, 

contratação e atuação nas escolas estaduais indígenas do norte do Paraná. Para 

isso, foram considerados aspectos históricos da Carta de Anuência, o perfil dos 

profissionais indígenas da área da educação egressos das universidades estaduais 

do norte do Paraná, e os aspectos relevantes para análise identificados na pesquisa 

de campo. 
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2 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

Inicialmente, cabe destacar a diferença entre educação escolar 

indígena e educação indígena. A educação indígena é aquela que ocorre na 

sociedade indígena, é o processo de reprodução e garantia da sobrevivência da 

cultura desse povo. Não necessariamente ocorre dentro da escola, mas sim na 

convivência e relacionamento entre os sujeitos (MELIÁ, 1979). Ao passo que a 

educação escolar indígena é a educação ofertada em ambiente escolar, dentro do 

território indígena, formalmente regulamentada por sistemas de ensino e políticas 

educacionais (AMARAL, 2010). Sendo assim, a Escola Indígena é “o 

estabelecimento de ensino localizado no interior das terras indígenas voltado para o 

atendimento das necessidades escolares expressas pelas comunidades indígenas” 

(BRASIL, 1999). 

A Escola Indígena possui autonomia em seu funcionamento, isso se 

expressa através do projeto político-pedagógico (PPP) que, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica de 2013, é expressão da identidade 

escolar, uma referência na garantia do direito à educação escolar diferenciada. 

Assim, o PPP deve apresentar os princípios e objetivos da Educação Escolar 

Indígena e as aspirações das comunidades indígenas em relação à educação 

escolar (BRASIL, 2013). 

Este documento deve ser construído de maneira coletiva e 

autônoma, é um documento de extrema importância para as escolas indígenas e 

deve valorizar 

 
[...] os saberes, a oralidade e a história dos povos indígenas em diálogo com 
os demais saberes produzidos por outras sociedades humanas. Deve, com 
isso, integrar os projetos societários etnopolíticos das comunidades 
indígenas contemplando a gestão territorial e ambiental das Terras 
Indígenas e a sustentabilidade das comunidades. (BRASIL, 2013, p. 373). 
 

Participa da elaboração do PPP toda a comunidade escolar: os 

professores, lideranças, pais e mães de estudantes, os próprios estudantes, e 

demais profissionais que atuam no âmbito escolar. O documento construído deve 

possuir legitimidade social, ou seja, deve ser aprovado pela comunidade e 

reconhecido pelos sistemas de ensino.  

Segundo Luciano e Amaral (2021), os últimos 40 anos foram de um 

intenso processo de escolarização dos povos indígenas no Brasil. Entre os principais 
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motivos para esse avanço estão: o avanço de direitos humanos; o processo de 

redemocratização do país; os programas de universalização da educação básica; e 

a transferência de responsabilidade pela implementação da educação escolar 

indígena da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para o Ministério da Educação, 

Estados e Municípios. 

Na estrutura do MEC, a política de educação escolar indígena 

permaneceu de 2004 a 2019 situada na Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). A referida Secretaria foi extinta pelo 

Decreto n.º 9.465, de 2 de janeiro de 2019, uma das primeiras ações do governo de 

Jair Bolsonaro. Atualmente a educação escolar indígena está localizada na Diretoria 

de Políticas para Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais 

Brasileiras, ligada à Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. 

De acordo com o Censo Escolar realizado pelo Ministério da 

Educação, no Brasil há 3.417 escolas localizadas em territórios indígenas e, no ano 

de 2021, estavam matriculados na educação básica 291.877 estudantes indígenas, 

sendo 261.218 em escolas localizadas em terras indígenas, número este que tem 

aumentado ano após ano. 

Sendo assim, é possível afirmar que os povos indígenas estão 

ocupando cada vez mais o espaço escolar em seus territórios. De acordo com 

Amaral (2016), a escola passa a representar um “espaço de expressão, troca e 

resistência” das culturas indígenas e seus territórios, além de suas línguas, 

organização e política e, com isso, torna-se também um espaço de diálogo 

intercultural. 

Nas últimas décadas, a escola passou a ter uma importância 

considerável para os povos indígenas, pois é um local de acesso a conhecimentos e 

práticas, mas não apenas, apresenta-se também como sinônimo de oferta de 

empregos para membros da comunidade por meio da contratação de professores, 

diretores, pedagogos e auxiliares de serviços gerais (BRASIL, 2013). Neste sentido, 

a escola passa a ser um ponto fundamental do circuito de trabalho indígena 

constituído pelos profissionais indígenas egressos da educação superior (AMARAL, 

2010). 
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2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL 

Para contextualizar o que hoje é denominado como educação 

escolar indígena, é necessário considerar os percursos da inserção das escolas em 

comunidades indígenas. Essa inserção, no Brasil enquanto colônia, era utilizada 

como um “instrumento de opressão, descaracterização, ocultamento e destruição 

das culturas e identidades indígenas, buscando convertê-las para um universo de 

civilização e de ciência fundados pelos colonizadores” (AMARAL, 2010, p. 68). Além 

de ser uma estratégia de “humanização” de povos indígenas, através da conversão 

pelos missionários no período colonial. 

No período imperial, segundo Luciano (2006), ensinavam-se 

habilidades e ofícios para servir às novas vilas e cidades. Os princípios ainda eram 

voltados à catequese e civilização dos indígenas até o século XX. Já na República, o 

foco era a integração à sociedade por meio do trabalho. Para isso foram realizadas 

ações de proteção e assistência aos índios. Entre essas ações está a criação do 

Serviço de Proteção ao Índio – SPI, que implantou escolas num modelo que formava 

produtores rurais. O método de ensino era precário, o material didático era distante 

da realidade indígena e os professores não eram bem preparados (AMARAL, 2010). 

Nos anos 1950, começou-se a tratar sobre educação bilíngue, 

considerando a Convenção n.º 107 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, 

de 26 de junho de 1957. Por outro lado, o documento da convenção só foi 

reconhecido no Brasil em 1966, influenciando o Estatuto do Índio (LUCIANO, 2006). 

Neste mesmo período, missionários protestantes vieram ao Brasil 

para atuar nas terras indígenas, uma dessas missões propunha o desenvolvimento 

de atividades de educação indígena e dedicava-se à tradução de textos religiosos 

para as línguas indígenas. Estes missionários apresentavam-se como “cientistas” e 

ocultavam o lado missionário de sua ação. Posteriormente, nos anos 1970 estas 

missões foram interrompidas (OLIVEIRA; FREIRE, 2006). 

Segundo Amaral (2010), a educação escolar já era uma pauta dos 

movimentos indígenas, que tinham como objetivo a garantia de uma escola indígena 

bilíngue, específica, diferenciada e intercultural nas terras indígenas. Portanto, a 

partir de 1986, a União das Nações Indígenas – UNI passou a discutir a proposta 

indígena para a Assembleia Nacional Constituinte, enquanto em 1988 foi 

regulamentada a primeira Escola Estadual Indígena, no estado do Mato Grosso. 
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Na década de 1990 – decisiva para a educação escolar indígena – 

ocorreram mudanças importantes para a educação escolar indígena. No ano de 

1991, o Decreto Presidencial n.º 26/1991 transferiu da FUNAI para o MEC a 

responsabilidade de coordenação das políticas de educação escolar indígena e aos 

Estados e Municípios a competência pela sua execução. 

Também em 1991 foi publicada a Portaria Interministerial 

MEC/Ministério da Justiça n°. 559/1991, que orientou a criação do Comitê Nacional 

de Educação Escolar Indígena (criado pela portaria MEC/SEF n.º 60 de 1992) e dos 

Núcleos de Educação Indígena – NEI nas Secretarias Estaduais de Educação. 

Em 1993 foram publicadas as Diretrizes para Política Nacional de 

Educação Escolar Indígena, aumentando as referências para o reconhecimento da 

educação escolar indígena como modalidade da educação básica na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996 (Lei 9.394/1996). 

Em 1998, foi publicado o Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas – RCNEI, que orienta a organização das escolas indígenas e a 

formação de professores indígenas. Serve como referência na elaboração dos PPPs 

das escolas indígenas e Planos de Trabalho Docente (PTD) dos professores que 

atuam nestas escolas. 

No ano de 1999 foram publicadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Escolar Indígena, através do Parecer n.º 14/1999 do 

Conselho Nacional de Educação; e as Diretrizes Nacionais para o Funcionamento 

das Escolas Indígenas, pela Resolução n.º 03/1999 do Conselho Nacional de 

Educação. 

Em seu Art. 1º a Resolução n.º 03 de 10 de novembro de 1999 

estabelece a estrutura e funcionamento das escolas indígenas: 

 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito da educação básica, a estrutura e o 
funcionamento das Escolas Indígenas, reconhecendo-lhes a condição de 
escolas com normas e ordenamento jurídico próprios, e fixando as diretrizes 
curriculares do ensino intercultural e bilíngüe, visando à valorização plena 
das culturas dos povos indígenas e à afirmação e manutenção de sua 
diversidade étnica. (BRASIL, 1999) 
 

Nesse sentido, indica a autonomia das escolas ao reconhecer suas 

próprias normas e ordenamento jurídico. Já no Art. 3º, fica reconhecida a necessária 

participação da comunidade na organização e gestão da escola. E nos artigos, 6º e 

10, respectivamente, fica explícita a necessidade de formação específica de 
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professores para as escolas indígenas e a participação de representantes de 

professores indígenas, organizações indígenas, universidades e órgãos 

governamentais no planejamento da educação escolar indígena nos sistemas de 

ensino. 

Merece destaque também a realização da I Conferência Nacional de 

Educação Escolar Indígena – CNEEI, que aconteceu em 2008 e foi convocada pela 

Portaria Ministerial n.º 1.062, e a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Escolar Indígena de 2013. Essas diretrizes têm como objetivo: 

 
a) orientar as escolas indígenas de educação básica e os sistemas de 
ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
elaboração, desenvolvimento e avaliação de seus projetos educativos; 
b) orientar os processos de construção de instrumentos normativos dos 
sistemas de ensino visando tornar a Educação Escolar Indígena projeto 
orgânico, articulado e sequenciado de Educação Básica entre suas 
diferentes etapas e modalidades, sendo garantidas as especificidades dos 
processos educativos indígenas; 
c) assegurar que os princípios da especificidade, do bilingüismo e 
multilinguismo, da organização comunitária e da interculturalidade 
fundamentem os projetos educativos das comunidades indígenas, 
valorizando suas línguas e conhecimentos tradicionais; 
d) assegurar que o modelo de organização e gestão das escolas indígenas 
leve em consideração as práticas socioculturais e econômicas das 
respectivas comunidades, bem como suas formas de produção de 
conhecimento, processos próprios de ensino e de aprendizagem e projetos 
societários; 
e) fortalecer o regime de colaboração entre os sistemas de ensino da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fornecendo diretrizes 
para a organização da Educação Escolar Indígena na Educação Básica, no 
âmbito dos territórios etnoeducacionais; 
f) normatizar dispositivos constantes na Convenção 169, da Organização 
Internacional do Trabalho, ratificada no Brasil, por meio do Decreto 
Legislativo nº 143/2003, no que se refere à educação e meios de 
comunicação, bem como os mecanismos de consulta livre, prévia e 
informada; 
g) orientar os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios a incluir, tanto nos processos de formação de professores 
indígenas, quanto no funcionamento regular da Educação Escolar Indígena, 
a colaboração e atuação de especialistas em saberes tradicionais, como os 
tocadores de instrumentos musicais, contadores de narrativas míticas, pajés 
e xamãs, rezadores, raizeiros, parteiras, organizadores de rituais, 
conselheiros e outras funções próprias e necessárias ao bem viver dos 
povos indígenas; 
h) zelar para que o direito à educação escolar diferenciada seja garantido às 
comunidades indígenas com qualidade social e pertinência pedagógica, 
cultural, linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes e 
perspectivas dos próprios povos indígenas. (BRASIL, 2013, p. 357) 
 

O conjunto destes documentos torna mais próximo o objetivo de 

uma escola indígena diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, pois 

institucionaliza as reivindicações dos povos indígenas nas lutas no âmbito da 
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educação. Valoriza as línguas indígenas, o território e a organização própria da 

escola. 

Com esses avanços na educação escolar indígena há um aumento 

do número de indígenas na educação superior, porém, ainda há muito o que 

avançar, visto que já pode ser percebida uma estabilização no crescimento desse 

número. Isto se deve à estagnação do ensino médio, que não atende a demanda de 

indígenas na faixa etária correspondente, além das práticas de racismo estrutural e 

institucional sofridas por indígenas nas universidades (LUCIANO; AMARAL, 2021). 

No estado do Paraná, a Educação Escolar Indígena também teve 

avanços, principalmente na década de 2000. Sendo assim, reforçou o que estava 

garantido na legislação federal e criou políticas na área da educação para esta 

modalidade, como a estadualização das escolas indígenas, a capacitação de 

monitores bilingues e a contratação via Processo Seletivo Simplificado (PSS). 

2.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO PARANÁ 

Entre os marcos da educação escolar indígena do Paraná estão a 

Deliberação n.º 09/2002; o Parecer nº 100, de 07 de abril de 2006; os Processos 

Seletivos Simplificados (PSS) para professores indígenas a partir do ano de 2006; a 

Resolução SEED n.º 2075/2008; e o convênio entre o Governo do Estado e 13 

Prefeituras Municipais. A primeira, aprovada em 05 de dezembro de 2002, “dispõe 

sobre criação e funcionamento da Escola Indígena, autorização e reconhecimento 

de cursos, no âmbito da Educação Básica no Estado do Paraná e dá outras 

providências”. 

Na referida Deliberação, oficialmente reconhece-se o 

estabelecimento de ensino que oferte educação escolar indígena no âmbito da 

Educação Básica, localizado em terras indígenas, como Escola Indígena. No Art. 2º 

fica definido que esta escola terá “normas e ordenamentos jurídicos próprios”, ou 

seja, será uma escola com autonomia para funcionar de acordo com seus objetivos 

e que proporcione um ensino diferenciado, intercultural e bilingue. No Art. 3º afirma-

se que a escola terá organização escolar própria e atividade docente exercida, 

prioritariamente, por professores indígenas oriundos da respectiva etnia. E de acordo 

com o Art. 7º as escolas indígenas são de competência do Poder Público Estadual. 

O Parecer n.º 100, de 07 de abril de 2006 trata-se de 
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Propostas Pedagógicas do Curso de Formação de Docentes da Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em Nível Médio, na 
Modalidade Normal – Bilíngue Kaingang ou Guarani para professores leigos 
da etnia Kaingang ou Guarani, residentes em terra indígena, em regime de 
alternância, em caráter experimental. (PARANÁ, 2006) 
 

Reafirma-se, neste documento, o compromisso de criar uma escola 

intercultural, que atenda à diferença e à diversidade. E, ainda em 2006, as escolas 

indígenas tiveram mudanças significativas no seu quadro funcional, pois foi instituído 

o PSS para professores e funcionários indígenas nas escolas indígenas no Paraná 

(AMARAL, 2015). 

No ano de 2008, a Resolução SEED n.º 2075 que “dispõe sobre a 

organização e o funcionamento das Escolas Indígenas no Sistema de Ensino do 

Estado do Paraná”, oficializou os objetivos da Escola Estadual Indígena, que 

envolvem, entre outros aspectos, a garantia de sistematização e valorização dos 

conhecimentos, costumes, línguas e tradições indígenas; a oferta de todas as 

etapas da educação básica nas escolas indígenas; a oferta de ensino intercultural, 

bilíngue e que valorize a cultura indígena; e a garantia da formação continuada dos 

professores indígenas. 

Em seu Art. 6º formaliza também a autonomia da escola indígena, 

proposta em cada PPP, afirmando que há de se respeitar as normas específicas de 

funcionamento e desenvolvimento de suas atividades e o regimento escolar. 

Apresenta como prerrogativas: 

 
I. organização das atividades escolares, respeitando-se o fluxo das 
atividades econômicas, sociais, culturais e religiosas; 
II. duração diversificada dos períodos escolares, ajustando-se às condições 
e especificidades próprias de cada etnia ou comunidade indígena. 
III. gestão democrática com a participação dos diferentes segmentos que 
compõem a comunidade escolar. (PARANÁ, 2008) 
 

Nesse contexto, no Paraná foram criados cursos de magistério 

indígena para a formação de professores indígenas voltados à alfabetização e ao 

primeiro segmento do ensino fundamental nas terras indígenas, mas foi no ano de 

2006 que as mudanças foram mais significativas, sendo instituído o primeiro 

Processo de Seleção Simplificada (PSS) específico para professores indígenas no 

Paraná. Assim, aumenta a necessidade de indígenas formados em diversos cursos 

da área da educação para atuarem nas Escolas Estaduais Indígenas. 
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2.3 A ESCOLA INDÍGENA COMO PONTO DO CIRCUITO DE TRABALHO INDÍGENA 

A escola indígena, de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (2013), apresenta-se como uma forma de acessar 

conhecimentos, mas também de potencial campo de trabalho para membros da 

comunidade, seja enquanto professor/a, pedagoga/o, diretor/a, merendeiro/a, 

faxineiro/a, vigilantes. Segundo Luciano e Amaral (2021), a opção por cursos de 

graduação na área da educação está associada a este espaço de trabalho e sua 

possibilidade de contratação, pois parte das vagas disponíveis ainda é ocupada por 

profissionais não indígenas. 

De acordo com Amaral, Rodrigues e Bilar (2014), as escolas 

indígenas são espaços importantes na constituição dos circuitos de trabalho 

indígena no Paraná, visto que o aumento da oferta e a estadualização da educação 

trouxeram possibilidades de emprego nessas escolas. Além disso, há também a 

maior inserção de indígenas nas universidades pela política estadual de ingresso de 

indígenas na educação superior, por vagas suplementares nas Instituições 

Estaduais de Educação Superior (IEES) e o Vestibular dos Povos Indígenas, que 

serão tratados na seção seguinte deste trabalho. 

Os acadêmicos indígenas desde sua inserção no ambiente 

universitário constroem perspectivas para o futuro profissional. Nesse sentido, 

problematizam quais espaços já existem e quais podem ser construídos para se 

inserirem em empregos em seus próprios territórios. Quando se inserem nesses 

campos passam a ser, efetivamente, profissionais indígenas (AMARAL, 

RODRIGUES E BILAR, 2014). 

Boa parte desses acadêmicos já trabalha nas escolas indígenas 

desde a graduação através do PSS. Estes postos de trabalho foram criados e 

ampliados, conforme já mencionado anteriormente, a partir da estadualização da 

educação escolar indígena no Paraná. Esta ação foi possibilitada pela ampliação da 

oferta de Ensino Fundamental II e Ensino Médio nas escolas estaduais indígenas 

(AMARAL, 2010). 

O primeiro Processo de Seleção Simplificado (PSS) para 

professores indígenas foi realizado em 2006 e acarretou mudanças significativas no 

quadro funcional das escolas indígenas no Paraná. A partir desse processo, 

estabeleceu-se a categoria “professor indígena”, que anteriormente era denominada 
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“monitor bilingue”. 

Apesar da precariedade do contrato temporário, o PSS foi positivo 

no sentido de que substituiu as anteriores formas de contratação de monitores 

bilingues nas escolas indígenas, que somente eram terceirizadas por meio de 

convênio entre a SEED e os Conselhos Indígenas do Paraná – da região norte do 

PR e da região de Guarapuava, e tinham como marca a lentidão da tramitação 

burocrática, o que acarretava o atraso de pagamentos e precarizava ainda mais as 

condições de trabalho desses professores (LEMES, 2018). 

Para atuar nestas escolas a partir da seleção PSS, os profissionais, 

sejam eles indígenas ou não, devem apresentar a Carta de Anuência, que será 

discutida na seção 4 do presente trabalho. O vínculo PSS é temporário e sua 

renovação depende do aval dos caciques e lideranças através da Carta. Conforme 

apontam Amaral, Rodrigues e Bilar (2014), o processo de emissão desta Carta, que 

declara o pertencimento étnico do candidato indígena pelos caciques e lideranças, é 

perpassado pelos faccionalismos existentes nas terras indígenas. Ou seja, seu 

retorno da universidade e acolhimento enquanto profissional indígena é perpassado, 

também, pelas relações políticas desse profissional dentro do território onde 

encontra-se a escola. 

Quando os profissionais indígenas se inserem nas escolas 

 
[...] trazem na sua bagagem formativa os conhecimentos acadêmicos 
sistematizados buscados e aprendidos na universidade e colocados, 
possivelmente, a serviço das comunidades, podendo vir a re-caracterizar o 
perfil do servidor público indígena que venha nelas atuar. (AMARAL, 
RODRIGUES E BILAR, 2014, p. 142) 
 

Portanto, a escola indígena não é somente um novo circuito de 

trabalho indígena, é também uma possibilidade de construção, reconhecimento e 

destaque de uma nova lógica de gestão de políticas sociais públicas. Pois, nesse 

campo de trabalho, quem a produz são os profissionais indígenas, que pertencem a 

diferentes grupos étnicos e que, a partir de seu duplo pertencimento (AMARAL, 

2010), carregam suas especificidades para a organização social e política de suas 

comunidades. Nesse sentido, estes profissionais se reconhecem nesses espaços de 

políticas sociais públicas, que não foram pensados para atender interesses dos 

povos indígenas, ocupando-os e abrindo a possibilidade de modificá-los. (AMARAL, 

RODRIGUES e BILAR, 2014) 
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Acrescenta-se, ainda, que os indígenas sempre se apropriaram dos 

espaços escolares, pois já trabalhavam como professores, monitores e técnicos da 

FUNAI, missões religiosas, organizações não governamentais, entre outras. Porém, 

atualmente, a apropriação ganha outras características, pois estão em permanente 

negociação para indicação de diretores, professores, entre outros cargos das 

escolas pelos caciques e lideranças junto aos Sistemas Estaduais de Educação 

(AMARAL, 2015). 

Esta apropriação do espaço escolar demanda maior capacitação dos 

profissionais indígenas, além disso, oferta postos de trabalho nas terras indígenas. 

Isso faz com que cada vez mais indígenas busquem inserção na educação superior. 
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3 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR INDÍGENA NO BRASIL E NO 

 PARANÁ 

A presença de estudantes indígenas no ensino superior é um 

fenômeno relativamente recente no Brasil e sua inserção nesses espaços é fruto de 

muita luta e movimentos de lideranças e professores indígenas para garantir o 

acesso à educação básica e superior. Nesta seção serão abordados os contextos 

nacional e paranaense da presença de indígenas na educação superior, com 

destaque para a experiência do Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná, pioneira 

no Brasil. 

3.1 A PRESENÇA INDÍGENA NA UNIVERSIDADE: CONTEXTO NACIONAL 

O ingresso e permanência de indígenas no espaço universitário 

causa reflexões sobre suas identidades étnicas, visto que vivenciam diferentes 

perspectivas e experiências, portanto, o espaço universitário é desafiador. 

(AMARAL, 2010). Isto foi algo demonstrado pelo Entrevistado 2: 

 
“[...] eu me senti mais indígena, passei a conhecer e me valorizar depois da 
universidade, [...] eu vi que é além, sabe? [...] porque se você conversasse 
comigo antes, eu vou te falar que eu poderia ser até preconceituosa, sabe, 
agora não, agora eu entendo [...] eu tinha um pensamento totalmente 
diferente, sabe. Um pensamento assim pequeno, vivia numa bolha e hoje 
não, hoje eu consigo ver tanto o lado [...] do indígena quanto do não 
indígena. Então nossa, agora eu tenho um pensamento totalmente 
diferente, totalmente amplo.”  
 

Essa inserção de indígenas na universidade também é causada pela 

ampliação da oferta de educação básica nas terras indígenas, pois é necessário 

formar e qualificar professores indígenas para trabalharem nessas escolas. Além 

disso, sua inserção na educação superior reafirma o direito ao ensino superior 

público e à busca de formação profissional, tanto de professores quanto de outras 

profissões (AMARAL, 2010). 

Os elementos que induziram a educação superior para os povos 

indígenas são datados do início da década de 1990 e início dos anos 2000, sendo 

eles: 

 
• o reconhecimento da educação escolar indígena como modalidade 
educativa da educação básica no Brasil, constituindo um estatuto jurídico 
para as escolas indígenas e demandando professores indígenas 
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habilitados; 
• o crescente número de matrículas de indígenas no ensino 
fundamental e no ensino médio seja nas escolas localizadas nas terras 
indígenas, seja naquelas localizadas no meio urbano; 
• a constituição de políticas públicas indigenistas, fundamentalmente, a 
de saúde indígena, demandando a habilitação de profissionais índios nesta 
área;  
• a intensificação da luta pelo reconhecimento, demarcação e gestão 
dos territórios indígenas;  
• o fortalecimento das organizações e movimentos indígenas no Brasil, 
explicitando o direito pelo acesso à universidade pública. (AMARAL, 2010. 
p. 65) 
 

Nesse sentido, segundo Amaral (2010) a ocupação desses espaços 

pelos indígenas na universidade pública abre um universo de possibilidades. 

Estudantes indígenas na universidade contribuem para a resistência e afirmação dos 

povos indígenas e suas comunidades, visto que a universidade proporciona o 

acesso a conhecimentos importantes para a emancipação política e cultural. 

Na universidade, portanto, o estudante indígena ao ocupar seu 

espaço de direito passa a “compor, trocar, intercambiar e tensionar suas marcas 

identitárias com outros diferentes sujeitos, oriundos de diversas regiões do país e 

com distintas marcas identitárias” (AMARAL, 2010, p. 279). Sendo assim, tornam a 

universidade um espaço mais plural e de troca de conhecimentos através da 

interação com sujeitos diversos. 

É nesta perspectiva que o indígena, ao inserir-se na universidade, 

desenvolve um duplo pertencimento: o pertencimento acadêmico e o pertencimento 

étnico-comunitário. Por pertencimento acadêmico entende-se 

 
a referência da escolarização básica para a sua formação acadêmica, as 
condições materiais e financeiras para garantir sua permanência na 
universidade e na cidade, os limites e as iniciativas de acompanhamento 
institucional pelas IES, os preconceitos e as experiências de 
interculturalidade vivenciadas no ambiente acadêmico e o sentimento de 
estrangeirismo na “univer-cidade”.” (AMARAL, 2016, p. 107 - 108) 
 

E por pertencimento étnico-comunitário: 

 
todas as relações sociais, afetivas, culturais, econômicas e políticas 
estabelecidas entre os estudantes universitários Kaingang e Guarani com os 
membros de sua parentela [...] e com os demais membros da terra indígena 
com a qual possuem vínculo direto de residência. Também com aqueles 
que residem em outras terras indígenas [...]” (AMARAL, 2016, p. 108) 
 

O pertencimento acadêmico e o pertencimento étnico-comunitário se 

articulam. Por isso, Luciano e Amaral (2021) apontam três elementos sínteses para 
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perceber esta articulação: “a afirmação de sua identidade como sujeito indígena; o 

acesso, a apropriação e a socialização dos conhecimentos acadêmicos; e o nível e a 

frequência de relacionamento com a sua comunidade indígena” (LUCIANO; 

AMARAL, 2021, p. 31). 

Este duplo pertencimento se revela no dialético percurso na tentativa 

de “superar a condição de estrangeiro, ao mesmo tempo que se reconhece que o é, 

principalmente no espaço universitário e, em diversas situações, também em suas 

comunidades de origem” (AMARAL, 2016, p. 118), visto que o estudante passa a ser 

um estrangeiro na universidade, por ser um sujeito que conquistou o direito de 

ocupar este espaço recentemente, e em sua comunidade, por ter agora os 

conhecimentos trazidos da universidade. 

Cabe ressaltar que, segundo Luciano e Amaral (2021, p. 32), os 

povos indígenas têm como objetivo na sua formação superior “contribuir com o 

mundo [...] com seus saberes, seus valores comunitários, suas cosmologias, suas 

visões de mundo e seus modos de ser, de viver e de estar no mundo”. Nesse 

sentido, 

 
não querem ser enquadrados nas lógicas academicistas e meritocráticas 
que alimentam e sustentam os processos de reprodução do conhecimento, 
da técnica e do poder individualista, consumista, materialista e capitalista 
(LUCIANO; AMARAL, 2021, p. 32) 
 

Segundo os autores, é evidente o aumento de matrículas de 

indígenas na educação superior no Brasil, por outro lado, estes estudantes afirmam 

que ingressar na faculdade não é o mais difícil atualmente, mas sim permanecer 

nela. O deslocamento das aldeias para as universidades, ou a moradia em territórios 

diferentes do seu de origem é um grande desafio. Sendo assim, 

 
A alegria das aprovações nos processos seletivos, por cotas ou mesmo por 
ampla concorrência, para a maioria um sonho quase impossível, logo se 
transforma em sofrimento na luta para chegar, permanecer e sair com êxito 
da universidade (LUCIANO; AMARAL, 2021, p. 27). 
 

Ou seja, o tempo de permanência na universidade é mercado por 

sofrimentos e sacrifícios e, apesar das políticas de permanência que foram 

desenvolvidas ao longo dos anos nas universidades pelo Brasil, existem outras 

necessidades que não são preenchidas com auxílios e apoios institucionais 

(LUCIANO; AMARAL, 2021, p. 29). 
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Segundo Amaral (2010), no que diz respeito ao acesso dos 

indígenas na educação superior a nível nacional, no início dos anos 1990, há o 

registro de um convênio realizado entre a FUNAI e universidades para acesos de 

estudantes indígenas, mas não há maiores informações sobre estas ações. 

Apesar dos avanços para a Educação Escolar Indígena na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, o acesso e permanência de 

povos indígenas na educação superior não foi tratado na lei mencionada. Também 

foi uma demanda ausente das reivindicações de organizações indígenas no referido 

contexto, mas que, ao mesmo tempo, reivindicavam a necessidade de formação e 

habilitação de professores indígenas. 

Por outro lado, a partir dos anos 2000, houve o surgimento de 

experiências para ingresso e permanência de estudantes indígenas na educação 

superior. Nesta época, houve o início do debate para a implantação da política de 

cotas na educação superior. Em 2001, no Paraná, foi criado o primeiro vestibular 

específico para os povos indígenas, do qual trataremos mais adiante neste trabalho, 

enquanto a UNEMAT foi a primeira instituição pública de ensino superior a criar um 

curso específico para a formação de professores indígenas. Em 2003 teve início 

uma experiência de Curso de Licenciatura Intercultural na Universidade Federal de 

Roraima, que constituiu um corpo docente específico para atender à demanda de 

formação de indígenas. 

Entre 2003 e 2004, houve mudanças no chamado Programa 

Diversidade na Universidade, que passou a contemplar a formação de professores 

indígenas para a o magistério e licenciaturas interculturais, com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento em apoio à formação superior de professores 

indígenas e implantação de ensino médio nas escolas indígenas. 

Em 2005 foi criado pelo Ministério da Educação o Programa de 

Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (PROLIND). O objetivo do 

programa é 

 
promover e fomentar a oferta de cursos de Licenciaturas Interculturais para 
formação de professores indígenas organizados por áreas do conhecimento 
com objetivo de habilitá-los para atuar no segundo ciclo do ensino 
fundamental e no ensino médio. [...] Mais de sete mil professores indígenas 
já concluíram com êxito suas formações em 15 anos de PROLIND. 
(LUCIANO; AMARAL, 2021, p. 17) 
 

De acordo com Amaral (2010), há ainda o Programa Universidade 
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para Todos (PROUNI), que concede bolsa de estudo e/ou bolsa permanência para 

estudantes indígenas universitários. Por outro lado, o programa não desenvolve 

nenhuma ação de acompanhamento destes estudantes nas universidades. 

No ano de 2012 foi sancionada a Lei 12.711, de 29 de agosto de 

2012, conhecida como Lei de Cotas, que “dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 

providências”. Esta lei garantiu a inserção de pessoas autodeclaradas pretas, 

pardas, indígenas e pessoas com deficiência nas universidades. Nesse sentido, 

houve a demanda por um programa que atendesse esses estudantes nas 

instituições federais. 

Portanto, em 2013, foi instituído o Programa de Bolsa Permanência 

(PBP), pelo Ministério da Educação, associado ao Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES). Este programa concede bolsas para estudantes de baixa renda 

matriculados em universidades e institutos federais. Outro critério do programa é que 

estes estudantes tenham alcançado nota mínima no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

A tabela abaixo mostra a quantidade de matriculados em cursos de 

graduação da rede pública e privada, presenciais e à distância: 

 

Tabela 1 - Matrículas nos cursos de graduação presenciais e a distância, por 
cor, segundo a Unidade da Federação e a categoria administrativa das 
IES/2019 

 
Fonte: VILLAS BOAS, 2022, p. 61 

 

A tabela mostra que, no ano de 2019 haviam 56.257 indígenas 

matriculados em universidades. A maior parte está em instituições privadas e, 

segundo Villas Boas (2022), isso pode decorrer da proximidade dessas instituições 

do local de moradia, a não aprovação em vestibulares para universidades públicas, 
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dentre outros aspectos. 

A tabela seguinte apresenta a evolução das matrículas de indígenas 

na educação superior: 

 

Tabela 2 - Evolução das matrículas de indígenas na Educação Superior 

 
Fonte: AMARAL; LUCIANO, 2021, p. 18 

 

Segundo Luciano e Amaral (2021), havia um aumento do número de 

estudantes indígenas na educação superior, mas o que preocupava era “a tendência 

de estabilização do crescimento, causada pela estagnação do ensino médio, que 

não chega a atender 25% da demanda de jovens indígenas na faixa etária 

correspondente”. Essa preocupação se confirma na medida em que, de acordo com 

os dados da tabela 1, percebemos que houve diminuição do número de indígenas 

matriculados do ano de 2018 para o ano de 2019. Preocupam também as práticas 

de racismo estrutural e institucional contra estudantes indígenas nas universidades. 

“O ensino médio está estagnado há mais de uma década e com alguns sinais de 

refluxo, por incapacidade dos sistemas de ensino ampliarem a oferta” (LUCIANO; 

AMARAL, 2021). 

A seguir, apresentaremos os marcos da educação superior indígena 

no estado do Paraná, seguido pelo perfil dos estudantes indígenas egressos das 

universidades estaduais do Paraná – que ingressaram pelo Vestibular dos Povos 

Indígenas. 

3.2 A PRESENÇA INDÍGENA NA UNIVERSIDADE: CONTEXTO PARANAENSE 

No Paraná, há uma política de ingresso de indígenas nas 

universidades públicas que é pioneira no Brasil. Esta política estadual oferta vagas 

suplementares para indígenas residentes no território paranaense. Primeiramente, 

cabe ressaltar a diferença entre cotas e vagas suplementares: a primeira se 

caracteriza pela definição de um número de vagas para um grupo social específico 

entre as vagas gerais disponibilizadas pela instituição de ensino. As vagas 

suplementares caracterizam-se por serem vagas além das já disponibilizadas. Ou 
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seja, as vagas suplementares não afetam a concorrência dos demais candidatos. Os 

indígenas do Paraná concorrem entre eles pelas vagas destinadas a eles nas 

universidades estaduais do Paraná e a Universidade Federal do Paraná. 

O Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná foi criado para atender 

ao que está disposto na Lei Estadual n.º 13.134, de 18 de abril de 2001, que 

“reserva 3 (três) vagas para serem disputadas entre os índios integrantes das 

sociedades indígenas paranaenses, nos vestibulares das universidades estaduais” 

(PARANÁ, 2001). 

Segundo Amaral (2010), esta experiência paranaense nasceu 

institucionalizada, pois não ouviu as organizações e lideranças indígenas na sua 

elaboração e, em seu desenvolvimento, não dialogou também com outros povos 

indígenas e instituições de ensino superior públicas no país. Por outro lado, é um 

importante avanço, pois permite que se revelem “possibilidades de recompor na 

experiência universitária relações mais dialógicas, interculturais e de saberes com os 

povos tradicionais”. 

A Lei Estadual n.º 13.134/2001 foi aprovada pela Assembleia 

Legislativa após apresentação de um Projeto de Lei do Deputado Estadual Cézar 

Silvestre, em junho de 2000, e foi sancionada pelo Governador Jaime Lerner. A 

proposta da Lei foi elaborada por Cézar Silvestre e o, na época, Assessor de 

Assuntos Indígenas do Estado do Paraná, Evídio Batistelli. Não houve consultas e 

discussões formais com as lideranças e comunidades indígenas do estado do 

Paraná, que foram informados juntamente com as Universidades Estaduais 

paranaenses a aprovação da Lei e seu conteúdo (AMARAL, 2010). Em 

contrapartida, Novak (2007) apud Amaral (2010) afirma que “tal política se deu 

através da reivindicação das comunidades, em articulação com a Assessoria 

Indígena do Estado e de alguns deputados envolvidos”, porém não cita quais 

comunidades reivindicaram e quais são estes deputados. 

Posteriormente, ainda em 2001, foi instituído um Grupo de Trabalho 

que seria responsável por detalhar as regras de ingresso dos indígenas nas 

Universidades Estaduais do Paraná. Este grupo era composto por representantes 

das universidades e foi instituído pela Resolução Conjunta n.º 18/2001. Foi a partir 

de uma reunião deste grupo que foi instituído o Vestibular Específico 
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Interinstitucional dos Povos Indígenas no Paraná2 (AMARAL, 2010). 

Visando à permanência dos estudantes indígenas nas 

universidades, em 2002 foi criada a chamada Bolsa Auxílio, ou Auxílio 

Permanência3. Essa política de bolsas está a cargo da Superintendência Geral da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), que é responsável também 

pela gestão da política estadual de educação superior (LUCIANO; AMARAL, 2021). 

Para acompanhamento dos indígenas ingressantes nas 

universidades, foi instituída, em 2004, a Comissão Universidade para os Índios 

(CUIA). A CUIA foi criada a partir do grupo de trabalho que organizava o vestibular, 

que propôs que houvesse uma “comissão permanente de seleção e 

acompanhamento dos estudantes indígenas” (AMARAL, 2010). 

Segundo o artigo 2º da Resolução Conjunta n.º 002/20044, compete 

à CUIA: 

 
I. Proceder a discussão, avaliação e propor a adequação dos instrumentos 
legais do processo seletivo a que se refere a Lei n.º 13.134 de 18 de abril de 
2001 e aquelas dispostas na presente Resolução; 
II. Realizar integral e anualmente o processo seletivo específico e 
interinstitucional, elaborando e apresentando relatório conclusivo; 
III. Acompanhar pedagogicamente os estudantes indígenas nas 
universidades nos seus respectivos colegiados de cursos; 
IV. Avaliar sistematicamente o processo geral de inclusão e permanência 
dos estudantes indígenas nas universidades; 
V. Elaborar e desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão 
envolvendo os estudantes indígenas e suas respectivas comunidades; 
VI. Sensibilizar e envolver a comunidade acadêmica acerca da questão 
indígena; 
VII. Buscar diálogo, integração e parcerias interinstitucionais. (AMARAL, 
2010, p. 206) 
 

A composição da CUIA é formada por até três membros de cada 

 
2 Neste trabalho nos referimos a este vestibular como Vestibular dos Povos Indígenas, por ser o 
nome popularmente conhecido. 
3 Conforme Resoluções da SETI o valor mensal desta bolsa em 2002 foi de R$ 250,00 sendo em 
2004 alterado para R$ 270,00; em 2006, passou para R$ 350,00. A partir de 2008, foi fixado o valor 
total de R$ 400,00 passando a ter acréscimo nos casos em que o estudante comprovasse 
paternidade, maternidade ou dependentes; em 2010 o valor estabelecido foi de R$ 633,00 e R$ 
949,50 para aqueles que comprovassem paternidade/maternidade (LUCIANO; AMARAL, 2021, p. 
21). Em 2016, o valor foi fixado em R$ 900,00 para os estudantes que não tivessem filhos, e o valor 
era acrescido em 50% para quem tivesse filhos ou dependentes. Recentemente, este auxílio foi 
aumentado em 25% pela Portaria SETI 026 de 16 de março de 2022. Sendo assim, o valor do auxílio 
permanência passa a ser de R$ 1.125,00 para os estudantes que não têm filhos e R$ 1.687,50 para 
os que tiverem filhos, independentemente da quantidade. Os recém ingressados também têm direito 
a um auxílio-instalação no mesmo valor de uma bolsa mensal que é pago no primeiro mês de aula. 
4 A resolução em questão foi revogada pela Resolução Conjunta SETI 006/2007, porém o conteúdo 
das atribuições da CUIA continua o mesmo. A Resolução Conjunta n.º 002/2004 foi utilizado aqui com 
a finalidade de continuidade na cronologia das informações. 
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Universidade Pública sediadas no Estado do Paraná, indicados pelos respectivos 

reitores, e podem ser convidados ainda estudantes e/ou representantes de 

organizações que tratem da educação superior indígena. 

No ano de 2006, a partir da Lei Estadual n.º 14.995/2006, o número 

de vagas suplementares reservadas para estudantes indígenas nas universidades 

estaduais do Paraná aumentou para seis. O dobro do que, até então, era ofertado, o 

que amplia a oportunidade de indígenas ingressarem na educação superior pública 

no estado através de um vestibular diferenciado. 

Segundo Amaral (2010), o que diferencia o Vestibular dos Povos 

Indígenas dos vestibulares convencionais é a exclusividade da concorrência das 

vagas suplementares entre os indígenas com menor número de itens que as provas 

dos vestibulares convencionais; a anuência da inscrição pelo cacique da terra 

indígena na qual reside o candidato; o conteúdo das questões que evidenciam um 

diálogo entre a literatura que explicita a realidade dos povos indígenas com 

conteúdos apresentados pela matriz curricular do ensino médio; o respeito à tradição 

oral e às línguas Kaingang e Guarani no processo de avaliação dos candidatos; e a 

institucionalização de uma comissão de professores das universidades envolvidas 

que organiza os vestibulares, avaliam os candidatos e acompanham os aprovados 

durante o curso. 

No período de 2002 a 2022 foram concluídas 20 edições do 

processo seletivo de forma itinerante pelas universidades estaduais e pela 

Universidade Federal do Paraná, e está em curso a 21ª edição. 

Analisando brevemente os dados da política de ingresso de 

indígenas nas universidades estaduais do Paraná é possível compreender os 

percursos e desafios desta política. Segundo Luciano e Amaral (2021), os dados 

sistematizados pela CUIA Estadual demonstram que 

 
no período de 2002 a 2020, das 693 vagas disponibilizadas para indígenas 
nas IES estaduais há atualmente 221 estudantes matriculados (31%), 101 
concluintes (25% considerando o número de 399 ingressantes até o período 
2013) e seis falecidos. Foram totalizados 353 estudantes evadidos no 
período de 2002 até o ano de 2019, o que representa 54% dos ingressantes 
até esse referido período. Outro aspecto preocupante são as situações de 
retenção nas primeiras séries da graduação, as quais, muitas vezes, podem 
resultar na evasão. (LUCIANO; AMARAL, 2021, p. 23) 
 

Cabe ressaltar que este trabalho não analisará a questão da evasão 

e retenção, mas é importante destacar que estes dados devem ser analisados 
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cuidadosamente, pois estão envolvidas diversas especificidades na permanência 

dos estudantes indígenas na universidade. 

Os dados apontam também a escolha da maioria por frequentar 

cursos na área da educação, o que está associado à possibilidade de contratação 

nas escolas estaduais indígenas do Paraná (LUCIANO; AMARAL, 2021). Em 

seguida, demonstraremos informações sobre quem são os indígenas egressos das 

universidades estaduais do Paraná, que ingressaram através do Vestibular dos 

Povos Indígenas. 

3.3 INDÍGENAS EGRESSOS DAS IES ESTADUAIS DO PARANÁ 

O projeto de pesquisa “Os circuitos de trabalho indígena na 

educação e as trajetórias dos profissionais indígenas”, coordenado pelo Prof. Dr. 

Wagner Roberto do Amaral, tem realizado um trabalho de coleta e sistematização de 

dados dos egressos das universidades estaduais do Paraná. 

Nos anos de 2020 e 2021 foi elaborado um instrumento de coleta de 

dados via Google Forms, pois o momento pandêmico inviabilizou qualquer contato 

presencial. Foi realizada uma busca ativa e dos 101 indígenas formados até o ano 

de 2020, 91 responderam ao formulário que continha perguntas tanto de cunho 

quantitativo quanto qualitativo. 

Deste total, 49 formados (53,8%) eram da etnia Kaingang e 40 

(44%) da etnia Guarani. Além destes, um respondeu “Kaingang e Fulni-ô” e um 

respondeu “Indígena”. Em ordem decrescente, pertencem às terras indígenas: 

Mangueirinha – 24 formados (26,4%); Laranjinha – 13 formados (14,3%); 

Pinhalzinho – 11 formados (12,1%); Apucaraninha – 9 formados (9,9%); Barão de 

Antonina e São Jerônimo – 8 formados cada uma (8,8% cada uma); Rio das Cobras 

– 5 formados (5,5%); Aty Mirim – 3 formados (3,3%); Faxinal e Queimadas – 2 

formados cada (2,2% cada uma); Aldeia Karugwá, Guarita, Mococa, Palmas e Verá 

Tupã’i – 1 em cada uma (1,1% cada); além de 1 formado que respondeu não 

pertencer a nenhuma terra indígena. Conforme gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 - Terra Indígena de pertencimento 

 
Fonte: Projeto de pesquisa “Os circuitos de trabalho indígena na 
educação e as trajetórias dos profissionais indígenas”. Sistematizado 
pela autora.  

 

A maior parte reside na terra indígena, sendo 58, o que corresponde 

a 63,7%, e 33 não reside na terra indígena (36,3%). A faixa etária com maior número 

é de 31 a 35 anos, com 23 formados (25,3%). Mais da metade é casado ou está em 

união estável, sendo 57 (62,6%), e 40 (63,5%) destes responderam que o cônjuge 

possui pertencimento indígena. A maioria tem filhos, sendo 75 formados (82,4%). 

Quanto ao ingresso, matricularam-se na UEL 19 estudantes 

indígenas (20,9%); 20 na UEM (22%); 15 na UENP (16,5%); 13 na UEPG (14,3%); 

17 na UNICENTRO (18,7%); e 7 na UNIOESTE (7,7%). Quando ingressaram na 

universidade, 35 (38,5%) optaram pelo curso de Pedagogia; 6 (6,6%) por medicina; 

e 6 (6,6%) em direito. Outros cursos que tiveram ingressantes foram: Ciências 

Sociais; Ciências Biológicas; Educação Física; Geografia; História; Letras; 

Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Med. Veterinária; Odontologia; Administração; 

Secretariado Executivo; Serviço Social; Agronomia; Design Gráfico; e Jornalismo. 

Agrupando por áreas, na Educação são 52 estudantes, ou seja, 

57,1%; 18 na área da saúde (19,8%); 15 na área de Ciências Sociais Aplicadas 

(16,5%); e 5 em outras áreas (5,5%). Estes dados confirmam o já mencionado 

anteriormente, que a maior parte dos indígenas opta por cursos na área da 
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educação. Estes ingressos aconteceram, majoritariamente nos anos de 2013 e 2014 

(10 e 9 respectivamente). 

Realizaram reopção de curso ao longo de seu percurso acadêmico 

15 formados (16,5%), e 20 realizaram transferência de universidade (22%). Sendo 

assim, os cursos concluídos, agrupados por área do conhecimento, foram: 57 na 

área da educação (62,6%); 17 na área de ciências sociais aplicadas (18,7%); 12 na 

área da saúde (14,3%); e 3 em outras áreas (3,3%). O aumento na área da 

educação e ciências sociais aplicadas e diminuição na área da saúde e outras áreas 

reforça o dado da reopção de curso. 

Se formaram nas universidades: 17 na UEL (18,7%); 21 na UEM 

(23,1%); 16 na UENP (17,6%); 12 na UEPG (13,2%); 18 na UNICENTRO (19,8%); e 

7 na UNIOESTE (7,7%). Estes dados demonstram a transferência de universidade 

entre os formados. 

Enquanto estudavam, 46 moravam na cidade (50,5%); 33 na terra 

indígena (36,3%); 11 moraram na terra indígena e na cidade em algum momento 

(12,1%); e 1 não respondeu (1,1%). A principal fonte de renda durante os estudos foi 

o auxílio permanência, sendo que em 48 respostas (52,7%) esta era a única fonte de 

renda deste, naquele momento, estudante. Nos outros casos, o auxílio permanência 

era somado a outras fontes de renda: 23 somavam trabalhos diversos (25,3%); 7 

somavam trabalho na escola indígena (7,7%); 7 somavam estágio remunerado 

(7,7%); 3 somavam a participação em projetos (3,3%); 2 a ajuda familiar (2,2%); e 1 

ao bolsa família (1,1%). Nesse sentido, na questão referente ao trabalho durante os 

estudos, a maior parte respondeu que trabalhou durante os estudos, sendo 54 das 

respostas positivas (59,3%). 

No que diz respeito à participação em projetos de 

pesquisa/extensão, 49 responderam que participaram (53,8%) e 42 que não 

participaram (46,2%). E sobre a realização de pós-graduação, 45 afirmaram que não 

fizeram (49,5%), 42 que fizeram (46,2%) e 4 não responderam (4,4%). A maior parte 

das pós-graduações foram a nível de especialização (31 formados – 77,5%); 

seguida por mestrado (5 formados – 12,5%); especialização e mestrado (3 formados 

– 7,5%); e mestrado e doutorado (1 formado – 2,5%). Há também uma parcela que 

fez outro curso de graduação, que são 10 egressos (11%). Atualmente, estão 

empregados 76 dos profissionais que responderam ao questionário (83,5%) e 15 

estão desempregados (16,5%). 
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Segundo Faustino; Novak e Rodrigues (2020), nas 39 escolas 

estaduais indígenas do Paraná atuam 825 professores. Destes, 320 são indígenas e 

509 não indígenas. Ou seja, pressupõe-se, com estes dados, que há vagas para 

serem ocupadas por profissionais indígenas nas escolas, porém é fundamental 

considerar a diversidade da demanda que as comunidades possuem, o porte das 

escolas, localização geográfica e diferentes áreas do conhecimento. Um exemplo é 

que, apesar de haver aulas de matemática em todas as escolas indígenas, não há 

nenhum formado em matemática pelas universidades estaduais do Paraná, mas há 

diversos formados em outras licenciaturas, o que pode fazer com que faltem vagas. 

Outro aspecto relevante, é o aumento do interesse em vincular-se a 

programas de pós-graduação como mestrado e doutorado. No ano de 2021, no 

Paraná, eram 12 indígenas que haviam alcançado o ingresso ou conclusão do 

mestrado e três doutorandos, o que demonstra a necessidade de cotas para pós-

graduação com o objetivo de “impedir a exclusão étnica e racial e propiciar o diálogo 

intercultural e intercientífico” (LUCIANO; AMARAL, 2021, p. 26). 

Isto posto, a seção seguinte aborda aspectos referentes à 

contratação destes profissionais indígenas formados pelas universidades estaduais 

da região norte do Paraná até o ano de 2020. O foco da análise é a Carta de 

Anuência, que é um instrumento obrigatório para a contratação de profissionais, 

indígenas e não indígenas nas escolas estaduais indígenas do Paraná. 
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4 IMPRESSÕES DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Considerando o percurso histórico da educação escolar indígena e 

da educação superior indígena, esta seção trata das impressões sobre a carta de 

anuência para seleção e ingresso nas escolas estaduais indígenas, na perspectiva 

dos profissionais indígenas egressos das universidades estaduais do norte do 

Paraná. A análise considerou os resultados do levantamento documental e da 

revisão bibliográfica, além das entrevistas realizadas com dois profissionais 

indígenas formados por universidades estaduais do norte do Paraná e dois 

profissionais que atuaram na gestão da Educação Escolar Indígena na SEED. 

Utilizamos também os formulários respondidos por 35 indígenas formados na área 

da educação pelas universidades estaduais localizadas na região norte do Paraná, 

que possibilitou traçar um perfil destes profissionais. 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA CARTA DE ANUÊNCIA 

Conforme já mencionado, a educação escolar indígena, enquanto 

uma modalidade da educação básica, apresenta-se estadualizada no Paraná, tendo 

a Secretaria de Estado da Educação como mantenedora das escolas indígenas. No 

Paraná destaca-se também o aumento de indígenas formados na educação superior 

aumentaram a necessidade de contratação de profissionais indígenas nas escolas. 

Portanto, de 2005 até o presente momento, a contratação destes profissionais se dá, 

majoritariamente, através de Processos Seletivos Simplificados (PSS), realizados 

pela SEED. 

Esta modalidade de processo seletivo com vínculo temporário exige 

que o profissional indígena apresente uma Carta de Anuência5, emitida e assinada 

pelos caciques e lideranças das respectivas terras indígenas onde estão localizadas 

as escolas, o que garante que os sujeitos dos territórios participem das decisões 

sobre quais servidores ocuparão os postos de trabalho (CRUZ et al, 2022). 

Apesar do PSS ser o principal meio de contratação nas escolas 

estaduais indígenas, a carta de anuência é também exigida dos profissionais não 

indígenas que se inscrevem neste processo seletivo, bem como dos professores do 

 
5 Formalmente, é denominada “Declaração de anuência”, mas é popularmente conhecida entre as 
comunidades indígenas do Paraná como Carta de Anuência. 
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Quadro Próprio do Magistério que atuam nestas escolas, renovando anualmente seu 

vínculo através da carta e ordem de serviço, visto que não são lotados nestas 

escolas. (CRUZ et al, 2022). 

Segundo relato de Wagner Roberto do Amaral6, a carta de anuência 

pode ter sido inspirada na declaração de pertencimento utilizada para a inscrição no 

Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná, criada em 2001. Segundo a entrevistada 

Iozodara Branco7, os principais objetivos da carta de anuência são: “evitar que 

pessoas que não são conhecidas da comunidade trabalhem na escola indígena e 

dar preferência para professores indígenas, para que se cumpra a legislação que 

indica que os estudantes indígenas têm direito a uma educação diferenciada e 

bilíngue”. Além disso, de acordo com Iozodara, para os profissionais não indígenas a 

carta é também uma autorização das lideranças da terra indígena para que atuem 

naquele local, visto que só pode adentrar às terras indígenas quem tem autorização 

da comunidade. 

A carta de anuência pode ser considerada, portanto, um instrumento 

da comunidade para “estabelecer uma forma de controle sobre o processo de 

escolarização em seu território, pois tem caráter deliberativo na definição de quais 

serão os profissionais de educação que irão atuar na escola” (CRUZ et al, 2022, p. 

16). 

Sendo assim, apresenta-se como uma resposta às reivindicações 

dos povos indígenas e reforça a autonomia da população indígena na efetivação de 

uma educação escolar diferenciada. Por outro lado, considerando que as relações 

internas das terras indígenas são um elemento definidor para o retorno ou não do 

profissional indígena ao seu território de origem, a carta pode ser um elemento que 

pode reforçar conflitos políticos internos, visto que está relacionada às estruturas de 

poder das comunidades indígenas (AMARAL, 2010). 

Ao analisarem os circuitos de trabalho dos profissionais Kaingang 

egressos da educação superior, Amaral, Rodrigues e Bilar (2014, p. 141), 

evidenciam que: 

 

 
6 Docente do Departamento de Serviço Social da UEL, no período de 2004 a 2010 foi cedido por esta 
Universidade para atuar na SEED na coordenação do Programa Paraná Alfabetizado e na chefia do 
Departamento da Diversidade, onde estava situada a Coordenação Estadual da Educação Escolar 
Indígena. 
7 Técnica Pedagógica no período de 2004 ao início de 2011 no departamento de Educação Escolar 
Indígena na SEED. 
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Para além da abertura de postos de trabalho na aldeia ou no município de 
entorno, o possível retorno e acolhimento dos novos profissionais indígenas 
na aldeia dependerá das relações políticas internas e da posição ocupada 
pelos estudantes Kaingang e sua rede de parentesco no conjunto do 
faccionismo político existente na comunidade, determinando sua aceitação 
ou não pelos caciques e lideranças indígenas. 
 

Aline Daniele Correia Lemes, pertencente ao povo Guarani e 

egressa do curso de Serviço Social da UEL (2018), conclui em seu TCC que a carta 

de anuência é uma ferramenta de responsabilidade de toda a comunidade, não 

apenas de alguns membros nas terras indígenas, e que são necessárias maiores 

discussões sobre o tema entre todos os envolvidos: caciques, lideranças, 

comunidades, professores, pais de alunos e funcionários das escolas indígenas. 

Ressalta ainda 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 (LEMES, 2018, p. 74). 
 

Portanto, a análise seguinte se dará a partir das respostas aos 

questionários respondidos via Google Forms por 35 egressos em cursos da área da 

educação pelas universidades estaduais do norte do Paraná8, e das entrevistas 

realizadas com dois professores indígenas e dois gestores da Educação Escolar 

Indígena na SEED. Os formulários foram aplicados e seus dados foram 

sistematizados em conjunto com os demais participantes do projeto de pesquisa “Os 

circuitos de trabalho indígena na educação e as trajetórias dos profissionais 

indígenas”.   

4.2 PERFIL DOS PROFISSIONAIS INDÍGENAS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO FORMADOS PELAS 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS LOCALIZADAS NA REGIÃO NORTE DO PARANÁ 

A partir dos dados coletados pelos formulários preenchidos online, 

pode-se traçar um perfil dos egressos das três universidades selecionadas. Dos 35 

egressos que responderam ao formulário, 17 (49%) pertencem à etnia Kaingang e 

18 (51%) à etnia Guarani. Em relação às terras indígenas de pertencimento, oito 

(23%) responderam Pinhalzinho; sete (20%) Barão de Antonina; seis (17%) 

Laranjinha; cinco (14%) Apucaraninha; cinco (14%) São Jerônimo; dois (6%) 

 
8 UEL, UEM e UENP. A UNESPAR não contava com nenhum formado até o ano de 2020 
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Mangueirinha; um (3%) Aldeia Karugwá; e um (3%) Faxinal9, conforme Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Terra Indígena de pertencimento 

 
Fonte: Projeto de pesquisa “Os circuitos de trabalho indígena na 
educação e as trajetórias dos profissionais indígenas”. Sistematizado 
pela autora.  

 

No total, residem na terra indígena, 27 (77%) destes egressos e na 

cidade (espaço urbano) oito (23%). A idade destes formados varia de 22 a 64 anos, 

sendo que a faixa etária do maior número de formados é entre 36 e 40 anos (26%); 

seguida por 41 a 45 anos (23%), como pode ser visualizado no Gráfico 3: 

 

 
9 As terras indígenas mencionadas pertencem, respectivamente aos seguintes municípios: Tomazina 
– PR, São Jerônimo da Serra – PR, Santa Amélia – PR, Tamarana – PR, São Jerônimo da Serra – 
PR, Chopinzinho – PR, Barão de Antonina – SP e Cândido de Abreu – PR. 
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Gráfico 3 - Idade 

 
Fonte: Projeto de pesquisa “Os circuitos de trabalho indígena na 
educação e as trajetórias dos profissionais indígenas”. Sistematizado 
pela autora.  

 

No que se refere ao estado civil, a maioria está casado/a ou 

encontra-se em união estável totalizando 23 sujeitos (66%). Outros oito estão 

solteiros/as (23%); três separados/as (9%); e um não respondeu à pergunta (3%). 

Entre os casados/as e com união estável, 16 (67%) responderam que o/a cônjuge 

tem pertencimento indígena. Entre os 35 sujeitos participantes, 31 deles (89%) 

possuem filhos. 

Quanto à universidade de ingresso, 13 ingressaram na UEM (37%); 

13 na UENP (37%); sete na UEL (20%); e dois na UEPG (6%). Responderam 

também em qual universidade se formaram, sendo: 15 na UEM (43%); 15 na UENP 

(43%); e cinco na UEL (14%). Portanto, dos formados pelas universidades estaduais 

localizadas no norte do Paraná que responderam ao formulário, pelo menos quatro 

realizaram transferência de universidade, visto que dois iniciaram os estudos na 

UEPG e dos sete que iniciaram o curso na UEL formaram-se cinco nesta 

universidade. 

Sobre o curso que optaram quando iniciaram os estudos nas 

universidades, 31 optaram por cursos na área da educação (89%), sendo a maior 

parte no curso de pedagogia (49%). Há quatro (11%) que optaram por outros cursos 

sendo: dois em enfermagem, um em jornalismo e um em agronomia. Isso demonstra 
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que, no mínimo, quatro estudantes realizaram reopção de curso, pois, conforme o 

Gráfico 4 formaram-se 19 em Pedagogia (54%); quatro em Geografia (11%); quatro 

em Letras (11%); e seis em outros cursos da área da educação. 

 

Gráfico 4 - Curso que concluiu 

 

Fonte: Projeto de pesquisa “Os circuitos de trabalho indígena na 
educação e as trajetórias dos profissionais indígenas”. Sistematizado 
pela autora.  

 

Em relação ao ano de ingresso na universidade, destacam-se os 

anos de 2005, quando quatro desses formados ingressaram (11%), e 2014 quando 

seis ingressaram (17%). O ano de conclusão varia de 2006 a 2020, sendo que a 

maior parte das conclusões se concentram a partir do ano de 2018. De 2018 a 2020 

formaram-se 15 destes sujeitos (43%). 

Enquanto estudantes, 16 deles moraram na terra indígena durante 

todo o percurso na universidade (46%); 14 moraram na cidade (espaço urbano) 

(40%); e cinco moraram na cidade ou na terra indígena em algum momento da 

graduação (14%). A principal fonte de renda durante os estudos foi o auxílio 

permanência, que foi citado por 21 dos sujeitos (60%) como sendo a única no 

período da graduação. O Gráfico 5 apresenta a fonte de renda durante os estudos. 
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Gráfico 5 - Fonte de renda durante os estudos 

 
Fonte: Projeto de pesquisa “Os circuitos de trabalho indígena na educação e as 
trajetórias dos profissionais indígenas”. Sistematizado pela autora.  

 

Quanto à participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, 

18 responderam que não participaram (51%), e 17 que participaram (49%). Sobre a 

pós-graduação, 18 responderam que fizeram pós-graduação (51%); 15 não fizeram 

(43%) e dois não responderam. A maior parte dos cursos de pós-graduação foram a 

nível de especialização, com 14 respostas (74%); havendo também dois que 

responderam ter feito mestrado (11%), dois feito especialização e mestrado (11%); e 

um mestrado e doutorado (5%). Três afirmaram ter feito outro curso de graduação 

(9%). Além disso, a maioria estava empregada no momento da aplicação do 

questionário, sendo 29 sujeitos que correspondem a 83% do total. 

Os formulários aplicados também continham questões de caráter 

qualitativo. Os questionamentos estavam relacionados às motivações para 

transferência de curso e universidade; os locais onde trabalharam durante a 

graduação; as principais dificuldades durante a graduação; locais onde trabalhou e 

questões relacionadas à esse trabalho; o tempo em que esteve desempregado/a 

desde que se formou; as atividades que desenvolveu para obter renda caso tivesse 

ficado desempregado/a em algum momento; as considerações que achasse 

importante destacar sobre as dificuldades e possibilidades existentes como 

profissional indígena. 
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Nestas respostas podemos perceber que 14 desses 35 formados 

que responderam ao questionário trabalharam em escolas já durante a graduação, 

sendo 12 como professor/a, um como auxiliar de professor e uma como merendeira 

concursada pelo município. 

Após a graduação, 25 afirmaram já ter sido ou estar contratado pela 

SEED-PR, o que demonstra que grande parte trabalha ou trabalhou em algum 

momento na área da educação. Além disso, foram identificados trabalhos em 

diferentes cargos em escolas como professor/a, pedagogo/a, direção, auxiliar de 

direção, merendeira, monitor bilingue e coordenação pedagógica. Sendo assim, a 

maior parte ocupou ou ocupa o cargo de professor/a (29 sujeitos), seguido por cinco 

que ocuparam o cargo de pedagogo/a, quatro de diretores/as e um em cada um dos 

demais cargos.   

Em relação ao vínculo empregatício, 28 responderam que 

trabalharam ou trabalham com vínculo PSS, três como celetistas, três como 

estatutários, um como contrato temporário e um como estágio remunerado. Portanto, 

fica nítido o que já foi apresentado nas seções anteriores, onde afirmamos que o 

vínculo empregatício é frágil, já que os contratos por PSS são temporários e 

precários, mesmo para aqueles que conseguem o renovar ano após ano. 

Quando questionados sobre as dificuldades encontradas como 

profissional indígena, 10 das respostas estão relacionadas a questões sobre o 

funcionamento da escola indígena e o ensino nesses espaços, tais como: a falta de 

materiais pedagógicos; a ausência de um Projeto Político Pedagógico que reafirme 

os direitos da escola indígena; a presença de não indígenas ocupando o cargo de 

diretor; e as fragilidades na estrutura do espaço educacional. 

Há também seis menções a questões políticas vivenciadas dentro 

das comunidades indígenas associadas à escolha de quem atuará nas escolas e o 

relacionamento com cacique e lideranças. Também seis respostas mencionam a 

instabilidade no trabalho, devido ao contrato PSS, a falta de oportunidades de 

trabalho, a disputa por cargos, a falta de concurso específico para indígenas e o 

rompimento do que já foi “modelado pela mão dos colonizadores”. 

Quatro respostas tratam da invisibilidade da Educação Escolar 

Indígena para as políticas da área da educação. Quatro citam questões relacionadas 

ao ensino alinhado aos princípios da educação escolar indígena. Também quatro 

fazem referência às dificuldades com a língua portuguesa, dentre outras dificuldades 
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apresentadas, como a precariedade na formação na universidade, a atuação em 

escola indígena em terra indígena com etnias diferentes da sua, e dificuldade para 

conseguir emprego fora da terra indígena. 

Sobre as possibilidades existentes como profissional indígena, 12 

estão relacionadas à construção de uma educação escolar indígena de qualidade, 

11 estão relacionadas à ajuda e retorno com os estudos para a comunidade. Além 

destes aspectos, três respostas estão relacionadas ao reconhecimento por outros 

indígenas e duas à maior facilidade de comunicação com alunos e pais de alunos 

das escolas. 

A partir das respostas registradas pelos sujeitos nos formulários e as 

entrevistas realizadas foi possível identificar perspectivas divergentes sobre a carta 

de anuência. Identificamos que há tanto aspectos que legitimam a existência da 

Carta de Anuência, quanto aspectos que apontam contradições em relação a ela. 

4.3 ASPECTOS QUE LEGITIMAM E ASPECTOS CONTRADITÓRIOS DA CARTA DE ANUÊNCIA 

Nas respostas registradas pelos sujeitos nos formulários foram 

identificados alguns pontos que podem ser relacionados à Carta de Anuência. Um 

desses pontos foi apresentado por um sujeito que atualmente mora em uma terra 

indígena que não é sua terra indígena de origem, portanto não consegue vaga na 

escola. Afirma que as lideranças escolhem “os que são naturais” da terra indígena 

em questão para trabalharem nas escolas. 

Isto demonstra que cada cacique e lideranças têm autonomia para 

elaborar os critérios de escolha de quem receberá a Carta de Anuência e, 

consequentemente, poderá atuar nas escolas indígenas, mas por outro lado, aponta 

uma fragilidade desta política, pois os critérios não são elaborados coletivamente (a 

nível estadual) e sim definidos por cada um dos sujeitos que ocupa a posição de 

cacique e lideranças na terra indígena. 

Outro sujeito afirmou que 

 
os profissionais indígenas pelo que percebo não possuem as mesmas 
oportunidades que os profissionais não indígenas, sendo assim se limitam a 
atuar apenas dentro da aldeia, o que vem acarretando uma disputa por 
cargos e consequentemente o desemprego. (Egressa Kaingang da UEL) 
 

Ou seja, algumas terras indígenas já têm profissionais indígenas 
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formados o suficiente para ocuparem todas as vagas disponíveis nas escolas 

estaduais indígenas de seus territórios, gerando uma disputa entre esses 

profissionais. 

Outras respostas também abordam a relação entre o profissional da 

educação e as lideranças, como um sujeito que vê como uma dificuldade de atuação 

na escola “passar conhecimento sem deixar a liderança achar que sabemos mais 

que ele”; e outro sujeito que afirma que as políticas internas são fortes e constantes, 

principalmente com quem se destaca. 

Estas afirmações contidas nas respostas às questões do formulário 

reforçam a ideia, já mencionada anteriormente nesta seção, de que na carta estão 

refletidos os conflitos políticos internos das terras indígenas e os pontos de vista das 

lideranças. 

Conforme descrito na introdução deste trabalho, as entrevistas foram 

realizadas com dois profissionais indígenas que atuam em uma mesma escola 

indígena. Um profissional formado pela UENP e um pela UEL. O instrumento foi o 

mesmo para ambos e consistia em um roteiro semiestruturado com questões que 

abordavam brevemente suas trajetórias acadêmica e profissional, seu 

relacionamento com os caciques e lideranças da terra indígena onde atuam, suas 

dificuldades e possibilidades enquanto profissional indígena, perguntas relacionadas 

à Carta de Anuência, e indagações sobre suas perspectivas para o futuro enquanto 

profissional indígena da área da educação.   

Ao relatarem na entrevista sobre como foram os processos de 

contratação na escola onde atuam e para conseguir a carta, e o tempo que levaram 

para conseguir o trabalho, ambos informam que conseguiram a vaga na escola 

facilmente e assim que solicitaram ao cacique. A particularidade é que um dos 

sujeitos não é natural da terra indígena em questão, mas recebeu a carta por haver 

vagas ainda ocupadas por não indígenas quando ele se formou e mudou-se para a 

terra indígena onde está atuando até o presente momento. Relatam que na terra 

indígena onde atuam, as vagas da escola já são tidas como um direito dos membros 

da comunidade que estão cursando a graduação ou já se formaram. 

Os entrevistados não deixam de mencionar que o profissional 

indígena, apesar de ter o direito a vaga, precisa “fazer por merecer” o espaço 

ocupado e precisa se mostrar comprometido com o trabalho, “ter boa conduta”, 

“mostrar serviço”. De acordo com um dos entrevistados, na terra indígena onde atua, 



49 

a partir do momento que o profissional conseguiu a carta ele pode ficar por até dois 

anos com a vaga garantida e após esse período o cacique avaliará o trabalho 

realizado, o cumprimento das funções, e se achar que ele fez tudo corretamente, 

renovará a Carta por mais um ano. 

Fica claro nos relatos dos profissionais entrevistados que o cacique 

e as lideranças confiam muito no trabalho do diretor e pedagogo da escola. Sendo 

assim, não intervém no dia a dia do ambiente escolar, mas é consultado pelo diretor 

e pedagogo quando há situações de conflito, quando um profissional precisa deixar 

de trabalhar na escola, ou quando há algum estudante que não está frequentando 

as aulas. O diretor e pedagogo servem ainda como ponte entre o cacique e os 

professores, repassando informações a eles e demais funcionários da escola.  

Quando questionados sobre as implicações da carta de anuência na 

sua trajetória profissional, um dos profissionais afirmou que a carta proporcionou a 

chance de ingresso no mercado de trabalho dentro da terra indígena. Outro 

entrevistado relatou que a carta é decisiva no sentido de que define sua inserção ou 

não no trabalho dentro da terra indígena. Afirmou que fica a critério do cacique, se 

ele der a carta a pessoa trabalhará e se ele não der a pessoa não trabalhará na 

escola, porque o profissional trabalha para a comunidade como um todo, é parte da 

comunidade, portanto, precisa ser comprometido e realizar um bom trabalho. 

Quanto ao sentido e permanência da carta de anuência, os 

entrevistados avaliam, de maneira geral, como algo bom e importante. Entre os 

argumentos está o fato de que a carta possibilita autonomia para os caciques 

escolherem os profissionais que irão atuar nas terras indígenas, considerando que o 

cacique é um representante da comunidade. Além disso, oferece oportunidade para 

os indígenas ingressarem nos circuitos de trabalho indígena, o que é fundamental 

para o acadêmico e o profissional recém-formado. 

Para um dos egressos a carta de anuência é o que caracteriza a 

escola como escola indígena. Isso porque é um instrumento de escolha dos não 

indígenas que atuarão na escola também, oportunizando a escolha de um 

profissional que se identifica com a luta dos povos indígenas e conhecimento sobre 

educação escolar indígena. 

Por outro lado, um dos entrevistados afirmou que já ouviu falar de 

terras indígenas em que o cacique cobra dinheiro pela carta de anuência, fazendo 

abuso de autoridade. O entrevistado afirma também que a carta é uma forma de 
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escolher profissionais que, para além da formação acadêmica (incluindo pós-

graduação, etc.), têm um melhor desempenho na escola indígena. 

No que se refere às vagas na escola, os entrevistados apontaram 

que, na terra indígena onde residem, todos os indígenas formados ou que estão 

frequentando a universidade em cursos na área da educação, estão empregados na 

escola. O que difere uma resposta da outra é que um dos entrevistados afirma que 

ainda existem várias vagas, enquanto o outro afirma que atualmente elas existem, 

mas que futuramente irão faltar, visto que são poucas que ainda restam, pois há 

várias pessoas que ingressaram na universidade e se graduarão em breve. 

Outro aspecto relevante que um dos entrevistados relatou é que 

algumas pessoas que já estão empregadas nas escolas e, consequentemente, têm 

um salário mais elevado, estão pagando faculdade particular para seus filhos, o que 

aumenta ainda mais a concorrência para as vagas de emprego nas escolas. Além 

disso, reforça, ou até mesmo justifica, o dado já mencionado anteriormente, de que a 

maior parte dos indígenas matriculados na educação superior no Brasil está em 

instituições privadas. 

Sobre os critérios que os caciques e lideranças usam para conceder 

a carta ao profissional, um dos entrevistados afirma que é baseado na confiança, ou 

seja, será concedida ou não ao profissional na medida em que confiam na pessoa. 

O mesmo entrevistado afirma que pedagogo e diretor auxiliam na avaliação dos 

professores que já estão atuando na escola. Outro entrevistado informa que os 

critérios para concessão da carta são: morar na terra indígena e estar formado ou 

estar cursando a partir do segundo ano na universidade. Novamente é possível 

apontar a fragilidade da política, pois um dos entrevistados também afirmou que a 

cada gestão de cacique e lideranças os critérios são modificados. 

Foi realizado um questionamento sobre já ter havido casos de um 

indígena ficar sem a carta de anuência enquanto um não indígena conseguiu a 

carta. Um dos entrevistados afirmou que, desde que ele está trabalhando naquela 

terra indígena, nunca houve um caso assim. Em contrapartida, outro entrevistado 

afirmou que já aconteceu, mas que era uma questão pessoal entre o cacique e a 

pessoa candidata à vaga, mas que cada gestão de liderança tem um 

posicionamento diferente. 

Quanto a influência das famílias para conseguir ou não a carta, os 

entrevistados afirmaram que não há, porém, um deles acrescentou que já soube de 
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casos, em outras terras indígenas, em que a família do cacique tinha prioridade. Os 

entrevistados afirmam também que a formação complementar/continuada não 

influencia na contratação ou não nas escolas indígenas, que a decisão do cacique é 

mais baseada na pessoa em si do que na formação que ela teve. 

No que diz respeito a distribuição dos cargos na escola, os 

entrevistados afirmaram que os cargos de diretor e pedagogo são indicações do 

cacique, diferente do que é realizado na SEED, pois nas demais escolas estaduais 

há eleições para diretor. Conforme relata o Entrevistado 1 

 
Se o cacique ver que aquela pessoa é qualificada, se aquela pessoa mostra 
interesse na cultura, se ela mostra interesse em estar sempre melhorando a 
escola, o cacique indica aquela pessoa. [...] Cacique viu que a pessoa 
estava se formando na faculdade então já indicou direto ela para o cargo de 
pedagogo. 
 

Os demais profissionais que já têm a carta, sua função é escolhida 

pelo diretor e pedagogo, porque há também distribuição das vagas de técnico 

administrativo, professor e agentes educacionais I e II10. Um dos entrevistados 

afirmou que há ainda sorteio para agentes educacionais e técnicos administrativos, 

pois há muita concorrência a estes cargos. 

Considerando os relatos dos profissionais entrevistados e as 

respostas aos questionários aplicados, é possível perceber, como já apontado 

anteriormente, aspectos que legitimam a existência da Carta de Anuência e também 

contradições dela. Fica nítido que os sujeitos da pesquisa acreditam que a carta é o 

melhor instrumento que há dentro das possibilidades atuais. A carta é vista como 

uma oportunidade de adentrar os postos de trabalho existentes nas terras indígenas, 

além de permitir a escolha dos profissionais não indígenas que irão atuar nestes 

campos, optando pelos mais engajados na luta dos povos indígenas e os que têm 

mais familiaridade com a temática. Nas terras indígenas onde há vagas para todos 

os formados que nela residem, a carta é a garantia de que todos estes egressos 

ocuparão as vagas nas escolas como professores indígenas de fato, não mais como 

monitores bilíngues, o que é um avanço. 

Por outro lado, há aspectos contraditórios, visto que não se tem 

 
10 São atribuições do cargo de Agente Educacional I as tarefas relacionadas à: manutenção de infra-
estrutura escolar e preservação do meio ambiente; alimentação escolar; interação com o educando; 
apoio à administração escolar; e apoio operacional. E são atribuições do cargo de Agente 
Educacional II as tarefas relacionadas à: administração escolar; e operação de multimeios escolares. 
(PARANÁ, 2013) 
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critérios sólidos de escolha dos profissionais, abrindo margem para que a escolha 

seja baseada na relação subjetiva entre o candidato à vaga e o cacique, ou então 

quando a carta serve como um instrumento de poder, ou até mesmo fonte de renda, 

como apontou um dos entrevistados no caso da venda da carta. 

Como alternativa, há uma proposta, que se mostra fundamental, de 

concurso público específico para profissionais indígenas da área da educação nas 

escolas estaduais indígenas. Segundo um dos entrevistados, o concurso traria 

melhores condições de trabalho, com um contrato mais estável, o que acarreta 

também melhora na qualidade da educação nas escolas indígenas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar as impressões 

que os profissionais indígenas possuem acerca da Carta de Anuência para seleção, 

contratação e atuação nas escolas estaduais indígenas do norte do Paraná. 

Portanto, pode-se considerar que seus resultados trouxeram contribuições para o 

debate e evidenciaram a necessidade de maiores estudos sobre a temática, 

considerando a complexidade do assunto.  

Na seção 2 do trabalho, diferenciamos a educação indígena da 

educação escolar indígena, apresentamos a autonomia que a escola indígena tem 

assegurada em lei, de quem é a responsabilidade pela oferta desta modalidade, 

quais seus marcos históricos e legais, e a escola indígena como um dos pontos do 

circuito de trabalho indígena. 

Isso se faz importante para demonstrar os percursos dessa política, 

o que já foi conquistado e quais os objetivos a serem concretizados, pois se constata 

que ainda há muito o que avançar. Além disso, as conquistas descritas na referida 

seção levaram ao aumento da demanda por profissionais indígenas nas escolas 

indígenas e, consequentemente, ao aumento de candidatos indígenas ao ingresso 

na educação superior. 

Sendo assim, na seção 3 foram apresentados os contextos nacional 

e paranaense da presença indígena na educação superior, com destaque para o 

Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná, que é uma experiência pioneira no Brasil 

de processo seletivo diferenciado. Destaca-se a diminuição no ritmo de crescimento 

de matrículas de indígenas na educação superior no Brasil em instituições públicas e 

privadas, carecendo maiores estudos. Além disso, é necessário também investigar 

as motivações para o número significativo de matriculas de indígenas em instituições 

privadas de educação superior. 

Foram apresentados, ainda na seção 3, dados de egressos das IES 

estaduais do Paraná, visto que são 101 indígenas formados até o ano de 2020. 

Destes egressos, 91 responderam ao questionário, possibilitando traçar o perfil 

destes profissionais. Tal levantamento é resultado do trabalho do projeto de 

pesquisa “Os circuitos de trabalho indígena na educação e as trajetórias dos 

profissionais indígenas”, vinculado à Universidade Estadual de Londrina. 

A seção 4 é dedicada às impressões dos sujeitos da pesquisa sobre 
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a Carta de Anuência. Para a análise foram utilizadas respostas ao já mencionado 

questionário e as entrevistas realizadas. Foram apresentados os aspectos históricos 

da Carta de Anuência, porém, cabe acrescentar que há dificuldades para identificar 

informações sobre o surgimento desse instrumento, apesar de ficarem claros seus 

objetivos. 

Nesta seção foi ainda apresentado um perfil dos profissionais 

indígenas da área da educação formados pelas universidades estaduais localizadas 

na região norte do Paraná, o que possibilitou saber quem são esses sujeitos da 

pesquisa e, ainda que brevemente, compreender seus desafios e possibilidades 

enquanto educadores indígenas. 

Destacamos que nesta pesquisa consideramos como profissionais 

da área da educação os formados em cursos de licenciatura – visto que são estes 

que estão inseridos atualmente nas escolas indígenas do Paraná. Porém, com a Lei 

nº. 13935 de 2019, que insere assistentes sociais e psicólogos nas escolas da rede 

pública, os formados nestas áreas serão considerados em estudos futuros na 

medida em que estejam atuando nestes espaços. Portanto, cabe enfatizar a 

necessidade do cumprimento da referida lei.  

A partir das respostas ao questionário e das entrevistas realizadas 

com dois indígenas egressos do curso de pedagogia foi possível identificar aspectos 

legitimadores e contraditórios acerca da Carta de Anuência. Entre os que legitimam 

estão a autonomia da comunidade indígena, representada pelos caciques e 

lideranças, para escolher quem atuará nas escolas, principalmente quando se trata 

de profissionais não indígenas. Ambos os entrevistados defendem a permanência da 

Carta de Anuência por avaliarem-na como um instrumento positivo e importante, 

sendo apontada até mesmo como, nas palavras do entrevistado, o que caracteriza 

uma escola como indígena. Sendo assim, é o melhor instrumento que há dentro das 

possibilidades atuais. 

Já dentre os aspectos contraditórios da Carta de Anuência 

identificamos a fragilidade no uso deste instrumento para a política de seleção, pois 

os critérios para concessão da carta aos profissionais indígenas que irão ocupar os 

postos de trabalho nas escolas indígenas não são elaborados coletivamente. Além 

disso, é possível constatar que a carta reflete os conflitos políticos internos da terra 

indígena, pois pode ser vista como um instrumento de poder para os caciques. 

Considerando as contradições da Carta de Anuência, apresenta-se 
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no relato de um dos entrevistados e também nas respostas ao questionário, a 

proposta de um concurso público específico para profissionais indígenas da área da 

educação. Esta forma de seleção deixaria os processos de seleção mais imparciais, 

trariam melhorias nas condições de trabalho dos profissionais indígenas da área da 

educação e, consequentemente, melhorias na qualidade da educação escolar 

indígena ofertada nas escolas indígenas. É uma demanda que já vem sendo 

discutida e proposta, chegou a ser discutida pela SEED em uma gestão estadual 

mais aberta a propostas (2007-2010), mas até o presente momento não foi 

implementada. 

A Carta de Anuência é apenas uma parte do processo de seleção 

para ocupar os cargos disponíveis nas escolas estaduais indígena do Paraná. Faz-

se necessário um maior aprofundamento sobre essa temática, que deve considerar 

as relações familiares e de poder dentro dos territórios. Além disso, é preciso 

investigar com maior precisão o número de indígenas formados na educação 

superior no estado do Paraná, candidatos às vagas nas escolas estaduais 

indígenas, visto que foi apontado haverem matriculados e graduados em instituições 

privadas. É necessário, ainda, realizar um levantamento da oferta de vagas de 

acordo com a área de formação, entre outros aspectos relevantes. 

Este estudo possibilitou ampliar as aproximações acerca da escola 

indígena como espaço potencial de trabalho e de como vem sendo apropriada pelos 

povos indígenas nos seus territórios. Contribuiu, sobretudo, para fortalecer o 

compromisso da pesquisadora para com as populações indígenas da região norte 

do Paraná e aprofundar a reflexão crítica sobre as suas realidades. 
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