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Cerca de 180 professores indígenas
e não-indígenas que atuam nas al-

deias, além de lideranças das comunida-
des, participam nestes dias 1o e 2 de
setembro do Encontro Regional de Edu-
cadores Indígenas do Norte Pioneiro, na
UEL. A região norte do Paraná possui
seis terras indígenas e nove escolas
estaduais indígenas, todas ligadas à rede
estadual de ensino do Paraná. O evento
será realizado no prédio do PDE, a partir
das 14 horas do dia 1o (quinta).

O encontro faz parte da fase de
conclusão do projeto de extensão
“Bilinguismo, currículo e formação de
gestores e professores indígenas no
Norte do Paraná”, coordenado pelo pro-
fessor Wagner Roberto do Amaral (De-
partamento de Serviço Social), também
presidente da Comissão Universidade
para os Índios (CUIA) na UEL e Paraná.

Conforme explica o professor, o pro-
jeto foi iniciado em 2013, em parceria
com o Programa Universidade sem
Fronteiras. Na primeira parte do proje-
to, concluída em 2014, os participantes
estiveram em todas as seis terras indí-
genas e ouviram professores e lideran-
ças, com o objetivo de elaborar um
diagnóstico sócio educacional. Reali-
zaram atividades de campo, com coleta
de materiais, depoimentos e fotos, e
observando a realidade das escolas.
Depois, sistematizaram as informações,
apresentaram o que haviam coletado e
realizaram oficinas em cada terra para
formação dos professores. “Saímos com
um saldo muito positivo desse momen-
to, pois conseguimos um panorama das
escolas indígenas”, afirma Wagner
Roberto do Amaral.

A segunda etapa do projeto iniciou no
ano passado e será concluída no fim do
mês de setembro. Nesse período foram
realizadas cinco oficinas na UEL para
reunir os professores indígenas de co-
munidades diferentes e contribuir com a
qualificação de cada um. “Eles preci-
sam se sentir fortalecidos, uma vez que
são minorias nas escolas indígenas. Eles
se sentem limitados, não muito
empoderados”, afirma.

Bilinguismo - O principal tema
abordado em todas as oficinas é o
bilinguismo. Wagner explica que nas
comunidades indígenas houve a perda
da língua materna, sendo língua portu-
guesa a mais falada atualmente. Por
isso, o foco na temática do bilinguismo
dentro das escolas envolve a língua
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portuguesa e a continuação do ensino
das línguas indígenas da região
(kaingang, guarani e xetá) para os estu-
dantes das comunidades.

A não utilização da língua indígena é
nítida nas escolas indígenas: como de
costume, na parede de uma delas esta-
vam coladas as letras do alfabeto acom-
panhadas de uma imagem. Na letra K
estava a figura do Ken, companheiro da
boneca Barbie. A situação espanta o
professor Wagner, porque a comunida-
de é kaingang e poderia muito bem estar
representada na letra. “É a presença da
visão urbana na escola”, explica.

Na comunidade, as pessoas que co-
nhecem e falam a língua indígena são as
mais velhas. O problema, segundo
Wagner, é que em algumas comunidades
a língua tende a desaparecer porque es-
ses falantes estão morrendo. “Para que
ela [a língua indígena] volte a ser referên-
cia na escola e na comunidade, ela precisa
ser falada. Mais oralizada do que escrita”,
afirma. Por este motivo, as lideranças e
pessoas mais velhas são convidadas a
participar das oficinas e também atuar
nas atividades das escolas.

Participam ainda das oficinas e do
projeto estudantes indígenas que cursam
licenciatura na UEL. “Nós também
estamos formando professores indíge-
nas para essas comunidades, nos dife-
rentes cursos. Então era fundamental

que se criasse um caminho, uma media-
ção entre a comunidade e universidade,
e que pudéssemos envolver os acadêmi-
cos nesse processo”, afirma. De acordo
com o professor, há 15 anos os indígenas
podem ingressar na universidade e rea-
lizar a graduação na UEL.

Formação - O processo de forma-
ção dos professores indígenas tem con-
tribuído na forma como atuam nas esco-
las e no que desejam melhorar em cada
uma delas. “Tem escolas que estão reor-
ganizando currículo. Algumas relatam
que tomaram consciência da legislação
da educação escolar indígena e, a partir
dela, começaram a negociar com o Nú-
cleo Regional de Educação para se reor-
ganizarem. Eles entenderam que possu-
em autonomia para isso”.

O coordenador conta ainda que, nas
escolas indígenas do norte do Paraná,
somente duas têm liderança indígena.
“O debate que vem sendo feito em cima
do bilinguismo, do currículo e da própria
organização da escola, é de que eles
precisam de indígenas como diretores,
pedagogos e professores formado e ha-
bilitados”.

Este é o caso de Janaina Kuita
Rodrigues, diretora kaingang da Escola
Estadual Indígena João Kavagtãn, que
participou das oficinas na UEL. Ela con-
tou ao Jornal Notícia que o projeto é
importante por estimular a troca de infor-

mações e experiências entre os direto-
res e professores indígenas. “Isso muda
a visão dos professores, valoriza a nossa
cultura e língua”, apontou a diretora.

Com a finalização desta segunda
etapa, o professor Wagner conta que
uma proposta já foi apresentada para o
Programa Universidade sem Frontei-
ras na tentativa de dar continuidade ao
projeto e a formação dos educadores
indígenas do Paraná.

“Saímos com um saldo muito positivo desse momento, pois conseguimos um panorama
das escolas indígenas”, afirma Wagner do Amaral

“O DEBATE VEM
SENDO FEITO EM
CIMA DO
BILINGUISMO, DO
CURRÍCULO E DA
PRÓPRIA
ORGANIZAÇÃO
DA ESCOLA”


