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RESUMO 

O PIBID é um Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência que valoriza 
a formação de professores para a educação básica. Este programa proporciona ao 
licenciando experiências que aperfeiçoam sua formação como docente, aliando 
teoria e prática. No curso de Pedagogia da UEL, é desenvolvido o subprojeto 
“Outros olhares, outras histórias: os Kaingang e Guarani no contexto da colonização 
e da atualidade”, objetivando trabalhar esta cultura a partir da voz dos próprios 
índios. O desafio do projeto foi compartilhar saberes sobre a sociedade indígena 
partindo do pressuposto de que as crianças precisariam interagir com estes, 
tornando os indígenas sujeitos narradores de sua própria história. Nesse sentido, o 
presente trabalho tem por objetivo apresentar as experiências vivenciadas acerca do 
trabalho desenvolvido na Escola Municipal Corveta Camaquã com alunos do 2º ano 
do Ensino Fundamental. A realização deste projeto indicou que é possível trabalhar 
em sala de aula no sentido de romper com a visão estereotipada que os alunos têm 
acerca das sociedades indígenas, sobretudo a partir do intercâmbio cultural. 
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O PIBID PEDAGOGIA E SEUS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

O professor ou, na maioria das vezes, a professora, que atua nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, devido ao exercício da unidocência (um só 

professor trabalha com saberes de diferentes áreas do conhecimento) tem a 

possibilidade de elaborar projetos a partir de variadas e interessantes temáticas, 

buscando a melhoria do ensino-aprendizagem.  

No PIBID de Pedagogia, atualmente, trabalhamos com projetos de 

diversas áreas temáticas, como na área de Patrimônio Histórico, Sociedades 

Indígenas, Literatura, Matemática, Processos de Socialização e Jornal na Escola. 

Estes projetos, em especial referentes ao curso de pedagogia, foram desenvolvidos 

com vistas à realização de intervenções em algumas escolas municipais da cidade 

de Londrina no Estado do Paraná, buscando o envolvimento de alunos, docentes e 

bolsistas da Universidade Estadual de Londrina.  

O suporte teórico básico para o desenvolvimento de tais trabalhos foi 

encontrado em Hannah Arendt (1957), sobre o conceito de responsabilidade e 

autoridade; em Paulo Freire (2011) com o conceito de autonomia e em Hernández e 

Ventura (1998).   

A criticidade frente ao trabalho docente é de suma importância para 

o exercício da autonomia dos educandos, posto que para além de apresentar um 

conteúdo pré-estabelecido, é fundamental que o professor se utilize de métodos e 

estratégias capazes de fazer com que seus alunos pensem, reflitam e exercitem o 

conhecimento a partir das experiências já vivenciadas. Segundo Freire (2011, p.24), 

“a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática 

sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo.”  

Esta “postura crítica” que, em última instância, pode ser denominada 

de autonomia, torna-se uma necessidade visto que o curso (no caso o de 

Pedagogia, mas a assertiva é adequada para qualquer outro curso de licenciatura e 

demais) não ensina todos os temas necessários para uma prática docente mais 

eficaz, até porque, isto seria impossível visto que são múltiplos conteúdos para 

serem trabalhados com os alunos ao longo da vida profissional. Cabe então ao 
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discente praticar sua autonomia, pesquisando e aprendendo sobre temas não 

trabalhados em sua vida acadêmica, tendo maior embasamento teórico para 

manejar outros e mais temas e ampliar assim seu nível de conhecimento sempre 

vinculando tal aprendizado e as ações decorrentes deste na forma de agir 

politicamente no mundo.  

De acordo com Freire (2011), no que se refere aos conteúdos que o 

educador trabalha em sala de aula, é fundamental que o mesmo esteja preparado 

para que sua prática seja coerente, assim deve pesquisar e compreender os 

assuntos/conceitos que ministrará em sala de aula. Os saberes curriculares devem 

estar em consonância à experiência social que os alunos têm, pois não se deve 

desconsiderar o conhecimento que o aluno já possui, com vistas, além de tudo, a 

respeitar seus saberes já pertencentes. 

Torna-se necessário que haja uma abertura de possibilidades para a 

produção ou construção do saber próprio do aluno, tornando-os sujeitos do seu 

próprio pensamento. Desta maneira, com vistas a romper com a educação bancária, 

que segundo Freire ocorre quando os alunos são os depositários no qual os 

educadores vão enchendo com seus “depósitos”, excluindo qualquer possibilidade 

de constituir a relação entre professor e aluno. Com relação à educação bancária, 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 
que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 
memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, 
em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a 
de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los [...] Educador e 
educandos se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da 
educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. 
Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 
impaciente, permanente que os homens fazem no mundo, com o 
mundo e com os outros. Busca esperançosa também. (FREIRE, 1987, 
p. 33) 

Podemos estabelecer uma articulação entre o postulado por Paulo 

Freire e as ideias de Hernández e Ventura (1998), ao afirmarem que a escola deve 

pensar na singularidade de cada experiência educativa. Para estes autores, não 

podemos generalizar aspectos na educação escolar, visto que há um contexto 

acerca da aprendizagem permeada por fatos e circunstâncias. 
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Segundo Arendt (1957), a educação existe em benefício das 

crianças surgirem/existirem no mundo, tendo em vista que a criança ao ser nova no 

mundo tem a necessidade de ser introduzida no mesmo, dessa forma, cabe à 

educação realizar este papel de inserção. Assim, é de grande importância a 

presença do professor na vida de seus alunos, pois ele tem a responsabilidade 

sobre eles, no sentido de que se estas crianças não forem introduzidas em um lugar 

com uma tradição, com valores, regras, padrões de comportamento já determinados, 

ou seja, sem o auxílio que o professor lhe daria, tornar-se-iam seres deixados de 

lado, sem voz ativa na sociedade e, a responsabilidade pelo mundo ocorre devido à 

importância de se preservar e manter a continuidade deste universo pensando nas 

gerações futuras. 

 Logo, percebe-se que a autora, assim como os autores já 

mencionados, apresenta a necessidade do educador obter um embasamento teórico 

diversificado, uma vez que este deve buscar variar/modificar suas metodologias com 

a utilização de recursos e materiais distintos, além de ressaltar a importância de se 

levar em consideração experiências vivenciadas em seu cotidiano e no de seus 

alunos, pois estes por serem sujeitos histórico-sociais, já trazem consigo uma certa 

bagagem.  

Diante disso, partindo do livro de Hernández e Ventura (1998), 

percebe-se que em sua concepção a principal proposta é reorganizar o currículo por 

projetos, na qual o professor deve abandonar o papel de transmissor de 

conhecimentos, para se tornar um pesquisador, assim o aluno passará a ser sujeito 

do processo de ensino e aprendizagem.  

Foi possível após as leituras realizadas e as experiências adquiridas 

com pessoas da sociedade indígena proporcionar aos alunos indagações, 

curiosidades e promover diálogos a fim de dar a voz aos alunos durante a aula sobre 

o tema estudado, estimulando estes a refletirem suas ideias e compreender o 

contexto adquirido. 

A partir destes princípios, abordaremos no presente artigo, nossa 

experiência no subprojeto “Outros olhares, outras histórias: os Kaingang e Guarani 
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no contexto da colonização e da atualidade” proporcionada pelo Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que partiu do pressuposto 

que para a efetivação do ensino sobre as sociedades indígenas, as crianças 

indígenas e não indígenas precisariam participar de atividades de cunho 

interacional. 

Os aspectos apresentados fazem referência a nossa prática, afinal 

não depositamos o saber sobre os alunos a respeito do índio, possibilitamos uma 

interação positiva entre os mesmos, para que pudessem, por si só, pensar 

diferentemente de antes. Afinal, “mudar é difícil, mas é possível” (FREIRE, 2011, 

p.77).  

O SUBPROJETO “OUTROS OLHARES, OUTRAS HISTÓRIAS: OS KAINGANG E 

GUARANI NO CONTEXTO DA COLONIZAÇÃO E DA ATUALIDADE”. 

No PIBID Pedagogia são desenvolvidos cinco subprojetos: 

Litemática: resolver problemas não é um problema; Projeto Jornal na Escola; Projeto 

As lentes captam o que o coração sente, sobre o patrimônio arquitetônico da cidade 

de Londrina; Projeto Recreio e Projeto “Outros olhares, outras histórias: os Kaingang 

e Guarani no contexto da colonização e da atualidade”. O último objetiva trabalhar 

as sociedades indígenas a partir da voz dos próprios índios. 

O grande problema enfrentado foi ultrapassar o nosso “não saber” 

sobre os índios. Muitas pessoas interpretam a cultura indígena de maneira 

equivocada, sem relevar seus aspectos positivos. Este comportamento é resultado 

da falta de conhecimento a respeito de um tema pouco divulgado positivamente pela 

mídia e nas escolas. O desafio do projeto foi compartilhar saberes sobre a 

sociedade indígena com alunos a partir do seguinte diferencial: as crianças 

precisariam interagir com os indígenas e estes deveriam ser o sujeito narrador de 

sua própria história.  

A forma como ensinamos sobre os índios é fortemente marcada 

pelas identificações realizadas pelos jesuítas no período da colonização e 

catequização dos nativos do Brasil, que segundo Hilsdorf (2006) davam-se devido à 

resistência que os índios tinham em relação à aproximação dos missionários, que os 
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consideravam como “papéis em branco”, ou seja, registrando os ensinamentos dos 

Evangelhos e da cultura portuguesa.  

Geralmente, o que aprendemos na escola a respeito das sociedades 

indígenas, limita-se aos conteúdos presentes nos livros didáticos. Em que pese a 

promulgação da Lei 11.645 de fevereiro de 2008 que “estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática ‘história e cultura afro-brasileira e indígena’.” 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL, 2008). Predomina a seleção de 

temáticas nas quais o índio é figura coadjuvante, como na chegada dos europeus ao 

Brasil, ou então em abordagens nas quais se descreve o modo de vida destes povos 

no contexto da colonização, com ênfase principalmente nas diferenças (vestuário,  

modo de adquirir alimento,  costumes e tradições,  moradias, aspectos da vida 

cotidiana) situando a condição de “civilizados” dos que chegam frente aos que aqui 

já estão.  

Como a história dos índios é conteúdo escolar desde muito antes da 

referida Lei, entender a necessidade da mesma é ponto de partida para legitimar 

nossas intenções no PIBID ao trabalhar com as Sociedades Indígenas. Segundo 

Itamar Freitas: 

[...] a lei concede um direito reivindicado pelas próprias sociedades 
indígenas: o direito ao passado (que dá direito ao presente) e à 
divulgação desse passado no cotidiano de todos os membros da 
sociedade nacional. Ela formaliza uma nova abordagem: a diversidade 
indígena dentro de uma educação pela tolerância. (FREITAS, 2010, p. 
160) 

Ao considerarmos que, em última instância, o que institui com a Lei 

11.645/2008 ultrapassa a questão da obrigatoriedade do ensino e impetra a 

necessidade de um trabalho em sala de aula a partir de uma nova abordagem sobre 

as Sociedades Indígenas na qual, estes assumam o papel principal na tessitura da 

narrativa histórica, instaura-se um desafio a ser vencido por aqueles que se dedicam 

a ensinar história nas escolas.    

Sabemos que o processo de formação de professor é contínuo. 

Portanto, ainda que seja perceptível as mudanças na forma como os livros didáticos 
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apresentam tal conteúdo, aproximando-se do preconizado na Lei 11.645/2008, 

registra-se o compromisso social a ser assumido pelos professores na busca por 

informações, fundamentos teóricos e experiências que apresentem visões 

atualizados sobre a cultura indígena (atualizado aqui compreendido a partir da 

valorização da diversidade cultural e da autonomia do indígena como sujeito 

histórico).  

Essas premissas formaram o pano de fundo do qual partimos para 

desenvolver o projeto “Outros olhares, outras histórias: os Kaingang e Guarani no 

contexto da colonização e da atualidade” junto aos alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Corveta Camaquã, localizada na cidade de 

Londrina, no norte do Paraná. A escola atende a 192 alunos divididos em turmas de 

1º ao 5º ano. A equipe é formada por 19 profissionais da educação dentre 

professores e funcionários. De forma geral, constatamos que os alunos são 

respeitosos e tem um grande contato com professores e diretores, a escola é 

acolhedora e a atenção e respeito acontece de maneira igualitária. 

 Levar para a sala de aula um projeto sobre sociedades indígenas, 

reveste-se de significativa importância se considerarmos as narrativas históricas 

elaboradas no decorrer do tempo sobre a cidade de Londrina. Conforme a região era 

habitada por índios Kaingang, Guarani e Xeta. A Companhia de Terras Norte do 

Paraná (CNTP), responsável pela venda de parte das terras do Estado nos idos dos 

anos de 1920 e 1930, elabora um discurso propagandista no qual destaca a 

fertilidade das terras no “norte do Paraná” e populariza a ideia de um lugar promissor 

para todos.  

Na atualidade, a presença física do indígena nas ruas da cidade 

reforça a tese de que falta algo na narrativa histórica construída sobre a história da 

cidade de Londrina. Nossa intenção é agir neste espaço, nesta lacuna e levar para a 

sala de aula um conteúdo que destaque a presença destes povos muito antes do 

processo de colonização impetrado pela CTNP. Vencer tal desafio colocou-nos 

frente a necessidade de investigar sobre o índio de hoje, para nós, um ilustre 

desconhecido. Segundo Maranhão [s.d.], existem aproximadamente 9015 indígenas 

que habitam o Estado do Paraná, distribuídos em 17 reservas que abrigam as etnias 
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Kaingang, Guarani e remanescentes do povo Xetá. A maior parte destes povos 

recebe assistência médica, odontológica e educação diferenciada bilíngue, por meio 

de ações desenvolvidas pelo governo federal via FUNAI.  Tais populações indígenas 

vivem da produção de roças de subsistência, pomares, criação de galinhas e porcos 

e complementam a renda familiar com a produção e venda de artesanato como 

cestos, balaios, arcos e flechas. 

A autora afirma que os docentes indígenas alfabetizam as crianças 

na língua Guarani ou Kaingang, o que tem contribuído para a valorização dos 

conhecimentos tradicionais, uma vez que auxilia na preservação da identidade 

cultural.   

O povo indígena Guarani, está dividido em sub-grupos, sendo estes 

o Mbyá, o Nhandéva e o Kaiová e  mantêm laços familiares e afinidade com aldeias 

distantes situadas na  Argentina, Uruguai e Paraguai.   

Os Kaingang, de acordo com a autora, são pertencentes à família 

linguística Jê, que habitavam as regiões de campos e florestas de Araucária e 

tinham no pinhão sua principal fonte de subsistência.  Os territórios Kaingang 

compreendiam além das aldeias, extensas áreas, onde estabeleciam 

acampamentos utilizados nas expedições de caça, coleta e pesca, utilizando-se de 

armadilhas que são utilizadas até hoje entre os Kaingang dos rios Tibagi e Ivaí. 

No século XIX, a atividade tropeira e a consequente expansão das 

fazendas de gado sobre os campos gerais de Guarapuava e de Palmas afetou os 

territórios ocupados pelos Kaingang, uma vez que os sobreviventes passaram a 

viver em aldeamentos criados pelo governo, devido ao fato de terem sofrido 

violentas repressões.  

Com a criação das reservas no século XX índios de diferentes tribos 

foram agrupados. Na região de Londrina encontramos duas reservas: Apucaraninha 

e São Jerônimo da Serra.   

Por meio do projeto, buscou-se trabalhar com os alunos a cultura 

indígena a partir da perspectiva de seus protagonistas: os índios. A estratégia foi 
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colocar em contato alunos índios e não índios para que compartilhassem 

experiências. Inferimos que a criança é menos contaminada por preconceitos sociais 

e teríamos, a partir deste contato, um amplo campo para iniciar o estudo proposto 

que não seria mais somente sobre o outro, mas sobre o que sei sobre o outro e 

porque sei determinadas coisas e não outras. Para que a ideia supracitada se 

efetivasse, procuramos identificar estratégias e instrumentos capazes de auxiliar os 

alunos na constituição de uma imagem positiva do índio na atualidade. Ao 

realizarmos o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre os povos 

indígenas, identificamos que predominava a ideia do índio selvagem (Figura 1) ou 

retratado a partir de uma imagem construída imaginariamente a partir de um 

discurso sobre o índio no passado (Figura 2).  

       

 

 

 

 

                Figura 1: Proposta em sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

               Fonte: acervo do PIBID/Pedagogia (2012) 



 

24 

 

               Figura 2: Proposta em sala de aula 
 

  

 

  

 

 

                             

              

                Fonte: acervo do PIBID/Pedagogia (2012) 

Planejamos agir intencionalmente sobre essas imagens que 

perduram no imaginário dos alunos sobre o que é ser índio hoje, com ênfase para a 

região da cidade de Londrina. Para tanto, selecionamos vídeos documentários nos 

quais diferentes índios falam sobre si e sobre seu povo. Paralelamente, foram 

propostas atividades que colocaram em contato os alunos da escola Corveta 

Camaquã com  alunos de algumas escolas indígenas.  

Um exemplo destas atividades foi a troca de cartas. A ideia foi criar 

laços para troca de informações sobre quem somos, do que gostamos, o que 

queremos contar sobre nós e o que gostaríamos de saber sobre o outro. A meta foi 

trabalhar em situação de igualdade: conhecer e ser conhecido.  Estas cartas foram 

levadas a uma reserva indígena para que os alunos daquele lugar respondessem as 

cartas enviadas pelas crianças da escola Corveta Camaquã, promovendo assim 

uma interação. Esta metodologia despertou interesse e empolgação nos alunos. 

Com as cartas foi possível promover uma aproximação destes com a temática 

estudada e, também foi muito positivo quanto aos resultados relacionados a 

aprendizagem da leitura e da escrita (Figura 3).  

                 Figura 3: Troca de correspondência 
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                 Fonte: acervo do PIBID/Pedagogia (2012) 

Outra metodologia utilizada foi convidar os  estudantes indígenas do 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina  para proferirem uma 

palestra para os alunos da escola Corveta Camaquã. O que se efetivou foi uma roda 

de conversa na qual as crianças dialogaram com Suellen Rigprág, pertencente à 

tribo dos Kaingang e Wallace Raulino de descendência Guarani.  

A realização de tais atividades apontou para a permanência e a 

força da memória de uma visão estereotipada do índio. Apesar do trabalho 

desenvolvido identificamos que em situações nas quais os alunos estão mais soltos 

para formularem as perguntas, quando a fase da inibição é vencida, vem à tona 

questões relacionadas à figura de um índio decalcado da época da colonização. As 

perguntas das crianças para Suellen e Wallace focalizavam muito mais sobre a vida 

dos mesmos na reserva e sobre como é a vida de um indígena. Mais uma vez 
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identificamos a necessidade de um trabalho pedagógico que retirassem os alunos 

do senso comum sobre os povos indígenas.  

Por fim, uma das últimas atividades realizadas em 2012 foi a visita à 

escola indígenas da reserva de São Jerônimo da Serra. A atividade teve por objetivo 

a realização de um intercâmbio cultural entre os alunos na reserva os alunos 

compartilharam a sala de aula, brincaram, cantaram, trocaram experiências sobre o 

que aprendem na escola e dividiram o lanche.  

Observamos que a visita provocou uma alteração na imagem que os 

alunos não índios elaboraram sobre os alunos índios. Foi notória a admiração e 

surpresa por encontrarem uma escola muito semelhante a que frequentam em 

Londrina.    Após estas atividades de interação, foi possível perceber que as aulas 

se tornaram mais proveitosas, visto que após o contato com os indígenas, os alunos 

criaram maior interesse sobre a temática do subprojeto em lentamente, vão se 

construindo conhecimentos que permitem um afastamento da ideia estereotipada do 

índio e se aproxima do índio atual, compreendido como sujeito de sua própria 

história. 

MUITO DISTANTE DE UMA CONCLUSÃO 

A realização deste trabalho indicou que é possível trabalhar em sala 

de aula no sentido de romper com a visão estereotipada que os alunos trazem dos 

mais variados contextos sobre as sociedades indígenas. Lentamente, após várias 

atividades as quais compreenderam as ações apresentadas neste texto associadas 

ao estudo de fundamentos teóricos e muitas rodas de discussões, identificamos 

alterações no conhecimento que as crianças possuíam sobre os povos indígenas. 

Ao longo do processo foram apresentados textos referentes ao índio 

na atualidade, suas histórias e seus costumes, buscando sempre dar voz aos 

mesmos para que contassem sua história. A troca de carta gerou uma mediação 

positiva entre os alunos índios e não índios assim como a visita à aldeia e a palestra 

com os alunos indígenas da UEL. Por meio destas atividades os alunos 

experenciaram o contato com essas pessoas, além da aproximação de seu lugar, 

cultura e seu modo de viver. Tal ideia corrobora-se com Gonçalves (2011, p. 54) ao 
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firmar que “as relações entre os seres humanos crescem à medida que convivem 

com as diferenças.” 

Os resultados obtidos ao longo das atividades desenvolvidas e com 

o intercâmbio cultural, tratou-se da compreensão que os alunos passaram a ter 

sobre variadas peculiaridades estudadas em sala de aula, como também a 

concretização de novos conceitos adquiridos, que esta experiência proporcionou.  

Ao fim de nossas aulas os alunos tinham uma visão completamente 

diferente dos índios, sendo que durante os últimos dias eles relatavam que haviam 

entendido que estes sujeitos vivem como nós hoje em dia e realizam muitas 

atividades parecidas com as nossas. Da mesma forma que identificaram as 

semelhanças, valorizaram as diferenças como traços culturais importantes para 

definir quem somos em meio à diversidade.  
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