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RESUMO  
  

  

BARRETO, HELEN LEANDRA. Educação Ambiental na escola da comunidade Kaingang 
de Marrecas – Turvo/PR. 122p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2017.  

  

  

A presente pesquisa teve como finalidade analisar os processos educacionais da Educação 

Ambiental no contexto da Educação Escolar Indígena da aldeia de Marrecas no Turvo-PR, 

com fundamentação teórica de Piaget na educação sociocentrada e Freire na educação 

emancipatória e libertária, além de Veiga e Faustino que fornece a base crítica da Educação 

Escolar Indígena, que possui uma legislação própria que confere a comunidade autonomia 

no espaço escolar e, um ensino flexível à suas especificidades e peculiaridades. A pesquisa 

é etnográfica baseada em observações-participativas com intervenções e entrevistas no 

espaço escolar, dos quais abrange a participação de educadores, gestores, equipe 

pedagógica e demais profissionais, indígenas e não indígenas. A análise foi referenciada 

teoricamente aos princípios constitutivos dessa dimensão educacional: cooperação e 

reciprocidade, ética e responsabilidade, autonomia emancipatória, sustentabilidade 

ambiental, transversalidade e a interdisciplinaridade. Os resultados evidenciaram que a 

identidade do pensamento de Piaget sobre a educação sociocentrada que vem de encontro a 

perspectiva social da comunidade indígena que preza pela coletividade, cooperação e 

reciprocidade, como também o pensamento de Paulo Freire com uma concepção crítica de 

Educação Ambiental, quanto à concepção de ser humano, enquanto inacabado, relacional e 

ético, responsável e que faz parte da natureza; essa relação de identidade corrobora a visão 

de interdependência do ser humano e o meio natural, dos fatores sociais, econômicos e 

culturais para construção de um sujeito ecológico que consegue relacionar esses elementos 

de forma crítica pela tomada de consciência. A pesquisa enfoca contextualizar o ambiente 

local para a construção da Educação Ambiental crítica, pois tratar das problemáticas 

ambientais enquanto vivências e experiências locais dos sujeitos educandos, desvela 

alternativas reais de superação e prevenção de problemas. Assim, a concepção sócio-

pedagógica, tem como base metodológica, o diálogo entre educadores e educandos, sempre 

problematizado com o contexto, e dessa forma, conduzindo à Educação ambiental em nova 

ótica, que transpassa o ensino conteúdista pragmático, mas que possibilita autonomia 

intelectual, provoca os sentidos e o aguça para entender a totalidade, dessa forma promove 

uma tomada de consciência pois coloca o sujeito dentro da problemática ambiental, 

inserido nele, seu papel passa de coadjuvante a protagonista na transformação do mundo, 

para que ele seja um mundo mais justo, sustentável, solidário e autoconsciente.  

  

  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Escolar Indígena, Educação Ambiental, processos 

educacionais  
 



 
 

 

ABSTRACT  
  

BARRETO, HELEN LEANDRA. Environmental Education at the Kaingang community 

school in Marrecas - Turvo / PR. 122p. Dissertation (Master in Education) - State 

University of Central West, Guarapuava, 2017. 

  

  

The present research had the purpose of analyzing the educational processes of 

Environmental Education in the context of the Indigenous School Education of the village 

of Marrecas in Turvo-PR, with theoretical foundation of Piaget in socioocentrada education 

and Freire in emancipatory and libertarian education, besides Veiga and Faustino who 

Provides the critical basis of Indigenous School Education, which has its own legislation 

that gives the community autonomy in the school space, and a flexible teaching to its 

specificities and peculiarities. The research is ethnographic based on participatory 

observations with interventions and interviews in the school space, which includes the 

participation of teachers, managers, pedagogical team and other professionals, indigenous 

and non-indigenous. The analysis was theoretically referenced to the constitutive principles 

of this educational dimension: cooperation and reciprocity, ethics and responsibility, 

emancipatory autonomy, environmental sustainability, transversality and interdisciplinarity. 

The results evidenced that the identity of Piaget's thinking about socio-entertained 

education that comes from the social perspective of the indigenous community that values 

collective, cooperation and reciprocity, as well as the thinking of Paulo Freire with a 

critical conception of Environmental Education, Conception of being human, while 

unfinished, relational and ethical, responsible and part of nature; This relationship of 

identity corroborates the vision of interdependence of the human being and the natural 

environment, of the social, economic and cultural factors for the construction of an 

ecological subject that manages to relate these elements in a critical way by the awareness. 

The research focuses on contextualizing the local environment for the construction of 

Critical Environmental Education, since dealing with environmental issues as experiences 

and local experiences of the subjects, reveals real alternatives for overcoming and 

preventing problems. Thus, the socio-pedagogical conception has as a methodological basis 

the dialogue between educators and learners, always problematized with the context, and 

thus, leading to environmental education in a new perspective, which transcends pragmatic 

content education but allows intellectual autonomy , Provokes the senses and the sharpness 

to understand the totality, in this way promotes an awareness because it places the subject 

within the environmental problematic, inserted in it, its role goes from supporting the 

protagonist in the transformation of the world, so that it is a more Fair, sustainable, 

supportive and self-conscious. 

  

  

KEY WORDS: Indigenous School Education, Environmental Education, educational 

processes 
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APRESENTAÇÃO 

 
Sempre que menciono minha pesquisa na área indígena, todos me perguntam: Por 

quê? Para quê? Independente da origem do comentário, uns por mera curiosidade outros 

com ar de preconceito, sempre remetem as dificuldades encontradas, como a distância 

física e as condições das estradas para chegar até aldeia, a dificuldade de comunicação por 

não conhecer a língua kaingang, ou mesmo, por não ter a confiança desejada, e 

consequentemente, a possibilidade de abertura em um diálogo. Então por que não fazer 

alguma coisa mais fácil, mais perto, mais conhecida. Por quê? Para quê? 

Poderia dizer que, seria pela relevância da temática ou mesmo pela diversidade de 

campos a serem pesquisados, o que não seria uma mentira, mas descobri que os 

questionamentos sobre a cultura indígena, estavam adormecidos na minha mente desde 

criança, quando eu era alvo de piadas na família, por ter aparência física parecida às 

crianças kaingang, alguns hábitos estranhos e pela linguagem (dificuldade em algumas 

palavras), frequentemente caracterizado pelo estereótipo do índio. A questão era: “Por que 

não era “bom” ser comparada aos índios?”, já que meu consciente entendia como uma 

imagem negativa pela forma pejorativa em que era posta. Afinal, não conseguia perceber 

nenhuma característica negativa neles, ao mesmo tempo, na minha mente infantil, eles não 

eram diferentes de mim.  

Esquecido no subconsciente, quando terminei a graduação em Ciências Biológicas 

em 2013 e posteriormente uma especialização em Educação no Campo (2014) voltei com 

indagações sobre a temática, quando então decidi escrever o Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC – sobre a Educação Escolar Indígena, que foi puramente teórico, mas que 

gerou desejo de conhecer, com-viver e aprender cada vez mais sobre eles e com eles, foi 

quando submeti um projeto ao Mestrado em Educação (2014), em qual fui aprovada. A 

partir dele, que posteriormente passei a ter mais contato físico com a escola e com a 

Comunidade Indígena de Marrecas do Turvo- Paraná. 

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação, a intencionalidade de 

pesquisa era Comunidade Indígena de Laranjeiras do Sul, porém como não havia nenhum 

contato, optei por sugestões de colegas tentar a pesquisa na Comunidade de Marrecas no 

Turvo, visto que estava mais próxima da minha moradia. Contudo, estava receosa de 

receber um “não’, pois ouvia muitos relatos de colegas dizendo que eles eram muito 

desconfiados e não gostavam muito de contato com os “brancos”1. 

Dessa forma, recorri primeiramente ao Núcleo de Educação, com a responsável 

pelas escolas indígenas, Prof° Ms. Rosa Maria Cavalheiro, da qual já conhecia do próprio 

Mestrado visto que ela também era discente, e compartilhávamos a mesma afinidade na 

temática. Enfim, ela foi muito atenciosa e me direcionou a escola, com recomendações, e 

assim fui muito bem recebida pela diretora de 2015, que me apresentou o espaço escolar e 

os profissionais da educação todos foram amigáveis, criando ali nosso primeiro laço de 

amizade.  

Em 2016 atuei como Educadora nesta mesma Escola Estadual Indígena Otávio dos 

Santos, no ensino do CEEBJA- período noturno, localizada na Terra Indígena Marrecas, 

Município de Turvo, o que me proporcionou uma visão de docente, neste período vivenciei 

as dificuldades descritas nos relatos dos profissionais do ensino regular, também aproximei 

                                                 
1 “brancos” são forma indígena de referir-se a todos as pessoas não pertencentes a etnia indígena, 

generalizando-os, sem levar em consideração a misturas  de etnias da população brasileiras, oriundas da 

intensa migração de italianos, poloneses, alemães, dentre outras nacionalidades, que tinha como uma das 

finalidades, a “ teoria do branqueamento”, pela forte presença dos africanos trazidos ao Brasil para sistema de 

escravidão, não esquecendo ainda, dos colonizadores portugueses, estes casamentos interetnicos geraram uma 

mesclagem de descendências da população brasileira. 
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contato com a comunidade, nos momentos de prosa, bem como conheci as ligações 

familiares, que me favoreceu alguns entendimentos básicos para poder pesquisar, visto que 

já me encontrava no segundo ano do Mestrado em Educação, e precisava agilizar a coleta 

de dados, que teve como duração um semestre de 2015 e os dois semestres de 2016. 

Cada dia descubro coisas novas, seja por leituras ou pela convivência, o que me faz 

acreditar e me apaixonar diariamente pela cultura indígena, mesmo hoje sabendo que não 

sou indígena e nunca serei, mas que posso me espelhar no modo de vida deles e aprender 

cada dia mais, da mesma forma posso contribuir de forma singela com minha pesquisa. 

Assim ela, intitulada “Educação Ambiental na escola da comunidade Kaingang de 

Marrecas – Turvo/PR” se apresenta como uma dissertação de Mestrado em Educação e foi 

realizada junto a uma comunidade indígena Kaingang, localizada na Terra Indígena 

Marrecas, município de Turvo – PR. Tem por objetivo verificar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas na escola sobre a Educação ambiental, atentando para percepções de 

interações dos conhecimentos tradicionais com os conhecimentos científicos (escolares) de 

maneira a propiciar a valorização da cultura e o reconhecimento da identidade étnica 

Kaingang. 

A colaboração de todos nas entrevistas e o acolhimentos nas observações foram 

essenciais para qualidade do trabalho desenvolvido, facilitado pela abertura que todos 

proporcionaram nos diálogos, em especial pelo cacique Marcos dos Santos, que 

prontamente aprovou realização da pesquisa, oferecendo todo suporte e ajuda necessária, 

demonstrando o interesse que a comunidade tem no meio acadêmico, bem como o 

reconhecimento da relevância da pesquisa, pois eles (comunidade) buscam uma 

aproximação com meio acadêmico, para construção de uma escola diferenciada e 

intercultural, que se encontra em processo de desenvolvimento. 

Constantemente, me encontrei entrevistada pelos indígenas, principalmente pelos 

educadores indígenas sobre o universo acadêmico, por diversos tipos de perguntas, como: 

ingresso, permanência, quais cursos a universidade possuía, o tempo de duração, o período 

das aulas, dentre outras informações que eles não hesitaram em perguntar, reafirmando 

minha percepção: a abertura de diálogo da comunidade indígena com a universidade. 

Diversas vezes escutei: “Nós queremos aprender, mas também temos muito a ensinar”. 

Isso foi fundamental para o encaminhamento da pesquisa, o acolhimento carinhoso 

que os indígenas, validando a importância da empreitada acadêmica para a escola, como 

forma de contribuição para a reafirmação étnica e possibilidade de novas percepções 

educacionais.  

Dessa forma a pesquisa, devido o reconhecimento de vantagens destas trocas de 

conhecimentos, foi delimitada o recorte da pesquisa: o espaço escolar Kaingang de 

Marrecas, com participação dos educadores, gestores, equipe pedagógica e a comunidade, 

deixando para outro momento o envolvimento e a participação dos educandos na pesquisa, 

no espaço temporal de um ano e seis meses. 

Enfim, mas a ideia da pesquisa não termina aqui, precisava então, unir minha 

formação em biologia com a questão indígena, por intermédio da educação, visto que é 

foco do Mestrado e da minha formação de licenciatura. Então depois de sugestões da minha 

orientadora, Prof° Carla e o encaminhamento durante o processo do Mestrado, delimitamos 

a Educação Ambiental como âmago da pesquisa, pois ela conversa com o eixo educacional 

e com o eixo socioeconômico cultural da comunidade indígena de Marrecas. 

O início da dissertação foi necessário mergulhar nas bibliografias etnográficas, 

desde as clássicas até as atuais, pois elas foram a primeira lente que propiciou uma forma 

diferente de olhar sobre essa sociedade e de sensibilizar quanto as questões sociais, 

políticas e principalmente educacionais, distorcendo meu olhar viciado pelos valores 

ocidentais, etnocêntrico. Após esse momento, estava pronta para contato pessoal, a 
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vivência com a comunidade durante o período de Trabalho de campo, dos diversos 

momentos de conversas, observações, brincadeiras, contatos pelas redes sociais, situações 

de acolhimento em minha casa, diálogos nas estradas que serviram de trocas de 

experiências e conhecimentos, interações que me permitiram experienciar o modo de vida 

Kaingang. 

Simplificadamente, foi assim que esta pesquisa começou e, em poucas palavras 

pude descrever minha inserção no universo indígena, do qual cada dia me surpreendo e 

aprendo um pouco mais.  
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INTRODUÇÃO 

 

  O intuito do presente estudo foi unir duas problemáticas poucas vezes estudadas 

conjuntamente: a Educação Ambiental e a Educação Escolar Indígena, assim, o objetivo 

principal compreendeu analisar os processos educacionais da Educação Ambiental no 

contexto da Educação Escolar Indígena da aldeia de Marrecas no Turvo-PR. A empreitada 

de unir as duas problemáticas, que isoladamente, por si só, já debruçam extensos debates, 

instigou-se mais ainda, quando levantamos pesquisas bibliográficas sobre o estado da arte, 

e observamos poucos casos de estudos discorrendo sobre as duas áreas, sendo eles Stumpf 

(2014), Martins (2014), Marcondes (2014), Emiliano (2015), Dounis (2012), Almeida 

(2007) e Maria (2011). 

  Nestes estudos bibliográficos citados acima, foram coletados os mais atuais, dos 

últimos 10 anos, com amplitude nacional, através do Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES, eles tratam o olhar da EA em diversas etnias, dentre elas o kaingang. Todas elas, 

explicitamente ou implicitamente buscam observar as práticas ambientais dentro da 

comunidade, o que as diferem são o espaço utilizado de observações, umas usam a área da 

Educação e outras a área da Saúde. 

Ao que se refere ao nosso âmbito educacional, a Educação Ambiental não deve ser 

entendida como uma disciplina isolada no currículo, mas compreendida sua dimensão 

educacional, sua concepção de interdisciplinaridade e transversalidade. Que ela não seja 

apenas conjunto de práticas em defesa ao meio ambiente, mas que efetivamente, constitua-

se na práxis ambiental, que compromete a todos uma nova postura ética, social, cultural, 

econômica, histórica e ecológica.  

A problemática ambiental envolve a mudança de um mundo, cuja a concepção 

chegou ao limite, pela sua exploração do homem pelo homem, e do homem pela natureza. 

As ações destrutivas do homem colocam em cheque sua própria existência, pelo uso 

irracional e desenfreado dos recursos naturais que precisam ser repensadas criticamente e 

problematizada. Ordóñez alerta (1992, p. 45): 

Se habla de educación del oprimido, del excluido y del marginado, entre 

otros, pero no se habla de la educación ante los grandes problemas que há 

levantado la “crisis ecológica”; se habla del contexto histórico-social pero 

no del ambiente histórico-social2. 

  A grande tarefa deste trabalho é discutir a educação dos oprimidos (indígenas), de 

um povo marginalizado e excluído, “de um lado, a sensação, sempre presente, de que os 

índios do sul não são mais índios; de outro, a convicção de que esses índios são 

aproveitadores, indigentes do social e exploradores do natural” (CID FERNANDES; 

PIOVEZANA, 2015, p.1) e que é mal interpretado muitas vezes, junto com a educação dos 

problemas ecológicos enfrentados pelos mesmos, do qual Cid Fernandez e Piovezana 

(2015) aponta categoricamente a realidade vivida: 

O bom selvagem, por estas bandas, é mito que não se atualizou. Ser índio 

no sul é, na versão hardcoredo senso comum, ser vagabundo; é contar 

com a tutela generosa da FUNAI; é poder dispor de terras e os recursos 

naturais à vontade. Em sua versão light, o senso comum, vê os índios 

como excluídos genéricos; credores de uma dívida histórica que, como 

outras tantas, jamais será paga. E a natureza? Bom, ela também é vista 

                                                 
2 Fala-se de educação do oprimido, do excluído e do marginalizado, entre outros, mas não se fala da educação 

diante dos grandes problemas que tem levantado a “crisis ecológica”; fala-se do contexto histórico-social, 

mas não do ambiente histórico-social. (Tradução nossa, os grifos são do original). 
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com os olhos do senso comum. Neste caso, porém, é vista por olhos, de 

alguma forma, alimentados por uma perspectiva ambientalista global, 

planetária (CID FERNANDES; PIOVEZANA, 2015, p.1). 

  Assim, nossa pesquisa envolve, duas problemáticas, neste tripé: Educação 

Ambiental, Educação Escolar Indígena e Cultura Kaingang especificamente. Portanto, para 

fundamentação teórica destes três eixos da pesquisa, usamos diversos autores, dos quais no 

primeiro eixo da cultura indígena, buscamos mais pesquisas etnográficas que descrevem a 

etnia kaingang, como: Veiga (1994, 2016, 2010), D´Angelis (1984, 2003), Mota (2000), 

Tomasino (1995, 2000), Cohn (2002), dentre outros, encadeando a cultura e a educação. 

Os que discorrem sobre o segundo eixo, a Educação Escolar Indígena, temos os 

documentos oficiais Constituição Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases (1996), 

Diretrizes para política Nacional de Educação Escolar Indígena (1994), Referencial 

Curricular Nacional para escolas indígenas (1999), e principalmente Faustino (2006) dentre 

outros autores, dialogamos neste segundo o pensamento da educação sociocentrada de 

Piaget, que remete reflexões das organizações sociais da cultura Kaingang em contraponto 

do processo educacional encontrado na escola de Marrecas. Para finalizar, o terceiro eixo 

do trabalho, vincula aspectos da cultura kaingang, bem como sua características sociais e 

econômicas à Educação Ambiental, foco principal, temática interdisciplinar e transversal 

da Escola Indígena, problematizando os três eixos com a literatura de Paulo Freire (1996), 

dispondo como base sua obra “Pedagogia da Autonomia”, que faz apontamentos para EA 

na Educação (DICKMANN, 2010), e outros autores da EA como Leff (2002, 2009, 2010), 

Reigota (2010), Carvalho (2002, 2004, 2008, 2011), finalizando com apontamentos da 

situação que tem sucedido as práticas pedagógicas da EA na escola indígena de Marrecas. 

A princípio, a dissertação pode causar estranhamento pela sua forma de 

organização, que não se encontra de forma tradicional, com metodologia, resultados e 

análise, porém os três conversam durantes os capítulos de forma conjunta, provocando 

reflexões, críticas e apontamentos.  

Como ferramenta da antropologia, o método usado no trabalho é a etnografia 

educacional da autora André (2008), que consiste na descrição de ações e eventos de 

grupos estudados para verificar os significados expressos nestas situações. Ela é a 

ferramenta que poderá subsidiar um diálogo educacional com a comunidade, e entender 

quais as expectativas da comunidade e dos agentes educacionais para realização de diálogo 

intercultural, priorizando as trocas de saberes que podem ser aplicáveis ao cotidiano 

Kaingang.  

Conhecer e compreender as especificidades do local investigado e do espaço 

educacional pelas pessoas envolvidas, consiste em ouvir seus anseios, expectativas, 

objetivos e frustrações, a etnografia vem como metodologia que investiga os significados 

atribuídos a problemática do trabalho. 

Pensando na pesquisa etnográfica, vamos pontuar o que ela significa, quais as suas 

características e qual sua vinculação com a educação. Para André (2008, Pg. 24), ela é um 

conjunto de técnicas para coletar dados e descrever em relato escrito sobre os valores, os 

hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social, enfim a descrição 

de ações, reações e representações dos atores sociais, dos seus signos e significados 

observados no cotidiano escolar que será transcritos nas formas literais. 

A técnica principal está na observação participante, por que vem de encontro com o 

objetivo pois permite que em momentos o pesquisador direcionar o rumo da conversa 

facilitando a captar símbolos e representações, que respondem as perguntas da 

problemática, e que posteriormente são registradas em diários de campo, para formalizar a 
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pesquisa, que foram repassados como resultados ao longo do texto conforme suas 

contribuições para a problemática da pesquisa. 

As coletas de dados procura fazer uma descrição densa das falas, as ações, reações e 

situações no espaço escolar dos profissionais da educação (totalizando 10 participantes, em 

tempo de um ano e meio), que compreende os educadores e a equipe pedagógica, que 

possibilitam interpretar a problemática, que será feita através de gravações de áudio ou 

vídeo, ou apenas a escuta, a maneira que suceder mais espontaneamente, para que em um 

momento posterior seja transcrita ao diário de campo, formalizando as conversas 

integramente.  

Além disso, os participantes fazem parte de todo um conjunto que permitem 

compreender como indivíduos experimentaram e interpretam acontecimentos, situações e 

modos de vida de um grupo ou de uma sociedade. Isso torna o estudo da história mais 

concreto e próximo, facilitando a apreensão do passado pelas gerações futuras e a 

compreensão das experiências vividas por outros, expressos nos significados. Assim, ela 

poderá subsidiar uma troca de conhecimentos com a comunidade e entender quais as 

expectativas da comunidade e dos agentes educacionais para realização de diálogo 

intercultural, priorizando as trocas de saberes que podem ser aplicáveis ao cotidiano 

Kaingang. 

Conhecer e compreender as especificidades do local investigado e do espaço 

educacional pelas pessoas envolvidas, consiste em ouvir seus anseios, expectativas, 

objetivos e frustrações, investigar os significados e sentidos atribuídos a problemática, para 

que posteriormente estes dados sejam processados a partir da análise do discurso. 

As análises partem dos registros da etnografia e dos documentos de cunho oficiais 

como a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 (LDB), Estatuto do Índio, Diretrizes de Política 

Educacional de Educação Escolar Indígena, Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Básica, Parâmetros Curriculares Nacionais, Agenda 21 e Projeto político 

Pedagógico, confrontando-as. 

É importante ressaltar que estes dados descritivos como ambiente, pessoas, 

situações, depoimentos e diálogos são sempre considerados inacabados. O pesquisador não 

busca comprovar teorias ou fazer generalizações, mas sim, descrever a situação, 

compreende-la, revelar seus múltiplos significados pelas sua fundamentação teórica. 

Por ter essa característica etnográfica e por se tratar de pesquisa junto à população 

indígena, ressalta-se que este trabalho conta com aprovação da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa - CONEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS 

466/2012 e na Norma Operacional Nº 001/2013 do CNS, cuja folha de aprovação encontra-

se em anexo. Importante ressaltar que os todos as pessoas que contribuíram com essa 

pesquisa, sejam indígenas ou não, concordaram com a utilização de seus nomes, enquanto 

participantes da construção da mesma, mas que as mesmas não serão expostas. 

  Portanto, após essa apresentação da caminhada da pesquisadora e da pesquisa, bem 

como a metodologia a ser usada e a relevância da temática, seguimos explicando a 

organização da dissertação, descrevendo os capítulos e subcapítulos, adiantando ao leitor, 

que não se trata de um trabalho com estrutura tradicional, fragmentada e pragmática, mas 

que dialoga todo instante, os fundamentos bibliográficos com a pesquisa de campo, 

provando ao leitor, reflexões, indagações e questionamentos.  

  Assim, para fundamentação o Capitulo 1. Uma revisão histórica da cultura 

Kaingang apresenta um levantamento bibliográfico que mostra a trajetória dessa etnia, 

pontuando dados de localização e territorialidade, acontecimentos históricos das lutas, 

criação de instituições do Estado e suas finalidades contadas no subtítulo 1.1 Uma 

breve retrospectiva histórica dos povos Kaingang, bem como a caracterização da 

organização da sociedade Kaingang, nas esferas sociais e políticas, que norteiam as 
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relações dos indivíduo/comunidade e comunidade/escola, direcionando as interferências 

que a comunidade e poder político, caracterizado pela liderança, influenciam na escola e o 

sistema da gestão escolar e pedagógico encontradas no subtítulo  1.2 Estrutura territorial, 

social e política na comunidade Kaingang, complementando com subtítulo 1.3 

Caracterização de práticas culturais Kaingang descritas na literatura e sua relação com a 

disciplina ciências naturais, respaldamos o ensino da Educação Ambiental na ótica da 

Cultura Kaingang, remetendo primeiramente as práticas culturais descritas na literatura 

endossada pelos relatos dos protagonistas indígenas da comunidade escolar, para 

posteriormente no subtítulo 1.4 Economia Kaingang e a sua relação com a educação 

escolar e ambiental, respaldar os encadeamentos da cultura e prática econômica da 

comunidade e suas implicações na educação escolar e contribuições para educação 

ambiental, tecendo um diálogo intercultural.  

  O Capítulo 2 Caminhos do processo educacional indígena, traz um panorama da 

Educação Escolar Indígena, desde a primeira dificuldade encontrada pela aprendizagem do 

português, em que grande maioria dos educandos entram em contato pela primeira vez no 

espaço escolar, assim, então, considerada o primeiro desafio dos docentes: encaminhar o 

ensino bilíngue, discutida no subtítulo 2.1 Primeira fronteira étnica: os estudos da 

linguística indígena e suas implicações no processo educacional. Em seguida, enfatiza a 

trajetória da Educação Escolar Indígena desde o colonialismo, pontuando as mudanças 

ocorridas cronologicamente, destacando os avanços e retrocessos, encaminhado no 

subtítulo 2.2 Os caminhos históricos da Educação Escolar indígena no Brasil, 

complementando então com os últimos acontecimentos, e a realidade atual que se encontra 

no âmbito da legislação e das políticas públicas, remetendo a reflexões dos desafios, 

direcionando as expectativas da comunidade no subtítulo 2.3 A política da educação 

escolar indígena no Brasil nos anos de 1990 aos dias atuais, nele enfatizamos um subitem 

2.4  Educação Indígena e Educação Escolar Indígena que coopera para compreensão 

do próximo subtítulo, pois demonstra em seu conteúdo as semelhanças e diferenças entre 

as duas Educações, mostrando ambiguidades do modo de viver Kaingang com  práxis 

escolar, ela proporciona a base da discussão do sistema educacional encontrado na escola, 

as contradições encontradas pelas ambiguidades, elencadas no subtítulo 2.5 Processo de 

ensino-aprendizagem egocentrado ou sociocentrado: a construção do conhecimento para 

reafirmação étnica. Dessa forma, o subtítulo 2.6 Escola Indígena Kaingang de Marrecas- 

Turvo-PR, levanta dados qualitativos caracterizando a escola, os níveis educacionais, sua 

configuração curricular e programática, número de educandos e profissionais da Educação, 

evidenciando evasão, desistência, reprovação e aprovação, que contribuem para a análise e 

reflexão nos próximos capítulos. 

  Por fim, o Capítulo 3 Educação Ambiental no espaço escolar sob a ótica da 

Cultura, encontra-se fundamentado em revisões bibliográficas contextualizado com dados 

de pesquisa de campo, remetendo as reflexões do processo de ensino-aprendizagem de 

Educação Ambiental com a realidade cultural Kaingang. Assim, no primeiro subtítulo 3.1 

3.2 Educação Ambiental pela legislação Brasileira, relembra a trajetória histórica da EA e 

sua situação atual na política educacional, fechando no subtítulo 3.3 Educação Ambiental 

Crítica com a reflexão do processo educacional da escola de Marrecas atrelada a realidade 

da comunidade, salientando suas conquistas, desafios e expectativas. 
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1 UMA REVISÃO HISTÓRICA DA CULTURA KAINGANG  

 

Como uma forma de introdução ao capítulo, evidenciamos dois conceitos-chaves 

para entender os elementos aos quais nos referimos, delimitamos um recorte do objeto para 

que não se tornem demasiadamente elásticos e afim de direcionar a sua abrangência 

atribuída para não confundir com elementos que não são pertinentes, dos quais podem 

servir de combustível para acalorados debates acadêmicos. Dessa forma padronizamos os 

conceitos, para evitar discrepâncias na argumentação, que são eles: memória e o grupo 

étnico, segundo a interesse da pesquisa.  

O primeiro ajuda a entender como alguns elementos do passado, trazem veracidade 

histórica do passado, pois frequentemente são refletidos no presente como uma experiência 

coletiva comum, do qual podem preencher uma lacuna deixada pela falta registros 

históricos. O segundo diz respeito a uma série de signos socialmente compartilhados pelos 

membros de uma determinada comunidade, que lhes outorgam um sentimento de pertença, 

de unidade. Estes mecanismos de construção da memória fortalece o sentimento de 

pertença étnica. 

Pelo conceito da antropologia, as quatro características que possibilitam o 

reconhecimento de um grupo étnico, que apresenta um consenso epistemológico entre 

autores e são as menos refutadas pela diferenciação de grupos, determinam que os grupos 

étnicos, devem:  
1° se perpetuar por meios biológicos; 2° compartilhar valores culturais 

fundamentais, postos em prática em formas num todo explícito; 3° 

compõe um campo de comunicação e interação; 4° tem um grupo de 

membros que se identifica e é identificado por outros como constituinte 

de uma categoria distinguível de outras categorias da mesma ordem 

(BARTH, 1976. p. 2).  

  Os grupos étnicos estão imersos em aspectos culturais compartilhados, que vai além 

do olhar materialista da nossa racionalidade, mas a essência da cultura comum de um 

conjunto de elementos materiais e imateriais que possuem significado inteligíveis que 

atribuem um sentido ao mundo social. “Esses sistemas partilhados de significados são, na 

verdade, o que se entende por ‘cultura’.” (WOODWARD, 2004. p. 40) 

  Os indígenas da etnia Kaingang de Marrecas possuem estes traços de diferenciação, 

que, acentua-se quando comparado com a sociedade que eles mantêm contato direto e 

constante, os não-índio, demonstrando sua diferenciação pelos traços culturais e nuances 

implícitos da subjetividade. Porém, existe uma modificação destas características 

ocorrendo de forma lenta mas contínua que é percebida pelos mais velhos da aldeia, 

justificada pelo contato inevitável entre duas culturas completamente diferentes, causando 

uma ressignificação dos costumes, crenças, comportamentos e pensamentos da cultura 

Kaingang.  

No contexto em que estamos inseridos, a sociedade capitalista e globalizada que, 

com o avanço das fronteiras urbanas em direção as áreas rurais, passa a ofender e invadir os 

territórios habitados historicamente por diferentes grupos étnicos indígenas, dizimando 

parte dessas populações e influenciando suas identidades culturais e seus modos de vida 

(OLIVEIRA; FREIRE, 2006). Além do avanço territorial, outras fronteiras indígena 

penetrado de forma mais sutil, abstrata e fragmentada, isto é, as novas gerações desses 

povos vão cada vez mais adquirindo as referências e os valores desse mundo moderno 

(LUCIANO, 2006).  
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As fronteiras étnicas (BARTH, 1998) e sociais passam a ser manifestas nos rituais 

de troca e intercâmbio entre indígenas e não indígenas, por vezes de formas violentas e por 

vezes por eles consensuadas. Desde o período colonial, as ações de imposição econômica, 

política e ideocultural passam a criar e a recriar novas formas de subsistência nos territórios 

indígenas que, ao imporem um modelo de escola, provocam processos de descaracterização 

da vida na aldeia, como resposta, os movimentos indígenas têm legalmente (AMARAL et 

al, 2014). Essa apropriação pelos próprios indígenas cria novos processos de 

ressignificação da escola nos territórios indígenas, a partir das necessidades vivenciadas 

dentro desses territórios, numa perspectiva de afirmação de seu pertencimento étnico-

cultural (PERES, 2007). 

Iniciaremos buscando uma retórica histórica da trajetória dos povos kaingang, 

pontuando processos políticos de territorialidade e sua organização política e social nos 

dias atuais, complementado com outros aspectos da cultura Kaingang, enfatizado as 

práticas culturais, crenças, ritos, relações econômicas e ecológicas e, em todo momento 

será contextualizado referência de pensadores com os relatos da comunidade sobre as 

temáticas, pontuando as implicações no processo educacional baseado na obra “pedagogia 

do oprimido” de Paulo Freire.  

 

1.1 Uma breve retrospectiva histórica dos povos Kaingang  

 

No Brasil existem mais de 220 povos indígenas com uma população de 

aproximadamente 730 mil índios declarados que falam cerca de 180 línguas diferentes 

segundo pesquisas realizadas pelo ISA – Instituto Sócio Ambiental (2004) e pelo IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005), e ainda há evidencias de grupos de 

grupos isolados cujo contato e a identificação ainda não aconteceu. No censo demográfico 

de 20103 houve uma mudança na proporção que se autodeclara indígena, que passou para 

aproximadamente 818 mil índios, a hipótese é uma provável migração da categoria pardo 

para indígena proporcionada pela abertura de resposta cor de pele/raça, por 

autoidentificação. 

 Mesmo assim, vivendo uma realidade de crescimento demográfico dos povos 

indígenas (IBGE, 2005; ASSIS; GARLET, 2004) a qualidade de vida não tem melhorado, 

pelo contrário, essa minoria encontra-se marginalizados e são considerados grupo em 

suscetibilidade social, há à necessidade da ampliação da rede de saneamento básico e 

assistência institucional, para que acompanhe a melhoria na qualidade de vida desta 

população que continua apresentando altos índices de desnutrição, fome, doenças infecto-

contagiosas (TOLEDO; MOTA; CHAVES, 2009) falta de moradias e alimentação 

adequadas, roupas e utensílios domésticos, pois representam a classe de baixa renda, com 

maior índice de pobreza, do qual está atrelada a diversos fatores. 

Os Kaingang tem um número populacional, considerado grande em relação as 

diversas etnias indígenas Brasil, considerado pelo censo de 2010 do IBGE a 3° maior 

população indígena com aproximadamente 37 mil pessoas. Os registros históricos 

caracterizam os Kaingang como povo guerreiro (denominados pelos brancos, de forma 

estereotipada, como “selvagens”), pela incansável luta pelo seu território devido à 

intensificação do processo de invasão de suas terras (MOTA, 2000). Tem a língua falada 

derivada da família linguística Jê, que também é os ascendente da etnia Xokleng, por isso 

                                                 
3 Este foi último dado publicado pelo IBGE, os valores atuais podem ter modificações expressivas, as vistas 

que sete anos se passaram, porém, optamos em referenciar com ele, por apresentar uma credibilidade 

científica.   
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são considerados os parentes próximos. Atualmente são considerados duas etnias com um 

passado remoto comum (URBAN, 1992) que, com a separação histórica, desenvolveram 

processos socioculturais específicos que os tornaram relativamente diferenciados. 

MAPA 1: Reservas Indígenas da etnia Kaingang no Sul e Sudeste (São Paulo) do Brasil. 

 
FONTE: Portal Kaingang, 2015.  

 

 A cultura Kaingang desenvolveu-se à sombra dos pinheirais, ocupando a região 

sudeste/sul do atual território brasileiro, que possui como característica da flora no sul, a 

floresta ombrófila mista, que tem espécie principal à araucária (Araucária angustifólia), 

sendo que para a cultura kaingang, essa planta tem papel fundamental na alimentação e na 

fonte de renda familiar, como veremos adiante mais afundo, sobre a importância do pinhão 

na renda de Marrecas, bem como na sua alimentação, visto as duas vias: de comércio e de 

consumo (no item 1.4 Economia Kaingang e a sua relação com a Educação Escolar e 

Ambiental). 

A extensão territorial dos Kaingang compreendia a zona entre o Rio Tietê (SP) e o 

Rio Ijuí (norte do RS). No século XIX seus domínios se estendiam, para oeste, até San 

Pedro, na província argentina de Misiones. Atualmente os Kaingang ocupam pouco mais 

de 30 áreas reduzidas, distribuídas sobre seu antigo território, nos Estados de São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Paraná ressaltamos, que Marrecas é a 

terceira maior reserva indígena em território e se encontra afastada e isolada dos centos 

urbanos, o que diminui problemas sociais como acesso e consumo de bebidas alcoólicas e 

acidentes em rodovias, destacamos que existe casos na aldeia mas que ocorre com menor 

frequência. 
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“Todas as aldeias é assim, tem a bebida alcoólica, até nas outras vendem 

dentro, aqui apenas alguns que consomem, não é todos, e lá em laranjeiras 

quase todos, até as mulheres consomem.” (Interlocutor 1) 

Os povos Kaingang obtinham um vasto território, que não eram contíguo, mas que 

abrangiam a as florestas de pinheiras e que por consequência, antes da exploração 

colonizadora era o maior território.  Os Xokleng, considerados seus parentes mais 

próximos, preferiam as zonas de transição do campo e das florestas. Entretanto, os 

Kaingang paulistas, pela ausência das florestas de araucária habitavam as margens do Rio 

Tietê e o Rio do Peixe.   

A expansão dos portugueses com finalidades econômicas iniciou em 1812 por 

frentes militares na região de Guarapuava, onde ocorreu os primeiros contatos com os 

grupos kaingang, e na mesma época os Xokleng dos campos de Lages entravam com 

guerra pela ameaça da ocupação das terras. Até 1830, os avanços militares já estavam 

estabelecido com uma economia pastoril, seguindo a trajetória exploratória, rumo ao Rio 

Grande do sul. 

O processo de expansão para o norte e oeste dos Campos Gerais está intimamente 

relacionado à procura de uma ligação por terra, entre o litoral de Paranaguá e o Estado do 

Mato Grosso. Esta ligação era de extrema importância para o governo imperial, pois visava 

à consolidação da conquista das terras para além do rio Paraná. A abertura destas estradas e 

caminhos atravessam dezenas de terras Kaingang. Os índios reagiam atacando os tropeiros, 

trabalhadores e colonos que iam se instalando nas paradas e locais para descanso. Estas 

paradas deram origem a vilas, como Castro, Ponta Grossa, Lapa e Palmeiras. 

Os portugueses quando adentraram o território kaingang se depararam com algumas 

surpresas pelo confronto, como o massacre de soldados de Afonso Botelho de Sampaio e 

Souza em 1772. A conquista do território só foi possível quando por conjunto maior de 

militares em uma Real Expedição militar em 1810, sendo que em 1812 se inicia a 

"catequese" e "aldeamento" dos primeiros grupos Kaingang da região (LIMA, 1821; 1842). 

Após a vitória das tropas de Diogo Pinto de Azevedo no embate sangrento com os 

indígenas, inúmeras fazendas foram sendo instaladas nas terras Kaingang e a partir dos 

contatos estabelecidos com os índios vencidos, estes cediam aos brancos e indicaram aos 

fazendeiros a existência de outros campos a oeste e sudoeste do Paraná. Esta rápida 

expansão dos fazendeiros pelos campos do Paraná resultou no encobrimento de quase 

todas as terras Kaingang no referido Estado. 

As diversas estratégias do período colonial para a conquista e dominação dos povos 

indígenas, sejam elas por guerras consideradas santas, Cartas Régias, Regimentos, Leis, 

todas afim de diminuir seu espaço territorial e agrupa-los em aldeias permanentes de áreas 

reduzidas. Segundo pesquisa de Tommasino (2000), esta ação política tida como uma das 

violências contra os povos indígenas, pois o saldo dela foi a separação de famílias, a 

mistura de etnias historicamente rivais, disseminando um maior número de doenças, 

profanou territórios sagrados, coibiu o uso da língua materna e colocou os índios em uma 

situação de extrema pobreza e dependência. 

Em 1850 a aprovação da Lei de Terras que regularizou o regime de propriedade 

territorial no Brasil também foi extremamente prejudicial aos índios; a partir desta lei as 

terras indígenas foram expropriadas e incorporadas ao patrimônio nacional ficando os 

índios apenas com seu usufruto sem a propriedade das mesmas (FAUSTINO, 2006). Com 

a criação do ministério da agricultura, afirma Bittencourt (2000), diversas aldeias indígenas 

foram extintas formalmente e os seus habitantes condenados a virarem posseiros sem-terra 

e a perderem suas características culturais específicas. Como posseiros, vivendo em “terras 

estatais”, muitos índios foram expulsos ou exterminados pela ação violenta de particulares 
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para se apropriarem destes territórios e forjarem, muitas vezes com a anuência de 

autoridades, documentos de propriedade. 

O discurso do período da proclamação da República em 1889 em relação a questão 

indígena estava em “proteger” os povos por uma política e promover a modernidade no 

país, bem como oficializou a separação entre a igreja e o estado, acabando assim as ações 

missionárias. “O aparato aos indígenas deveria pela concepção estatal ser a escola, pois ela 

seria o instrumento capaz de promover a integração da população indígena ao Estado 

Nacional” (BARROS, 1994, p. 20). 

Em 1910 foi criado SPI que foi um órgão responsável pela chamada "pacificação" 

dos Kaingang considerados arredios ao contato e a penetração, que tinha suas raízes nas 

influências positivistas que consideravam que os índios ainda estavam em um estágio de 

desenvolvimento da evolução humana na infância, estágio primitivo do qual os 

colonizadores proporcionariam o estágio científico ou civilizado. Segundo Bittencourt 

(2000), o militar Candido Mariano da Silva Rondon, Marechal Rondon, tornou-se 

referência no tratamento da questão indígena em função de seus métodos pacíficos de 

atração em áreas por onde passariam as redes telegráficas de comunicação nas regiões do 

centro-oeste e norte. 

Dessa forma, o SPI funcionava como “posto de atração” que tinha como finalidade 

agregar os povos em áreas reduzidas, e apaziguar as situações de conflitos, dos quais 

muitos indígenas desapareceram, outros sabe-se que foram transferidos para outras aldeias, 

e outros não se sabe explicar o que aconteceu ou qual o seu destino. O confinamento dos 

indígenas em áreas reduzidas chamadas de reservas, concentrava um grande número 

populacional, que era impossível as antigas práticas culturais para a sobrevivência. 

Na região norte, o processo prolongou e só foi conquistado na metade do século 

XIX, a exploração capitalista adentou os territórios indígenas por meio da construção da 

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e os avanços agrícolas da cultura de cafezais, do qual o 

projeto só teve sucesso na consolidação do Estado por causa do apoio prestado pela SPI 

que trabalhou para assimilação e controle dos povos indígenas.  

  O embate para a delimitação das terras dura até os dias atuais, as terras indígenas 

sempre foram cobiçadas, invadidas, dilapidadas e griladas. As terras ricas em pinheirais 

gerava bom rendimento na extração madeireira e vasta riqueza em erva-mate, intensificava 

o surto da expansão pelas fontes econômicas, por isso nos anos 40 aos anos 60, no sul do 

país, o próprio estado começou a violar as terras já demarcadas para índios, através do 

poder político e com a ajuda do SPI que apaziguava o cerco.  

  O cerco imigrantes e descendentes de imigrantes, pequenos proprietários e 

fazendeiros, ou seja, a presença de brancos, teve com fator importante de compulsão contra 

a permanência de tradições e práticas culturais indígenas, incluída a língua, além de 

casamentos interétnicos, do qual legitimava a posse das terras por parentesco, favorecendo 

os brancos. O resultado das uniões interétnicas foram famílias em que se usava sempre o 

português como língua franca, e os filhos tornaram-se falantes nativos dessa língua 

(D’ANGELIS, 1999). 

  Em 1967 este órgão SPI foi atingido por denúncias de corrupção, arrendamento de 

terras, venda de madeira, escravização e maus tratos aos índios, tendo sido substituído pela 

FUNAI-Fundação Nacional do Índio, cuja função principal foi apoiar a política do governo 

militar na integração dos povos indígenas com a finalidade de facilitar a conquista da 

Amazônia. O Estatuto do Índio, lei 6.001 (BRASIL, 1973) promulgada no governo de 

Emilio Garrastazu Médici em 1973, ainda em vigor, legalizou a transferência forçada de 

grupos indígenas para outras regiões quando o governo julgar que seu território possua 

interesse vital para o desenvolvimento nacional e a segurança do país. Por esta legislação, 

os povos indígenas não exercem o controle das riquezas que se encontram em suas terras, 
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destas eles só possuem o uso e não a propriedade, vivendo em caráter de uma opressão 

legalizada. 

  Assim, as reservas indígenas decretadas no início do século foram invadidas e 

reduzidas na década de 40 com o apoio do poder público, e permanecem cada vez mais 

reduzidas por invasões, enquanto a população somente cresce, gerando problemas sociais 

na comunidade por disputas de território, poder e sustento, bem como as percas culturais 

pelos casamentos entre etnias.  

  Os diversos massacres sofrido e a casamentos interetnicos, juntamente com outros 

fatores como o contato de práticas dos brancos assimiladas pelos indígenas, e a falta de 

condições para subsistência de suas tradições e crenças, culminaram uma grande perca da 

cultura kaingang que levaram a extinção de diversas simbologias, rituais, crenças e 

comportamentos. 

 

1.2 Estrutura territorial, social e política na comunidade Kaingang da Reserva 

Indígena de Marrecas- Turvo-PR 

 

  A comunidade indígena Kaingang de Marrecas se encontra localizada segundo a 

FUNAI (2016) em uma área de 16. 838,5694 ha num perímetro de 58 Km, e está situada 

nos municípios de Guarapuava que abriga 517,5 hectares, Prudentópolis com 200,80 

hectares e Turvo que concentra a maior parte, sendo aproximadamente 10.000 ha 

constituídos de Floresta com Araucária, dentre plantios e nativas (FUNAI, 2011). 
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MAPA 2: Imagem de satélite da Reserva Indígena de Marrecas- Turvo-PR. 

 
FONTE: Cidade Brasil, 2016. 

 

  Na imagem da vista de satélite dimensionamos a área da Reserva Indígena de 

Marrecas, que possui formas bem acentuadas de quadrado nas delimitações das terras, 

demonstrando uma grande área de preservação de floresta, ao seu lado esquerdo encontra-

se a cidade de Turvo-PR. 

A área é caracterizada como Reserva Indígena, nomeadas assim porque “são terras 

doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse 

permanente dos povos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio da 

União, mas não se confundem com as terras de ocupação tradicional” (FUNAI, 2016). A 

aldeia de Marrecas se enquadra pela legalidade como área regularizada4, em domínio 

indígena dos quais fazem uso fruto pleno.  

A terra indígena de Marrecas está localizada na margem direita do Rio Marrecas, 

nos municípios de Turvo e Guarapuava, PR (não visualizável na imagem pela distância).  

Sua delimitação original aconteceu por Sesmaria5 destinada pelo regente Dom João VI. A 

expulsão dos índios da sesmaria foi por volta de 1850 (relatório do presidente da província 

                                                 
4 Áreas adquiridas que possuem registro em Cartório em nome da União e que se destinam a posse e usufruto 

exclusivos dos povos indígenas. * inclue-se neste item, a área Dominial (FUNAI, 2016). 
5 Terreno sem culturas ou abandonado, que a antiga legislação portuguesa, com base em práticas medievais, 

determinava que fosse entregue a quem se comprometesse a cultivá-lo. 
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de S. Paulo em 1852. A redemarcação das terras a favor dos índios aconteceu em 1880 pelo 

Governo Provincial do Paraná, e outra nova demarcação no início da década de 1980, 

homologada em 03/1984, com registro de título de Imóveis de Guarapuava em agosto de 

1949 (PORTAL KAINGANG, 2016).  

Os dados populacionais encontrados, demonstram três momentos demográficos: 

1945- “25 kaingang (fonte: SPI); 1975- 282 kaingang (fonte: FUNAI, 2005) -390 kaingang 

(fonte: portalkaingang.org), 2011- 540 kaingang (fonte: FUNAI, 2011)” (PORTAL 

KAINGANG, 2016).  

 

Tabela 1: Censo demográfico  

Ano/demográfico N° da população Kaingang Fonte 

1945 25 SPI 

1975 282 FUNAI 

2005 390 FUNAI 

2011 540 PORTAL KAINGANG 

 

Toda a estrutura social é visível na distribuição das casas, de famílias, no modelo da 

sociabilidade na comunidade, no prestígio de funções políticas e religiosas. A estrutura 

política se configura de forma altamente hierarquizada, e está marcada a primeira vista pela 

posição máxima e respeitada ocupada pelo cacique, seguida do vice-cacique. O vice-

cacique não é um mero coadjuvante das decisões tomadas pelo cacique, mas ambas são 

atribuições de prestígio. 

 As condições da estrada que dá acesso a Aldeia não são satisfatórias, as residências 

possuem água tratada, luz elétrica, faltando, no entanto, esgoto sanitário e destinação 

correta para os resíduos sólidos, condições observadas e descrita pela comunidade durante 

a pesquisa. Quanto aos meios de comunicação, possui apenas acesso ao telefone fixo 

segundo a pesquisa de Simioni (2006). Porém, nestes 10 anos que se passaram, muitos 

aspectos nas políticas públicas mudaram, dos quais podemos apontar acesso à tecnologias, 

como TV, antenas parabólicas, aparelhos de som, computadores, celulares e 

eletrodomésticos como geladeira, fogão, maquinas de lavar.  

Relatos durante a pesquisa, afirma conquistas e mudanças percebida quando a 

memória descreve: 

“Nós já somos igual os “brancos” de fora, temos de tudo, de primeiro não 

existia, e hoje nós temos, a casa é ajeitada, televisão, de tudo, e de 

primeiro os antigos deitavam no chão e as casas eram de palmeira, as 

paredes de pau cordado, hoje dá pra dizer que nós não somos mais índios, 

mas primeiro que a gente não esquece da língua, costumes e comidas, os 

ritos, mas é muito difícil ensinar os mais “novo” do que a gente já passou, 

os ritos, as rezas, comida e trança. Ás vezes eu perco de contar o que o 

meu pai me contava, se os mais velhos morrerem não vai existir mais”. 

(Interlocutor 2) 

Alguns possuem casa de alvenaria, fruto de um programa do governo federal e 

estadual “casa indígena”, mas que não vem de encontro a percepção habitacional indígena, 

que preferem casa feitas de madeira, pois frequentemente há migrações de indígenas de 

aldeia para aldeia, e a casa de madeira facilita a mudança do local da mesma. A aldeia se 

encontra em processo de implantação de rede wireless que dará acesso à Internet à toda 

comunidade, de uso gratuito segundo um dos indígenas entrevistados, será fornecida pela 
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prefeitura de Turvo, para eles isso constitui um grande avanço, pois propicia informação 

rápida.  

Para o Cacique Marcos, ainda existes muitas necessidades que a população não 

conta como a destinação para o lixo produzido na comunidade, ele relata que a liderança 

tentou entrar em um acordo com a administração pública, mas que os mesmos não se 

comprometem em recolher os resíduos sólidos da aldeia e, que muitas famílias não sabem 

o que fazer com ele, dos quais as vezes são incinerados, outras enterrados no solo, e 

frequentemente ao redor das habitações.  

A problemática enfrentado, decorre do consumo de produtos industrializados 

consumidos pelos indígenas, visto que a aldeia não tem condições de se manter pela 

produção própria de alimentos e, necessita de produtos básicos de higiene, vestimentas, uso 

de fraldas descartáveis, dentre outros produtos, devida mudança da forma de viver. Outra 

percepção resultante da pesquisa é que nos últimos anos, devido a fonte de renda obtida de 

trabalho fixo (produção de erva-mate), aumenta o consumo de produtos industrializados e 

consequentemente de resíduos produzidos.  

No estudo de Simioni (2006) ela tem como objetivo analisar os obstáculos e 

desafios existentes para a melhor efetivação do imposto (ICMs ecológicos6) em áreas 

indígenas, sendo a reserva indígena de Marrecas, situada no município de Turvo, utilizada 

como estudo de caso. Podemos ter a pesquisas como parâmetro das mudanças ocorridas 

nos últimos anos, bem como aproveitadas para verificação se os mesmos problemas 

sociais, econômicos, culturais e ambientais permanecem ou foram superados, sabido que 

este foi o único estudo que aborda está temática na comunidade em questão.  

Visto que estamos, descrevendo o território de preservação ambiental da reserva 

indígena, cabe falarmos do trabalho de Simioni (2006) que avalia o destino do ICMs 

ecológicos que as prefeituras recebem, a maior parte dela destinasse ao município do 

Turvo, já que o território maior está contido em sua delimitação. A área da Reserva 

Indígena de Marrecas corresponde a terceira maior em dimensões territorial indígenas do 

Paraná.  

Os repasses anuais de 2008, citados em Simioni, foram de R$ 833.892,63 (Turvo), 

R$ 7.193,77 (Guarapuava), R$ 3.746, 58 (Prudentópolis), os dados mais recentes 

comparados foram de 2010, com R$ 1.046.450.10 (Turvo), R$ 10.132,26 (Guarapuava) e 

R$ 5.036,39 (Prudentópolis). Para o cacique Marcos, esses valores deveriam ser voltados à 

comunidade indígena, como forma de incentivo a preservação ambiental, mas que o 

município libera uma parte muito pequena, em forma de licitações como ferramentas e 

combustível que a comunidade faz uso, e controla um valor determinado de uso-fruto 

autônomo.  

Segundo ele (Cacique Marcos), valores já foram recebidos em dinheiro por caciques 

anteriores, o que gerava confusão pela falta de controle que a comunidade tive sobre o 

benefício, e que as licitações em bens favorecem uma política de transparência pois ela é 

usada para o coletivo, sendo assim mais democrática. Mas que mesmo assim, considera 

pouco os investimentos da administração pública na comunidade indígena, a qual precisa 

de melhoras em vários setores, como saúde, educação, saneamento básico, transporte, 

agricultura, dentre outros. 

                                                 
6 “ICMS Ecológico, que foi implementado pioneiramente no Paraná e depois espalhado por vários estados 

brasileiros. O Estado do Paraná utiliza esse instrumento para compensar financeiramente e incentivar os 

municípios que possuem unidades de conservação e áreas de mananciais em troca da manutenção e melhoria 

da qualidade dos recursos naturais. A intenção é que parte dos recursos do ICMS Ecológico retorne à sua 

fonte de origem, de forma a manter e melhorar a qualidade socioambiental da área”. (SIMIONI, 2006, p.10). 
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Durante a pesquisa, um dos entrevistados demonstrou preocupação com destino 

deste imposto, apontando reflexões críticas sobre o assunto, dizendo: 

“... e o ICMS ecológico nosso, quem que segura? Será que é FUNAI? será 

que é núcleo? será que é prefeitura? A gente sabe aonde é que eles 

repassam, mas a gente não sabe quantos por cento, ninguém conta ao 

certo. Daquele dinheiro eles não estão consertando tratores, os carros da 

gente, é dinheiro nosso, e ficam dizendo que não tem dinheiro. Por que 

que a gente cuida dos nossos pinheiros aqui pra eles lá? É difícil a gente 

derrubar um pinheiro aqui, mas dá vontade de derrubar esses pinheiros 

para consertar tudo esses maquinários da gente, mas a gente está 

respeitando o meio ambiente. Então se a gente pensar, a área não é dos 

índios, a área é do governo. Por que o governo não vem ver a situação dos 

índios? É triste, né” (Interlocutor 2) 

 Entretanto, todos os educadores indígenas concordam entre si, que na escola não se 

tem desenvolvido este conhecimento crítico-reflexivo com os educandos, que muitas vezes 

não tem consciência dos seus diretos na sociedade, e encara-os com favores prestados de 

bom grado pelo poder público. Na visão dos educadores não indígenas, há uma 

preocupação em trabalhar geopolítica e economia no contexto local, mas que não tem sido 

alvo de interesse dos educandos, deixando os docentes desanimados em levantar 

provocações cognitivas neste sentido. 

Segundo o estudo de Simioni em 2006, os indígenas possuíam um Posto de Saúde 

com atendimento médico e odontológico, necessitando de novas instalações e ampliação no 

número de profissionais, notório que é considerado insuficiente perante a demanda da 

população. 

“Para os índios dessa reserva o Posto de saúde necessita de novas 

instalações, pois além de estar em condições precárias, o número de 

profissionais é insuficiente e não consegue atender as demandas de 

assistência à comunidade. Outra dificuldade é a falta de um veículo para o 

transporte das pessoas que necessitam de atendimento e que são 

deslocados até a cidade de Guarapuava. Possuem também a assistência 

odontológica na reserva, faltando o acompanhamento de uma assistente 

social, pois os índios apresentam algumas enfermidades que poderiam ser 

sanadas com a inclusão de orientações de saúde e higiene (SIMIONI, 

2006, p.73). 

Porém, segundo a entrevista prestada pelo Cacique Marcos, o mesmo relata que a 

Saúde precisa sim de melhoras e reparos, mas que algumas conquistas foram adquiridas 

como um espaço físico de atendimento, profissionais que vem prestar atendimento e que 

possuem um carro para situações emergenciais, mas que ainda não são suficientes para 

atender a demanda.  

Atualmente, Marcos Santos tem posse do cargo de cacique da aldeia e, conta como 

vice cacique, Sr. Irani, as decisões sobre qualquer assunto da comunidade é discutida nas 

reuniões junto a “liderança”, segundo é chamada pelos indígenas, que representa uma 

comissão de cargos que formam o corpo político da aldeia. 

Em diversas literaturas e órgãos públicos como FUNAI, encontra-se como dado, 

que a reserva possui as etnias Kaingang Xokleng, mas há outra etnia, os guaranis, que se 

instalaram na aldeia, por consentimento, em um local distanciado, do qual formaram sua 

comunidade e possui seu próprio sistema político.  
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  Na aldeia de Marrecas há duas etnias diferentes, os Kaingang e os Guarani, 

convivendo na mesma reserva, porém distantes geograficamente, ou seja, com aldeias 

separadas, que em eventuais momentos, interagem, seja por festas, rituais, velórios, visitas 

a parentes ou reuniões políticas. Pelos relatos, os guaranis7 foram abrigados pelos kaingang 

em certo momento de vulnerabilidade, pois os mesmos foram expulsos de outra reserva, e 

assim foram ficando e agregando mais familiares, hoje possui um grupo coeso de famílias, 

formando sua comunidade.  

Assim, sem saber ao certo se a terra foi emprestada ou passou a ser deles, perguntei 

se “a terra agora é dos guarani?”, o interlocutor 1 responde que “a terra é de todos nós”, 

destaca que cada um vive no seu espaço e tem boa convivência, especificando as 

diferenças, de que eles falam outra língua e possuem costumes diferentes. Também 

descreve que existe casamentos interetnicos entre as duas etnias, cita o exemplo de sua 

irmã que é casada com o cacique guarani. Assim, o interlocutor 2 continua, dizendo que “é 

bem somado”, ou seja, que a relação das duas etnias no mesmo território não é encarado 

como uma divisão, mas sim, uma soma, causando certa estranheza pelo pensamento meu 

pensamento individualista, me fazendo uma refletir sobre a diferença de valores do 

“branco” com indígena.  

Essa comunidade Guarani, vive harmoniosamente com a outra etnias, se reúnem em 

ocasiões especiais e dividem mesmos recursos naturais. Eles já se encontram à bastante 

tempo neste local, do qual formaram núcleos familiares e, possuem seu sistema 

educacional, contando com uma escola municipal de séries iniciais.  

Indagando a convivência em uma conversa informal com dois indígenas, que 

trabalham na escola e, moram na aldeia a muito tempo, perguntei como ocorre a divisão de 

espaço e recursos com a outra etnia, o interlocutor 2 me responde: “A gente não divide, a 

gente soma!” mais uma vez apontado valores opostos aos ocidentais. 

Está frase impressionou-me, pois ela em sua forma simples, demonstra uma forma 

social diferente que conheço, explanaremos mais adiante, mas não poderia deixá-la de 

citar, pois ela fortalece a ideia de coletividade superando o individualismo, ideia está do 

pensamento piagetiano, que fala sobre a dualidade do egocentrismo e sociocenrismo na 

educação, mas que na percepção dos mais velhos da comunidade consiste em uma 

problemática social local, pois a nova geração está perdendo esses valores morais pregados 

pela cultura. 

Durante essa conversa sobre a convivência das duas etnias, os dois agentes 

educacionais, me proporcionam diversos dados sobre essa socialização. Segundo o relato 

do interlocutor 2 indígena, os guaranis passaram a morar em Marrecas na sua gestão como 

cacique, que eles chegaram sem ter onde ficar e a comunidade em conjunto se comoveu e 

permitiram que eles ficassem em seu território. Os guaranis foram abrigados em outra área, 

formando uma aldeia distinta e distante dos kaingang, ele ali foram crescendo, construindo 

sua estrutura habitacional, possuem sua própria escola, e trocam visitas em festas 

comemorativas com a outra etnia.  

As relações étnicas dos kaingang e guarani, se fundamentam em respeito a suas 

crenças, práticas culturais, religiosidade e a língua. A reciprocidade nos sentimentos, são 

formas mais profundas de humanidade, de consideração ao próximo, de realmente não 

haver divisões, mais sim, o compartilhar, o somar.  

Conforme suas crenças dos kaingang, fundamentadas pelos relatos dos mais velhos 

da aldeia, o cacique e vice cacique deveriam pertencer a metades opostas; esta regra ainda 

                                                 
7 A pesquisa se passa em território Kaingang e apenas faz mencionamentos aos Guarani, devido a extensão a 

temática, que pode ser aprofundada pela dissertação de Ciaramello (2014), que tem um trabalho rico com 

essa etnia na mesma comunidade.  
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é seguida em algumas terras kaingang – os próprios Kaingang justificam: apenas com 

indivíduos da metade oposta é possível planejar as ações políticas; as punições, por outro 

lado, só podem ser aplicadas por indivíduos da mesma metade. Há, portanto, uma 

concepção de complementaridade entre estas posições. 

Segundo diversos relatos, devido aos casamentos “proibidos” e a perca dessa cultura 

de separação, muitos dos indígenas não sabem a qual metade clãnicas pertencem, gerado 

pelos casamentos interetnicos e ao esquecimento dessa organização social, ou seja, essa é 

percas identificadas nas práticas culturais de Marrecas. A comunidade possui 

conhecimento da metades Kairu e Káme, mas muitos não conseguem identificar-se.  

Outra pesquisa na mesma aldeia indígena (Marrecas) de Cavalheiro (2016) recente 

relata a mesma condição observada e nossa pesquisa, dizendo em um trecho da entrevista 

com um indígena que: 

O meu pai quando ele contava isso das marcas da gente, do Kamé e do 

Kairu, então ele falava que qualquer pessoa não colocava esses nomes 

indígenas pra gente mas hoje mudou pra outra, hoje pra gente explicar bem 

hoje é difícil eu acho que os mais velhos deveriam explicar bem, mas eu 

acho que hoje não existe mais os mais velhos, pouca gente né? 

(CAVALHEIROS, 2016, p. 97). 

Percebe-se uma preocupação na perca dessas parte da identidade por parte dos 

indígenas, pois ela envolve muitos aspectos culturais, dentre eles os cargos políticos, 

formação de famílias, territoriedade. Especificando no primeiro aspecto, as atribuições dos 

cargos políticos, ela refere-se a uma representação da coletividade junto às autoridades do 

mundo dos brancos, quanto as decisões sobre diversos aspectos da dinâmica interna, sua 

capacidade de representação será um índice para futura permanência, pois para ser válida 

ela deve ultrapassar os limites da Terra Indígena. Este poder de autoridade, deve ser 

exercido e respeitado nos dois universos: indígena e não indígena. 

O cacique e o vice cacique controlam toda a dinâmica interna da Terra Indígena 

relacionada aos processos de tomada de decisões relacionadas a aspectos econômicos, 

políticos, jurídicos e éticos, juntamente com outros membros que são chamadas de 

Liderança. A Liderança são indivíduos que cumprem as funções específicas, ora 

relacionadas ao controle social (chamados de ‘soldados’, ‘cabos’, ‘sargentos’ com função 

de resolução de pequenos problemas, tais como: brigas internas, ‘bebedeira’, acusações de 

pequenos roubos e desrespeito à autoridade), ora relacionadas aos processos de tomada de 

decisão (chamados de capitães e conselheiros) - estes são termos utilizados pelos próprios 

índios. A escolha do cacique é realizada através de eleição, da qual participam os homens 

com idade superior a 15 anos.  

Segundo relatos, em Marrecas as mulheres não tem participação direta em decisões 

políticas através de cargos, mas existe teoria de que elas indiretamente participam de 

tomadas de decisões políticas discutidas em espaços familiar, ponto observado, que 

necessita ser estuda mais profundamente, mas que pelo tempo e espaço, não cabia ao nosso 

trabalho, por fugir dos objetivos, ficando assim uma sugestão de pesquisa, o que se sabe 

pelas descrições, que a elas reservam se os afazes considerados próprios para mulheres, 

para nosso mundo contemporâneo consideraríamos um atraso social, um machismo, 

desigualdade de gênero e ideologias correlacionadas (que poderia gerar estudo mais 

aprofundado). Estes são alguns pontos difíceis de conversação com eles, pois nota-se um 

silenciamento. Às mulheres são destinados afazes como artesanado, cuidar da casa e dos 

filhos. Poucas terminam sua escolarização, pois culturalmente o casamento ocorre cedo, 

bem como a concepção dos filhos, causando a desistência das alunas para cuida da vida 

familiar, (explanados mais adiante no segundo capítulo).  



33 
 

Não há remuneração para a função de cacique, seu trabalho é “doado” à 

comunidade, seu poder e prestígio é medido por sua capacidade de conseguir bens e 

serviços para seu grupo por meio da intermediação com a sociedade envolvente. 

Devido à organização sociocultural dos Kaingang, o cacique tem tendência ao 

favorecimento da própria família, devendo mostrar disposição em beneficiar também os 

familiares e a comunidade como um todo (principalmente crianças e velhos). Não é 

permitido a nenhum membro da liderança reter no limite de seu grupo familiar recursos 

que devem circular entre a comunidade. Estes fatores fazem parte das obrigações de 

reciprocidade e são determinantes, tanto para se ter o apoio de seu grupo familiar quanto 

para se ter a anuência dos demais membros da aldeia. 

Os castigos e punições antigamente era o ‘tronco’ no qual o infrator ficava com os 

pés amarrados. Depois dos SPI, na década de quarenta, foram em grande parte substituídos 

por prisões. Ainda hoje, porém, existem ‘troncos’ em algumas terras indígenas, usados 

para delitos graves. Na prisão, eles ficam sem direito à banho e alimentação – recebem 

apenas água – ou ainda, nos casos mais graves, são transferidos para outra Terra Indígena. 

As punições, em média, não ultrapassam os três dias. Nos casos de menor importância, os 

infratores são convocados a prestar serviços para a comunidade (como limpar os caminhos 

e acessos à escola ou ao posto de saúde). 

Durante a entrevista na escolas, os indígenas destacam que dificilmente ocorre 

situações de brigas e desentendimento na aldeia, e que as punições depende da gravidade 

de infringir as leis. O interlocutor 1 e 2 dizem que os delitos cometidos por indígenas que 

podem ter punições mais severas como expulsão da aldeia e a perca do reconhecimento da 

identidade étnica, seriam “só se roubar ou matar! Mas as vezes, eles pedem pra ir outra 

aldeia, aqui ele é livre pra sair ou voltar de novo [...] Mas a gente tem que conversar com a 

liderança, mas vai primeiro na liderança”. 

Antes do aldeamento, quando se acirravam os conflitos provocando cisões, os 

subgrupos se separavam indo habitar outros territórios. Atualmente, com a imposição aos 

índios de permanecerem em áreas delimitadas, os grupos têm sido forçados a buscar novas 

formas de resolver os conflitos internos. 

A dinâmica política das comunidades indígenas, apresenta-se em um conjunto de 

valores e juízos paralelos as leis nacionais, visto que no espaço da reserva indígena, eles 

possuem autonomia para julgar, punir, organizar, proibir, dentre outros ações que lhe é 

lícita, inclusive dentro do espaço escolar e da gestão educacional. Essa presença da 

liderança na escola, garante a comunidade indígena sua autonomia, encaminhando o ensino 

segundo as expectativas coletivas. 

Entretanto, a introdução da instituição escolar no seio das sociedades indígenas, 

mesmo almejada por eles e inserida num processo mais amplo de organização e luta, não 

ocorre sem conflitos. Nas falas das lideranças, nos cuidados que tomam ao implementar a 

escola, nas críticas que explicitam diante da instituição escolar, percebe-se uma 

ambiguidade na visão que os indígenas têm sobre a escola, deixando antever ao mesmo 

tempo um “querer” e um “não querer” essa presença nas suas aldeias. “Veem-na como um 

risco ao modo de vida tradicional, uma invasão dentro de sua própria terra, já que, como 

foi dito, a escola é uma instituição alheia ao modo de vida dos povos indígenas e 

historicamente tem causado danos aos processos próprios de educação e ao uso de seus 

idiomas” (BERGAMASCHI; MEDEIROS, 2010, p. 7). 

Esta resistência a educação é observada pela fala e o sentido dado do interlocutor 2 

em uma conversa sobre a inserção das crianças na escola, pelo seu pensamento ela interfere 

nas práticas culturais, mas reconhece a importância da educação, dizendo que:  
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“Eu não queria colocar meu “piá” no colégio, porque eu pensei será que 

não vai esquecer a nossa cultura. Eu quero que meu “piá” ande descalço, 

de tanga. O que a outra diretora, não queria deixar, mas de outro jeito 

seria difícil, como que ele ia tirar os documentos, como que ele vai se 

virar na cidade? Seria interessante, seria bom que eles reconhecem nosso 

conhecimento”. (Interlocutor 2) 

Dessa forma, em Marrecas a atuação do cacique e a liderança é presente, 

principalmente em marcos decisórios, como contratação de educadores, gestores e 

funcionários no início do ano letivo, caracterizado pelo ato de conceder ou não a carta de 

anuência, que possui caráter obrigatório para posse do cargo. Segundo o interlocutor 

indígena 1, “eles (a liderança) “reparam” (observam) as pessoas, se elas estão “andando” 

direito, se dá pra confiar na pessoa, eles não levam em consideração a opinião dos 

educandos”. 

A presença da liderança se faz durante conflitos durante o ano letivo, ora em que 

são chamados pelos profissionais educacionais, ora se fazem presentes para reinvindicação 

de mudanças pedidas pelos pais, educandos ou comunidade em geral. Comumente a 

comunidade nas datas comemorativas são convidadas a participação ativa, colaborando 

com ideias, funções e ajuda financeira, dos quais os mesmo se fazem presente. A liderança, 

o cacique e a comunidade fazem uso da autonomia que lhes foi dada legalmente dentro do 

espaço escolar. 

A participação da liderança na escola acontece com frequência, eles acompanham e 

controlam a saúde e a educação, mas interlocutor 2 afirma “tem liderança aqui dentro”, e 

diz “quando tem algum problema “pesadinho” com os educandos a liderança vem, “entre 

as encrenca com os educandos a gente leva para a direção e a gente acompanha”.  

Todavia ressaltam que os indígenas que trabalham na escola representam a 

liderança, que na sua ausência eles tem autoridade e poder para interferir em qualquer 

assunto educacional, o interlocutor 2 revela que sente representante dessa liderança, 

dizendo: 

“mas eu me sinto liderança, eu estou em um cargo, eu tenho que cuidar do 

pessoal aqui, então eu me sinto da liderança já, porque se alguma coisa 

acontece, se eles me chamarem, eu vou “dou” conselho aos educandos, e 

eles me respeitam, porque não é só a liderança que tem que chamar 

atenção do educando, o funcionário também tem essa obrigação, porque 

ele convive mais com os educandos do que a liderança que tem outros 

afazeres lá fora, a gente que tá aqui dentro pode dar uns conselhos para 

eles, porque a gente tem mais experiência, só que os educandos respeitam 

nós, eles nunca desrespeitaram nós [...] quando é bem complicadinho eles 

chamam a liderança, e quando os educandos gaseiam a aula eles chamam 

a mãe, pra tirar o caderno dali e explicar o porquê que saiu”. 

Segundo o Cacique Marcos, não apenas ele mas a comunidade como um todo, 

acompanha diariamente o cotidiano escolar, as mães estão quase diariamente na escola 

acompanhando os pequenos e fazendo ao mesmo tempo seus artesanatos. Para ele existe 

um interesse da comunidade em participar mais no processo educacional, mas que ficam 

alheios ao espaços e as pessoas. 

 A participação da família na escola é mais frequente com os menores, das 

anos iniciais, na educação infantil, que as mães acompanham, algumas 

permanecem no pátio da escola, trançando seus artesanatos e cuidando de 
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longe seus filhos, quando eles crescem as mães permitem eles irem 

sozinhos. (Diário de campo- observações) 

Ele (Cacique Marcos) ressalta, que o objetivo da escola é que ela seja voltada para 

os indígenas, que ele relembre todos os dias sua trajetória histórica, que os educadores 

contem a “verdadeira”8 história, “a história dos índios!9”. Muitos conhecimentos dos 

indígenas mais velhos deveriam ser inclusos nas aulas, assim haveria mais integração e 

participação da comunidade no processo escolar, segundo ele. Mas que o ideal, seria 

educadores indígenas atuando em todas as disciplinas, pois eles conseguiriam mais diálogo 

com os educandos, nesse intermédio da cultura kaingang.  

Ressalta que há um incentivo grande para que os educandos vão até as 

universidades para buscar a profissionalização, que dê competência para exercer estes 

cargos na educação, bem como na saúde. Este é um processo longo, mas que ao poucos 

vão surtindo resultados. Cita que na aldeia tem 5 acadêmicos e, que eles encontram muitas 

dificuldades fora da aldeia, preconceito o mais presente, que fazem desistir da caminhada.  

Um estudo recente demonstra que existe uma demanda grande de formação de 

docentes indígenas, visto que segundo Borniotto (2017), nas 37 escolas indígenas 

existentes no Estado do Paraná, há um total de 875 profissionais de educação, sendo 353 

desses, indígenas (40%) e 522, não indígenas (60%). Nos quadros estão considerados, 

funções tais como: pedagogos, educadores bilíngues, educadores de educação infantil, do 

ensino fundamental, do ensino médio e agente administrativo. Em sua grande maioria eles 

atuam como vínculo temporário com a SEED por meio de PSS, em que o contrato pode ser 

renovado ou não, anualmente, por meio de edital público e declaração de anuência do 

cacique de cada comunidade (AMARAL; FRAGA, 2016).   

Por fim, em nossa conversa, pairou uma dúvida no ar, da qual o cacique não 

respondeu, deixando-o reflexivo. Qual a função da escola para os indígenas? A escola de 

Marrecas está formando educandos para quê? A escola tem finalidade para vida kaingang 

ou prepara os educandos para concorrência nas universidades? 10 Questionamentos esses, 

que o trabalho pelo curto tempo de pesquisa e pela discussão complexa não nos permite 

abordar profundamente, a qual daria tema para outra dissertação.  

 

1.3 Caracterização de práticas culturais Kaingang descritas na literatura e sua 

relação com a disciplina ciências naturais  

   

Ao analisar a diferenciação de grupos, alguns critérios embasados teoricamente, se 

fazem necessários para poder versar as práticas culturais de tal estudo. Um estudo relevante 

neste aspecto de Poutignat e Streiff-Fenart na obra intitulada Teorias da etnicidade: 

seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth, aponta as dificuldades de 

estabelecer características inalienáveis que denotariam as propriedades de um grupo étnico. 

Nesta busca o pesquisador descobre a impossibilidade de estabelecer uma lista de 

características que definam este grupo étnico, sejam elas, por língua, território, qualidades, 

                                                 
8 Palavra citada na entrevista com o cacique. 
9 Durante a entrevista ele explica está frase citada por ele, dizendo que quando ele aponta a “verdadeira 

história dos índios!”, ele se refere a ouvir a versão do ponto de vista indígena, pois as bibliografias que 

trazem os livros didáticos mostram a versão impostas dos colonizadores, mas desprezam a “verdade” vivida 

pelos indígenas, termina dizendo durante a entrevista: “A história dos índios não são contada por indíos, são 

contadas por pessoas que nos odiaram, nos maltrataram, nos tiraram tudo, as terras, a família e 

principalmente a dignidade”.  
10 Voltaremos nestes questionamentos no capítulo 2, com os apontamentos dos educadores indígenas e não 

indígenas.  
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características físicas ou comportamentais, ou quaisquer marcadores distintivos de 

diferentes sociedades, ou seja, não há uma medida geral para todos os tipos de grupos 

étnicos.  Frisando em sua citação: “A primeira ingenuidade é a de se acreditar que se pode 

definir uma unidade étnica (quaisquer que sejam os critérios utilizados para defini-la) por 

uma lista de traços” (POUTIGNAT & STREIFF-FENART, 1998. p.61). 

A tradição familiar passada através das gerações caracterizam os elementos da 

cultura. Cultura esta, que não permanece estática e que dessa forma justificam mudanças 

culturais e separação de um grupo formando grupos diferentes, que entretanto, possuem a 

mesma raiz linguística e cultural, os povos Jê, do qual quando se referimos as 

características distintivas dos grupos étnicos indígenas podemos considerar a língua como 

um sinal diacrítico. 

O tronco linguístico Jê divide e distribui os grupos étnicos em três categorias: Jê 

Meridionais (Kaingang e Xokleng), Jê Centrais (Xavante, Xerente e Xakriába) e Jê 

Setentrionais (Apaniekrá, Ramkokamkrá, Krakô, Pukobye, Parakateyê, Kreyê, Kri Kati, 

Apinayé, Suyá, Mengokre [Kayapó e Xikrin] e Tapayuna).  

  Mesmo sendo reconhecido como parentes os Jê Meridionais, Kaingang e Xokleng 

são analisados como possuidores de línguas diferentes por autores como Wiesemann 

(1978), que realizou um estudo comparativo de dialetos do Kaingang e do Xokleng e 

observou outras diversas diferenças entre as etnias.  

  A questão do parentesco entre os Kaingang e os Xokleng está por partilharem um 

passado linguístico comum e uma gama de traços culturais em que uns são semelhantes, e 

outros os distinguem, que demarcam a “diferença”, delimitando as fronteiras étnicas.  

Traços em comum, como por exemplo, a importância que estes grupos dão a guerra, as 

práticas de roubo de mulheres de grupos rivais, o respeito e o temor aos mortos, as práticas 

xamânicas e as relações com os espíritos animais, dentre outros.  

Nos registros históricos os indígenas Kaingang do Paraná, eram referidos pelos 

padres jesuítas espanhóis se referiam como “Gualachos” nas reduções do Guairá entre 

1626 e 1630 (MARTINS, 1937) e da expedição de Fernão Dias Paes Leme por 1660 até a 

Serra do Apucarana. As descrições das práticas culturais mais persistentes pelos jesuítas 

são sobre Xokleng (MONTOYA, 1630), mas é certo o contato com o grupo kaingang, 

mesmo que com uma duração breve por causa dos ataques de bandeirantes paulistas em 

1631, que pôs o fim à experiência missionária jesuítica no interior do Paraná 

A falta do conhecimento das diversas etnias, faziam que os primeiros pesquisadores 

colocassem todas etnias como iguais, o pesquisador Schaden fez uma das diferenciações 

entre os Kaingang e os Botocudos, dos quais se diferiam desde a língua, divergências entre 

características distintas, como organização social e forma dos arranjos dos casamentos e 

fez um aprofundamento sobre o mito de origem de KAMÉ e KAIRU, pelo qual se 

distinguem em uma subdivisão os povos Kaingangs.  

As subdivisões orienta todas as relações sociais e culturais e são designações de 

metades clânicas para distinção entre membros na sociedade Kaingang. Com esse uso 

busca-se destacar a associação das metades e com seus respectivos "pais ancestrais", 

homônimos das metades. Assim passa a ter uma noção da descendências e as teorias de 

alianças. Todos os processos sociais e culturais estão pautados nestas metades ancestrais. 

Na organização social dos Kaingang é a divisão nas metades exogâmicas, KAMÉ e 

KAIRU, que se opõem e se complementam, dessa forma eram baseadas a construção das 

famílias. Segundo explica a autora Juracilda Veiga: 

As metades Kaingang não são espacialmente localizadas, isto é, não 

implicam em "posições" definidas da moradia no espaço geográfico da 

aldeia. Os Kaingang não constroem aldeias circulares ou semicirculares, 
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comuns a todos os outros Jê e aos Bororo, e portanto não demarcam a 

oposição espacial entre centro e periferia, masculino/feminino, 

público/privado, individual/coletivo que se têm apresentado como 

característica dos demais Jê. Embora os Kaingang estabeleçam uma 

relação entre as metades KAMÉ e KAIRU e com os pontos cardeais 

(Oeste e Leste respectivamente), essa relação não transparece nas ações 

cotidianas, mas apenas na cerimônia do Kiki e nos enterramentos, como 

veremos adiante. Os KAMÉ estão relacionados ao Oeste e à pintura facial 

com motivos compridos (râ téi), e os KAIRU relacionados ao Leste e à 

pintura facial com motivos redondos (râ ror). Cada metade comporta duas 

seções (ver adiante): na metade KAMÉ, as seções Kamé e Wonhétky; na 

metade KAIRU, as seções Kairu e Votor (VEIGA, 2006, p 1). 

A sociedade Kaingang possui uma característica patrilinear, onde ambos os sexos 

dos filhos levam a metade e seção do pai, e é continuo através das gerações. Isso vai 

determinar a formação dos casamentos: KAMÉ nunca podem casar com KAMÉ, da mesma 

forma os KAIRU nunca devem casar com KAIRU, e sim KAMÉ com KAIRU, sempre 

com o oposto. As metades são homônimas dos heróis míticos, conforme relata 

Nimuendaju:  

A tradição dos Kaingang conta que os primeiros desta nação saíram do 

chão (...) Saíram em dois grupos, chefiados por dois irmãos por nome 

Kañerú e Kamé, sendo que aquele saiu primeiro. Cada um já trouxe um 

número de gente de ambos os sexos. Dizem que Kañerú e sua gente toda 

eram de corpo fino, peludo, pés pequenos, ligeiros tanto nos seus 

movimentos como nas suas resoluções, cheios de iniciativa, mas de pouca 

persistência. Kamé e os seus companheiros, ao contrário, eram de corpo 

grosso, pés grandes, e vagarosos nos seus movimentos e resoluções. Se 

aos Kañerú cabia iniciar o combate eram os Kamé que davam conta da 

guerra, sustentando a luta. Os seres e objetos do mundo natural estão 

relacionados a essas metades, conforme a aparência que tenham para os 

Kaingang os objetos, coisas e animais: se são redondos 

(proporcionalmente semelhantes nas suas dimensões de altura e largura) 

são classificados como ror (KAIRU) e se são compridos 

(desproporcionais nas dimensões de altura e largura) são téi (KAMÉ). 

Submeti uma listagem de nomes Kaingang à alguns velhos para saber se 

eram nomes Kamé e Kairu. Um deles comentou: " Ngrâ é nome Kairu, é a 

samambainha; não vê que ela vive fechado, é Kairu". De fato, esse tipo de 

samambaia tende a enrolar suas pontas, dando uma aparência arredondada 

a estas. Parece que é a isso que os Kaingang referem como 

"fechado"(NIMUENDAJU, [1913] 1993:58-9). 

  Mas qual seria a importância para nosso estudo saber sobre as metades KAMÉ e 

KAIRU? Para a ciência, podemos interpretar estes significados da cultura Kaingang como 

um começo de sistematização dos seres vivos, uma certa taxonomia, segundo as descrições 

de Nimuendaju, que nos diz que todos os seres da natureza teriam sido criados segundo a 

crença indígena, pelos "pais fundadores" KAMÉ e KAIRU, com exceção dos elementos 

vitais da vida, que não pertenceriam a nenhuma metade: terra, do céu, da água e do fogo. 

Todos ainda manifestam sua descendência ou pelo seu temperamento ou pelos traços 

físicos ou pela pinta [pintura]. 

  Segundo, entrevista com um senhor indígena agente educacional, os índios mais 

novos não conhecem mais os mitos e conhecimentos indígenas, a escola poderia ser 

instrumento para resgatar e sistematiza-lo, bem como fazer essa ponte de integração dos 
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mais velhos da comunidade com os mais novos de forma didática, fortalecendo identidade 

kaingang. Sonham com a publicação dos conhecimentos kaingan traduzidos na língua da 

cultura afim de valoriza-la. 

Segundo a pesquisa de Nimunendaju que demonstra alguns exemplares biológicos 

desta separação, nos diz, que: 

O que pertence ao clã Kañeru é malhado, o que pertence ao clã Kamé é 

riscado. O Kaingang reconhece essas pintas tanto no couro dos animais 

como nas penas dos passarinhos, como também na casca, nas folhas, ou 

na madeira das plantas. Das duas qualidades da onça pintada, o acanguçu 

é Kañeru, o jaguareté é Kamé. A piava é Kañeru, e por isso ela vai 

também adiante na piracema. O dourado é Kamé. O pinheiro é Kamé, o 

cedro é Kañeru, etc. (NIMUENDAJU, [1913] 1993:59). 

  Muitos animais estão cercados por um mito, que subjetivamente quer dizer algo, 

seja bom ou não, mas que apresentam uma simbologia na cultura, e geralmente são 

primeiramente associados as metades Kamé ou Kairu. Quando não se sabe a qual metade 

pertence, eles justificam que esse animal não estava presente no ritual do kiki, ou seja, não 

possuem marcação de sinais clânicos e, portanto, não foram classificados. 

  Abro um parênteses para contar um fato acontecido na escola no tempo e espaço da 

pesquisa, que demonstra a simbologia de um animal que é considerado mal para os 

indígenas. Em certo dia, chegando na escola, haviam educandos que mataram uma coruja a 

pedradas e, os educadores e gestores ficaram espantados com a atitude deles, visto que os 

indígenas possuem estereótipo de protetores da natureza. O acontecido gerou uma 

discussão dos educadores sobre o ato, uns defendiam os educandos, que expressavam sua 

cultura, outros achavam desumano e cruel a atitude, condenando-os.  

  Naquele mesmo dia, outra coruja pousou sobre o telhado e ali permaneceu. As 

crianças mais que depressa, pegaram pedras e esperavam o final da aula para matá-la. 

Percebendo o movimento, a diretora entrou na sala de aula e proibiu tal atitude, dos quais 

se persistisse seria aplicado sanções de punição, afinco de coibir a ação.  

  Neste momento, tentei entender qual era o sentido da coruja para universo indígena, 

e perguntei a um deles, que trabalha na escola, ele é um dos mais velhos, já foi cacique e 

possui um amplo conhecimento, além de gostar muito de conversas. Dessa forma, indaguei 

sobre o fato e ele me explicou, que os indígenas acreditam que a coruja não é um animal 

bom. Quando ela pia três vezes em um lugar, alguém irá morrer.  

  Neste momento me coloquei no lugar deles, as opções eram simples: ou sofria as 

penalidades impostas pela direção, ou qualquer pessoa, inclusive uma pessoa próxima, 

amada, poderia morrer. E agora? Seguir as regras da escola ou a cultura? Quando bateu o 

sinal, esperei para ver a reação das crianças. Sem dúvidas, a simbologia da cultura, o amor 

ao próximo e a fé na crença, fizeram mais prevalecer aos padrões impostos. Ali, me 

questionei até que momentos os educadores e gestores interferem na cultura? E como 

chegar a um diálogo no processo da educação? 

Continuando no universo simbológico, sem dúvidas consiste em uma oportunidade 

de estudar a mitologia e sua relação com a educação formal e suas situações em sala de 

aula. 

Seguindo o pensamento dos seres mitológicos, irmãos, Kamé e Kairu, não foram 

responsáveis apenas pela criação dos seres vivos, mas eles quem definiram as regras de 

condutas e comportamento dos homens definindo a fórmula de recrutamento das metades 

(patrilinearidade) e estabelecendo a forma como as metades deveriam relacionar-se 

(exogamia).  
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“Chegaram a um campo grande, reuniram-se aos Kaingang e deliberaram 

casar os moços e as moças. Casaram-se primeiro os Kairucrés com as 

filhas dos Kamés, estes com as daqueles, e como ainda sobravam homens, 

casaram-se com as filhas dos Kaingang” (BORBA, 1908. pg.22).  

Através da divisão Kamé e Kairu, formou-se a fórmula de organização social pelas 

regras de descendência e de casamento. O dualismo Kamé e Kairu oferece um sistema de 

classificação abrangente, totalizante – os seres da natureza, incluindo os homens, possuem 

a marca das metades e carregam valores a elas associados relacionado aos traços da 

personalidade, tais como: forte/fraco, alto/baixo, ímpeto/persistência. 

  Outro estudo da organização social dos Kaingang, de Nimuendaju e Baltus, também 

tratam as divisões internas ás metades, que consiste em 4 classes. Cada classe é distinguida 

pela pintura corporal. Essas classes servem para separar membros por funções nos rituais 

de enterros, danças e outros atos. A diferença ou identidade de uma classe nunca impede o 

casamento, como acontece em caso de identidade do clã (NIMUENDAJU [1913] 1993:61-

2). As metades, para Nimuendajú, possuem caráter clânico, e o pertencimento e a 

identidade oriunda delas que interferirá nas regras de casamento, e não a identidade ou 

diferenciação de classe porque, para aquele autor, as classes existem papéis cerimoniais.  

Na realização do ritual kikikoi, também vemos a forme presença do dualismo, das 

divisões de funções, papeis cerimoniais, pintura corporal, danças, cantos e rezas. Este culto 

aos mortos, seguem regras, e a primeira dela é que seja oferecida apenas quando há mortos 

das duas metades. Neste ritual também podemos apontar a íntima relação da cultura 

Kaingang com a natureza, e a simbologia de cada signo para ela.  

Neste ritual, há três processos realizados pelos rezadores, que consistem em três 

fogos, em dias diferentes, em local chamado praça dos fogos. Ele segue uma temporalidade 

cosmológica, que deve ser entre janeiro e junho, e todo ritual dura cerca de 2 meses. Neste 

ritual pontuamos a forte presença dos conhecimentos das ciências naturais pelos indígenas, 

dos quais deveriam ser avivados na escola, mas que muitas vezes passam por irrelevante. 

No primeiro fogo (são acesos dois fogos, um para cada metade) antecede o corte (a 

derrubada) do pinheiro (Araucaria augustifolia), o qual servirá de konkéi (cocho), vasilha 

onde é colocada a bebida que recebe o nome do ritual - ‘kiki’ (cerca de 70 litros de mel e 

250 litros de água)11. O segundo fogo (são quatro fogos, dois de cada metade) ocorre na 

noite seguinte e antecede o início da preparação do konkéi.  

O terceiro fogo, etapa mais importante do ritual, articula um maior número de 

pessoas e eventos. Depois de 2 meses de fermentação da bebida no konkéi, seis fogos são 

acesos - três dos Kamé e três dos Kairu - paralelos ao konkéi. A noite toda há rezas, cantos, 

pinturas faciais (com tintas obtidas pela mistura de carvão e água, usada para proteção 

contra os espíritos), músicos tocam instrumentos de sopro (confeccionados com taquaras – 

turu) e chocalhos (confeccionados com cabaças e grãos de milhos – xik-xi). 

Ao amanhecer os grupos se deslocam da praça de dança para o cemitério, onde 

novamente são realizadas rezas para os mortos nas suas sepulturas. O ritual é concluído 

com o consumo da bebida, do Kiki. O Kikikoi pode ser definido como um esforço da 

sociedade em ratificar o poder do mundo dos vivos sobre os perigos associados com a 

proximidade dos mortos e firmar articulações sobre a complementaridade das metades, a 

nominação, a integração entre comunidades distintas, o controle sobre o território e a 

interação mitológico-histórica com a natureza.  

                                                 
11 Uma pausa para observação que a cultura kaingang tem conhecimento científico sobre o processo de 

fermentação, mesmo processo utilizado na preparação de uma comida kaingang, que é bolo azedo, detalhe 

importante que deveria ser avivado em aula de química e biologia, afinco de trazer sua realidade, seu 

conhecimento prévio, contextualizado com a finalidade desse estudo para vida social. 
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Por causa de tensões com SPI, o ritual foi sendo abandonado, pois eram 

interpretados como as beberagens e a articulação intercomunitária, ela era a mais 

expressiva manifestação da religiosidade kaingang e foi fortemente combatida, bem como 

perseguição dos Kuiãs kaingang, pois eram os detentores do profundo conhecimento e 

manipulação da relação entre Natureza, Cultura e Sobrenatureza. 

O interlocutor 2 e 3 na entrevista diz que nunca viu o ritual kiki, mas que sabe que 

ele acontece em Chapecó- SC, e eles tem vontade de visitar a aldeia para reaprender o 

ritual. 

Schaden (1959) relatara que a vida religiosa dos Kaingang apresentava, como 

centros de elaboração cultural tradicional, o ritual dos mortos e a organização da 

comunidade em grupos de parentesco. Estudos mais recentes (VEIGA, 1994; 

TOMMASINO, 1995; FERNANDES, 2003; ALMEIDA, 2004) reafirmam serem estas 

importantes características da cultura Kaingang. Se por um lado, os índios não resistiram à 

integração de símbolos do cristianismo, por outro, demonstraram uma capacidade sem 

igual de ressignificação e apropriação de elementos da religiosidade da sociedade 

dominante (o cristianismo) e suas concepções cosmológicas. 

Em relação ao ritual dos mortos, os Kaingang no Paraná não o praticam mais e não 

praticam o princípio da exogamia (casamentos entre metades diferentes). A grande maioria 

não sabe a metade Kamé ou Kairu à qual pertence. As mudanças impostas pelo contato são 

as principais responsáveis pelo “abandono” ou ressignificação desta prática. Os registros 

mostram que o último Kiki foi realizado no Paraná há cerca de 50 anos.  

Os Kuiãs, que orientavam e realizavam o ritual detinham grande parte do 

conhecimento sobre a natureza, e com a perseguição a eles, estes conhecimentos foram 

perdendo-se, descaracterizando a cultura dos antepassados. Outros conhecimentos 

relacionados a flora, eram agregados aos que fabricavam armas de guerra e caça, utensílios 

domésticos e enfeites, feito por tecidos de fibras de urtiga brava, talas de caraguatá, cestos 

de taquara de vários tamanhos e formas para fins diversos, enfeites e adornos e utensílios 

de cerâmica e porongos (cabaças). 

O conhecimento dos recursos naturais eram necessários para fabricar utensílios 

domésticos, de proteção e ataque em confrontos, para caça, pesca e plantação, preparação 

dos alimentos e outras diversas funções, em que a matéria bruta tinha que ser moldada 

conforme sua finalidade. 

Como exemplo do uso dos recursos naturais estão as armas de guerra constituíam-

se em arcos (uy), flechas (dou) e lanças (urugurú). As pontas das flechas eram de osso de 

macaco bugio (gòg) e mico (kajér), mais tarde, passaram a ser de ferro obtido dos brancos. 

Os arcos eram feitos de pau d’arco (Tabebuia Chrysantha), em forma de curva, 

friccionando-o com pedra arenosa e com lâminas de pedra, e o alisavam com as ásperas 

folhas de umbaúba (Cecropia sp.)”, aquecendo-o depois contra o fogo e untado com 

gordura (MÉTRAUX, 1949). As lanças eram guarnecidas com pontas de ferro obtidas 

junto aos brancos. Alguns arcos mediam de 2,10 a 2,40m, mas podiam chegar a 2,70m. 

Cabeças de flechas eram feitas de taquara larga, de varas farpadas, de varas de madeira, 

apontadas com afiada ponta de osso de macaco ou veado, ou ainda com arrebites de 

madeira, para pegar passarinhos. 

As formas e grafismos dadas aos objetos produzidos estão relacionadas a 

cosmologia dualista dos kaingang, onde evidenciam o universo simbólico dos mundos 

social, natural e sobrenatural em metades Kamé e Kairu. Téi ou ror são os nomes das 

marcas (ra) ou grafismos (kong gãr) que identificam, respectivamente, as metades Kamé e 

Kairu. 

Como regra geral, os grafismos, morfologias e posições/espaços considerados 

compridos, longos, altos, abertos são denominados téi e representam a metade kamé. Por 
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outro lado, os grafismos, morfologias e posições/espaços vistos como redondos, 

quadrangulares, losangulares, baixos, fechados, são chamados de ror e representam a 

metade kairu. Alguns grafismos, no entanto, podem apresentar fusão dos padrões téi e ror e 

são denominados ianhiá (marca misturada) e apareciam nos mantos de urtiga (kurã; kurú) 

de alguns caciques, nos troncos de pinheiros marcadores dos limites dos territórios de 

coleta de pinhão de cada grupo local, nas flechas de alguns caciques e ainda nas pinturas 

corporais. 

Portanto, de forma explicita ou implícita todos os acontecimentos, ações e 

organizações da cultura kaingang estão relacionadas a simbologias da natureza, do qual 

deve ser considerados durante o processo educacional. As aulas tomariam como princípio o 

conhecimento prévio para o ensino-aprendizagem, aliando com conhecimentos científicos, 

e dando autonomia ao educando na construção de um novo conhecimento, sem ferir sua 

cultura, sua individualidade e sua simbologia, por que ele que vai se apropriar ou não dele. 

Sem dúvidas, o papel da escola nesse intermédio do conhecimento cientifico com a 

cultura fatigante e dubitável, principalmente quando o mediador não é pertencente a etnia, 

pois a abertura de diálogo com a educador já se torna restrita, seja por vergonha em 

expressar-se ou por presumir irrelevante para o ensino, aqui estão expressar uma pequena 

mostra de possibilidades de realizar a interculturalidade nas disciplinas, mas que 

demonstra, que sim, é possível.  

 

1.4 Economia Kaingang e a sua relação com a educação escolar e ambiental 

 

A cultura Kaingang organizou-se sobre uma economia baseada na caça, pesca, 

coleta e agricultura complementar. Atualmente a agricultura é o elemento básico da 

economia Kaingang. Para a prática da caça, o território de floresta tem que ser de grande 

abrangência, eles procuram mamíferos de grande e pequeno porte (anta, veado, cateto ou 

caititu, queixada, quati, etc) e a grande variedade de aves aí existentes (jacu, uru, papagaio, 

nambu, macuco, etc), havendo certamente animais cujo consumo era interditado e outros 

cujo consumo não era costume como, por exemplo, os tamanduás (mirim e bandeira), 

jaguatirica, lontra, ariranha.  

As caças não ocorrem por armadilhas, como é comum na cultura guarani, apenas 

algumas aves como papagaios e baitacas, pegas pelo laço, e o rato do mato (kaxin) pela 

técnica do émbitkô. Kaingang tinha uso frequente de arcos e flechas, com diferentes tipos 

de pontas feitas de madeira ou ossos de animais. 

A coleta incluía abundantes recursos naturais, destacando-se porém: pinhão (para 

consumo e venda atualmente), frutas nativas como jabuticaba, o guamirim, pitanga, butiá, 

ariticum, araçá; e a erva mate (consumo, venda e rituais de adivinhação), palmito (usado 

para fazer farinha), mel de guaraipo, mirim, irapuá, iratim, mandassaia (consumido natural 

ou pra fazer bebidas fermentadas do kiki), as larvas de insetos, ou "corós", presentes na 

palmeira (os mais apreciados), na taquara, no pinheiro, na paineira e no jaracatiá (cruas ou 

fritas na própria gordura); verduras, como o fuá (erva moura), o kumi (folha da mandioca 

brava), o caruru, a cambuquira (folha da abóbora ou da moranga), pyrfé (folha do urtiga 

brava) e as plantas medicinais. 

A pesca outra importante fonte da alimentação, obtidos por armadilha de paris 

(taquaras ou varas), e nos rios menores também usavam técnicas do “envenamento” do 

cipós, do timbó e cascas de certas árvores (Cf. D'ANGELIS 1984a:48-9), após para 

conservar o peixe usavam o processo da defumação. Mas a prática ocorre apenas em 

algumas épocas, por causa do período de desova, que não indígenas chamam de piracema. 
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A agricultura Kaingang constituía-se, tradicionalmente, do cultivo de milho, feijão, 

morangas, também do purungo ou cabaça. Segundo o testemunho dos principais autores e 

fontes primárias, a agricultura Kaingang não tinha originalmente senão um papel 

complementar na alimentação do grupo e sua participação estava restrita, também por 

razões climáticas, provavelmente aos meses de dezembro ou janeiro a março ou abril. 

Confinados em minúsculas parcelas de terra, o constante reuso do solo e a perda da 

cobertura vegetal transformaram as Terras Indígenas em espaços degradados 

ambientalmente cuja produtividade não atende as necessidades materiais das famílias. 

(ISA, 2003, p.12) a cultura Kaingang é dinâmica e dotada de princípios classificatórios e 

organizacionais de grande alcance que se manifestam em todos os campos da vida social, 

mas “não é óbvia a olhos não treinados, não insistentes, não iniciados.” (FERNANDES, 

2003, p. 5). 

Nas observações participativas, a pesquisa desvelou que estas práticas a aldeia de 

Marrecas são praticamente inexistentes, pois possuem casos isolados que mantém estes 

costumes, como de caça. A percepção e pela análise do discurso dos entrevistados, os 

indígenas continuam preservando as florestas, mas que todavia não fazem uso direto de 

seus recursos naturais para sobrevivência.  

As famílias em geral não fazem mais uso da caça, quando ocorre esporadicamente, 

principalmente quando há aumento na população de catetos, animais agressivos e 

perigosos que se aproximam da aldeia para procurar alimentação. Eles possuem animais 

domesticados de consumo de proteína como galinha e porco, casualmente eles pescam no 

rio Marrecas, e possuem roças familiares de plantações de poucos item, como mandioca, 

batata-doce, feijão, milho, algumas verduras e condimentos, mas que outras fonte de 

alimentação como arroz, óleo, açúcar, trigo e demais produtos são adquiridos em 

comércios das cidades mais próximas- Turvo e Guarapuava. 

Pela análise de dados, este recurso financeiro provém grande parte do trabalho da 

produção de erva-mate que sustenta quase toda a aldeia, porém outras fontes como bolsa 

família, artesanato e colheita de pinhão complementam as rendas familiares.  

Pelo convívio com os Kaingang é possível perceber que as atividades cotidianas 

estão marcadas por distintivos étnicos, pequenos atos que indicam a filiação cultural tais 

como o tipo de agricultura, a caça, a cestaria, o respeito pelas crianças, a perambulação 

entre as áreas indígenas, a existência de pequenas casas de fogo atrás ou ao lado da casa 

principal onde geralmente vivem os mais velhos. 

A área da Reserva indígena de Marrecas é a terceira maior reserva no Estado do 

Paraná, todavia, devido ao período colonial e do império, muitas devastações ocorrem, e a 

área sofre influências externas das áreas que rodeiam a mesma. Influências no quesito 

ambiental, de desmatamento, invasões dos limites, poluição do rio que passa pela aldeia, 

mas a preocupação mais alarmante está na produção do lixo pelo consumo de produtos 

industrializados, pois a comunidade não possui assistencialismo básico de coleta de lixo, e 

o mesmo vem sendo incinerado ou acaba jogado no meu natural.  

Frisando que as famílias na comunidade de Marrecas conseguem seu sustento 

financeiros, por três práticas principais: coleta de pinhão (sazonal), artesanato e a colheita 

de erva-mate nativa.  

A coleta de pinhão ocorre em um período do ano, aproximadamente de abril a final 

de junho, a prática cultural dos indígenas, consiste em adentrar a floresta por dias para 

coleta, onde toda a família, homens, mulheres e filhos participa. O homem tem o papel de 

subir no pinheiro através de uma ferramenta artesanal, chamada por eles de “esporão”, que 

são como grampos que penetram na madeira para segurar pés na escada. As mulheres e 

crianças fazem a colheita no chão.  



43 
 

Esse período de colheita afeta a frequência escolar das crianças na escola e, 

consequentemente sua aprendizagem, porém não há nenhuma medida sendo tomada por 

parte da gestão e da SEED, pois uma das soluções possíveis, seria a mudança do calendário 

escolar em respeito à prática cultural, que já foi tentada segundo a instituição, mas que não 

houve êxito, por barramento em função dos direitos trabalhistas. Questiono por que duas 

leis se contradizem? Ou se há má vontade pelos órgão públicos de adequar-se à realidade 

cultural kaingang? 

As faltas dos educandos tem sido abonadas por trabalhos domiciliar e, e não há 

previsão de mudança do quadro, assim os educandos não reprovam por falta. Porém 

perdem em questão do desenvolvimento cognitivo segundo a direção escolar e os 

educadores não indígenas, mas que em contrapartida a concepção dos indígenas é ambígua, 

eles que acreditam que aprendizagem das práticas culturais é tão importante quando o 

educação formal. Esta é uma problemática complexa, pois envolve concepções ambíguas, 

visões diferentes, que elencam prioridades diferentes, assunto que trataremos mais adiante.  

Voltando a renda familiar, o artesanato é praticado geralmente por mulheres é 

realizado durante o ano todo, as vendas contribuem para renda familiar. A fabricação dos 

balaios, peneiras e assessórios, são produzidos através da planta de bambu, que depois de 

cortada em tiras e tratadas ganham cores e formas pelo trançado. As crianças aprendem 

ainda pequenas pela observação, que vai aperfeiçoando pelas tentativas. O método de 

ensino não é forçado, nem possui uma idade específica, ele ocorre espontaneamente no 

cotidiano da cultura.  

A colheita de erva mate nativa ocorre em toda extensão da reserva e, é encontrada 

em abundância, porém os indígenas conhecem práticas de preservação e tempo de corte, o 

que permite um manejo sustentável. A empresa Guayagui, da Califórnia, nos Estados 

Unidos é compradora na erva-mate nativa, em 2011 a aldeia exportou cerca de 20 

toneladas de erva-mate segundo Portal Rede Sul de Notícias (2011). 

Na entrada da aldeia, encontra uma placa de informação, sobre a produção, com um 

aviso explicito que possui um manejo sustentável. Esta informação me instigou, e durante 

as entrevistas indaguei sobre a palavra “sustentável!”. Os indígenas explicaram que ela 

significa, que não há plantações de erva-mate, ela uma planta nativa que se encontra em 

todo seu território, mas que seu manejo de colheita ocorre de tal forma, que não prejudique 

a planta, matando-a. Eles fazem a colheita do que chamam de excesso. Um dos produtores 

da erva-mate explica que “as vezes demoramos mais de 5 anos para voltar a mesma planta 

de erva, porque marcamos cada planta e seguimos até voltar a primeira, isso demora tempo 

[...] existe lugares distante que nunca foi coletado, esses dias eu encontrei um que era 

muito grande, fiquei impressionado”. 
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IMAGEM 1: Placa na entrada da aldeia indígena de 

marrecas.

 

 

FONTE: Barreto, 2016. 

A prática beneficia a economia da cidade do Turvo, pois através dela foi necessário 

a criação de uma empresa que faz o preparação da erva-mate para a exportação, a empresa 

se chama Ervateira Polemate. A empresa teve que se adequar com equipamentos 

industriais para o processamento orgânico certificador. Segundo o Portal Rede Sul, há 

vários beneficiados com a exportação, segundo o vice cacique em entrevista com a 

imprensa, “além de ser uma questão social, a empresa americana paga cerca de 30% a mais 

do que as empresas brasileiras pagariam pela produção”, explica Irani (PORTAL REDE 

SUL DE NOTÍCIAS, 2011). 

As vendas ocorrem com notas fiscais, o que assegura aos indígenas uma 

previdência social, este é um desenvolvimento econômico da comunidade. Toda a matéria-

prima é orgânica, certificada pela Federação do Comércio Justo e plantada à sombra em 

meio à Mata Atlântica sul-americana, de onde é nativa. A sede da empresa está nos Estados 

Unidos é o principal mercado consumidor, seguido pelo Canadá. A Guayakí vende 

atualmente 400 toneladas por ano, fatura US$ 24 milhões e suas ações valorizam acima da 

média do mercado, de 14% segundo a Revista Planeta (2014). 

Alex Pryor jovem de Bueno Aires estudante de engenharia de alimentos na 

Califórnia fundou com o amigo norte-americano David Carr a marca de erva-mate 

Guayakí, mas optaram por um modelo de sócios inovador que une proteção ambiental e 

geração de renda para comunidades indígenas e agricultores do Brasil, Paraguai e 

Argentina. Alex diz na entrevista à Revista Planeta (2014): 

Como as terras indígenas são de propriedade do Governo Federal, pela lei 

dos serviços ecossistêmicos ele repassa verba para os municípios que 

possuem reservas legais. Trabalhamos em 16 mil hectares de floresta, que 

geram R$ 2 milhões por ano em benefício aos serviços ecossistêmicos. 

Com isso os índios têm casas tradicionais, serviço público de iluminação 

e água e escolas maravilhosas, com educadores e diretores excelentes, 
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vindos de povoados vizinhos. Também recebem Bolsa-Trabalho e Bolsa-

Alimentação. 

  A empresa Guayakí é responsável pela grande parte da renda econômica familiar da 

comunidade Kaingang, e a relação produtiva de erva-mate sustentável é vista com bons 

olhos, pois possibilita uma situação social mais favorável, que remete diretamente ao 

desenvolvimento e permanência escolar das crianças, bem como uma condições mínimas 

de dignidade humana para subsistência.  

  Portanto a instalação da empresa na aldeia indígena trouxe consigo muitos 

elementos positivos como estabilidade financeira para as famílias kaingang, colocando a 

situação social da aldeia fora da miséria como se encontra muitas outras, afirma o Cacique 

Marcos que “aqui só passa fome quem não tem vontade de trabalhar, porque serviço tem 

para todos!”.  

  Porém, ela também possui pontos negativos, pois criou uma problemática cultural, 

da qual foi exposta durante a pesquisa primeiramente pelos educadores não indígenas e 

refirmada posteriormente pelos indígenas. Dentre a principal problemática enfrentada na 

aldeia está o acúmulo de resíduos sólidos, que não possuem destinação correta, pela 

prefeitura. Importante relembrar que nos últimos anos ouve maior acúmulo de resíduos 

sólidos, devido consumo relativamente crescente por produtos industrializados, fato 

decorrente ao poder aquisitivo do trabalho de produção agrícola.  

  Outro ponto apontado pela direção, considerado negativo, consiste na saída precoce 

de jovens para o trabalho na colheita de erva-mate, e geralmente a evasão do ensino médio 

aumenta para sexo masculino em função disto. Estas questões serão levantadas novamente 

no capítulo 3. 

IMAGEM 2: Indígenas na colheita de Erva-Mate Sustentável para a empresa 

Guayakí. 

 

FONTE: Revista Planeta, 2014. 
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2 CAMINHOS DO PROCESSO EDUCACIONAL INDÍGENA 

 

2.1 Primeira fronteira étnica: os estudos da linguística indígena e suas implicações no 

processo educacional 

 

Mesmo com as dificuldades do conceito de grupos étnicos e com categorizar as 

atribuições por características, e fundamental compreendermos e delimitarmos as fronteiras 

estabelecidas ao longo da história dessas sociedades, mesmo sabendo que elas não 

permanecem estáticas, e sim, se modificam conforme sua dinamicidade frente às diversas 

situações.  

Contudo, avaliamos mais adequado trata-las na mesma perspectiva que o fez 

Fredrik Barth (1969, p.185), analisando-os não por meio de traços culturais ou linguísticos, 

mas sim como um tipo de organização. Dessa forma não congelamos nosso objeto, e 

assumimos essa dinamicidade dos acontecimentos durante a existência do grupo, que 

sofrem mudanças por interferências, seja elas, interna ou externa. Estas mudança, se 

referem a características que em um determinado tempo eram diacríticas e serviam para 

diferenciar grupos, mas que no temporalidade presente, são obsoletas. 

Quando trocamos o foco das atenções para a distinção dos grupos pelas fronteiras 

estabelecidas endogenamente que concretizam as relações sociais, passa então para a auto 

atribuição, ou seja, o grupo coletivo se auto define e é definido por outros grupos, desta 

forma eles se distinguem por limites estabelecidos, do que é pertencente e do que não 

pertence. Para Barth, as fronteiras estabelecidas definem a organização social, que 

reformula e reafirma a identidade e as possíveis interações sociais entre os grupos.  

  Os grupos étnicos se firmam como uma organização com base em traços culturais, e 

eles se tornam mais evidentes, quando há interações com outros grupos, com outros atores 

sociais que não partilham das mesmas representações simbólicas. Neste contato ou fricção 

interétnica, os elementos que diferenciam os grupos conferem “a marcação simbólica, que 

é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a relações sociais, definindo, por exemplo 

quem é excluído e quem é incluído” (WOODWARD, 2004. p.14). É por meio da 

apropriação desses símbolos distintivos, reais ou imaginários, que diferenças são 

construídas. 

Quando posta sobre a ótica da alteridade- o nós e eles- a evidência acentua a 

identidade étnica pela capacidade de se diferenciar dos outros, seja em ordem econômica, 

política ou social. Assim a identidade dos grupos se baseia mais na diferença sobre 

consequência de exclusão do que na semelhança por inclusão. Nesta relação entre a 

diferença e a identidade, argumenta-se que não se produz identidade senão por meio da 

diferença, pois é com base no que não somos que definimos o que somos.  

Parafraseando a autora, poderíamos dizer que as representações não só indicam 

“aquilo que somos”, bem como aquilo que não somos. É no curso de nossa vivência 

sociocultural que são erigidos os elementos pelos quais nos serviremos para estabelecer 

parâmetros do que julgamos “normal” ou “anormal”, aceitável ou desviante, enfim, 

balizamos nossa vida com o apoio desses símbolos.  

Nesta fronteira étnica em que nos referimos e que implica em primeira instância no 

processo educacional, está pautada no língua indígena utilizada na comunicação social na 

comunidade, os estudos nesta área linguística foi quem permitiu e ainda permite o diálogo 

dos conhecimentos escolares.  

No final dos anos 50 um estudo na área indígena de Rio das Cobras, no sudoeste do 

Paraná, a missão linguística do Summer Institute (SIL), onde o Kaingang dirigida por 
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Ursula Wiesemann e posteriormente por Gloria Kindell, deu um primeiro passo na 

caracterização dos grupos étnicos pelo estudo linguístico intitulado Notas sobre o proto-

Kaingáng: um estudo de cinco dialetos (cf. WIESEMANN, 1959), deu a partida ao preparo 

de material de ensino de Kaingang para missionários e, finalmente, estabelece uma 

sugestão de ortografia oficial e inicia a produção de cartilhas para alfabetização em 

Kaingang, digamos que aqui temos o princípio de uma escola bilíngue indígena. 

Estes cinco dialetos estudados pela linguista Ursula Wiesemann classificou a língua 

dos Kaingang atuais em cinco dialetos: (1) de São Paulo (SP), entre os rios Tietê e 

Paranapanema; (2) do Paraná (PR), entre os rios Paranapanema e Iguaçu; (3) Dialeto 

Central (C), entre os rios Iguaçu e Uruguai, Estado de Santa Catarina; (4) Dialeto Sudoeste 

(SO), ao sul do rio Uruguai e a oeste do rio Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul; e 

(5) o Dialeto Sudeste (SE), ao sul do rio Uruguai e leste do rio Passo Fundo. 

Neste período, a política de educação escolar para os índios foi alterada. O governo 

brasileiro por meio da FUNAI estabeleceu convênio com a SIL e que várias escolas foram 

construídas e funcionavam como um setor burocrático do Posto da FUNAI nas áreas 

indígenas, eles eram os responsáveis pela codificação de línguas indígenas, alfabetização 

na língua materna, elaboração de materiais didáticos específicos e coordenação de projetos 

educativos. O objetivo desta agência missionária na assimilação indígena fica claro na 

exposição do então diretor da missão neste continente: Uma vez que pode ler e escrever, 

ainda que a princípio seja somente em sua própria língua, acaba o complexo de 

inferioridade [do índio]. Começa a se interessar em coisas novas. Se interessa em comprar 

artigos manufaturados – implementos, moinhos, roupas etc. Para fazer tais compras 

necessita trabalhar mais. A produção aumenta e logo o consumo também.  

Este convênio da FUNAI, SIL e a IECLB (Igreja Evangélica de Confissão Luterana 

no Brasil), criou a primeira escola para formação de "monitores bilíngues" na área de 

Guarita (RS). Este foi um dos primeiros programas de educação escolar indígena bilíngue 

no Brasil, que tinha uma característica de desvalorização da língua, que tem a função 

apenas de ponte para aprender o português, que acelerou um processo de abandono da 

língua pelas gerações Kaingang mais (PORTAL KAINGANG, 2016). 

Os objetivos mascarado do SIL tinha como proposito a inserção do índio no sistema 

produtivo. Segundo estudiosos da educação escolar indígena, a missão apresentou um 

caráter inovador em relação às missões anteriores, “ao invés de abolir as línguas e as 

culturas indígenas, a nova ordem passou a ser a documentação destes fenômenos em 

caráter de urgência, sob a alegação dos famigerados riscos iminentes de desaparecimento, e 

a diferença deixou de ser um obstáculo para se tornar um instrumento do próprio método 

civilizatório.” (SILVA; AZEVEDO, 1995, p. 151). 

Segundo está ideologia, o programa de educação bilíngue do SIL foi, então, 

recebido com simpatia em meios intelectuais e setores administrativos da sociedade, 

justificado pelo avanço educacional no uso da língua indígena e à localização da escola na 

própria aldeia quando comparado ao ensino jesuítico da catequese e dos internatos das 

missões católicas onde as crianças eram retiradas de suas famílias, ficavam reclusas, eram 

submetidas a uma rigorosa disciplina de trabalho e orações diárias e proibidas de falar sua 

língua. 

A abertura para o novo programa ia além do ensino mas iniciava a prática da 

pesquisa linguística e da codificação da língua e registros dos aspectos culturais pela 

participação de famílias que expunham suas reivindicações em relação à escola. Os 

resultados destes trabalhos se transformavam em fontes para a elaboração do material 

didático a ser utilizado e nas estratégias de alfabetização, claro que sempre com uma 

intenção obscura por trás dos panos.  
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O fato estava em não só alfabetizar na língua materna como organizar o currículo 

com base nos conhecimentos indígenas, fomentando conteúdos de suas culturas. Segundo 

uma missionária e alfabetizadora do SIL, “a educação deve ser vinculada à vida diária para 

ter sentido na comunidade indígena [...] ao se formular um programa de ensino bilíngue 

deve-se dar consideração ao ponto de vista do indígena” (NEWMAN, 1975, p. 70). 

Em Guarapuava, o processo de alfabetização entre as crianças Kaingang resultou 

em uma publicação em revista de Linguística Aplicada da autora Silvia Braggio, que 

posteriormente defendeu sua tese nos Estados Unidos sobre o mesmo assunto. 

As pesquisas variaram, D'Angelis produziu trabalhos de análise da fonologia 

Kaingang e, posteriormente, também sobre aspectos da sintaxe, teorias fonológicas, às 

questões de educação e de linguística aplicada, aos aspectos sociolinguísticos, a aspectos 

semânticos, historiográficos, literários e ortográficos.  

  Estes materiais são importantes pois podem dar suporte aos materiais didáticos 

produzidos em língua Kaingang para todas as disciplinas, que hoje restringem-se a 

cartilhas e a coletâneas de textos, mas que precisa ser cobrir a lacuna da orientação de uma 

reflexão epilinguística e propriamente linguística no ensino escolar do Kaingang, do 

emprego da língua Kaingang como língua de instrução nas disciplinas de história, 

geografia, matemática e outras.  

  Nas entrevistas sobre marrecas interlocutor 1 e 2 relatam que a aprendizagem 

também ficou mais fácil depois que iniciaram a escola com educação bilíngue e o trabalho 

de educadores indígenas, que facilitam a aprendizagem do português pelos educandos da 

educação infantil, pois quando ele estudava além da dificuldade do português, eles ainda 

tinham que aprender uma segunda língua, o inglês. No contexto escolar atual, o inglês 

permanece no currículo escolar, mas a língua kaingang é o diferencial da escola. 

  Portanto, os primeiros estudos concentrados na área linguística, dão o pontapé para 

a educação intercultural e o possível diálogo dos conhecimentos, fazendo dessa forma de 

total importância para a construção da educação escolar indígena que respeita as fronteiras 

dos grupos étnicas.   

  Todavia em Marrecas, praticamente os educadores de forma generalizada tentam 

para essa preocupação, do registro do conhecimento na escrita, principalmente na língua 

kaingang, e revelam um sonho da comunidade escolar em publicar os materiais já 

produzidos, as encontram barreiras explica interlocutor 3 no que se refere ao investimento: 

“não temos recursos financeiros para poder investir em gráficas, em publicações dos 

trabalhos, pois a SEED não disponibiliza ele, e seria um grande apoio nas aulas, 

principalmente nos anos iniciais”(interlocutor 3). 

  Porém, segundo Nobre (2009) as aulas são fortemente marcadas pela presença da 

oralidade em detrimento da escrita. O uso do papel até acontece, no entanto, isso se dá de 

forma assistemática, temporária, desapegada e imprecisa. Apesar da importância da escola 

trabalhar com a escrita, por conta dos “documentos”, tão importantes aos não-índios, que 

os indígenas terão que lidar futuramente mas que em geral não se preocupam nem ao 

menos com locais para guardá-los e conservá-los. “Fundamental mesmo é aquilo 

trabalhado oralmente”, segundo a concepção deles (CIARAMELLO, 2014). 

Bergamaschi (2005) vai adiante na discussão sobre a oralidade diz que a palavra 

desabrocha, pois a palavra é sagrada, tem o estatuto de revelação. Sendo assim, a palavra 

não pode ser reduzida a um registro escrito, “capturada por uma folha de papel” (p.149). A 

oralidade encontra-se presente não somente na fala, mas também na escuta respeitosa. 

Ainda segundo a autora, a oralidade “reivindica” uma reinvenção constante e para tanto, 

criam e recriam estratégias para recordar. Uma dessas estratégias é apontada por Nobre 

(2009) e se trata da repetição. Para o autor, de início, o uso da repetição pareceu um 

empobrecimento ou limitação de metodologia, mas aos poucos foi se clareando como uma 
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marca característica e fundamental da oralidade, onde muito dos ensinamentos dos mais 

velhos aos mais novos são transmitidos por meio de repetições enfáticas.  

  Segundo afirmam educadores e lideranças indígenas, o passado é preservado, 

principalmente, através das memórias dos mais velhos, que são responsáveis pela sua 

transmissão, de geração em geração, por meio da oralidade. Nas sociedades de tradição 

oral, as histórias estão sempre perigando a serem extintas, pois dependem das lembranças, 

por isso os velhos prezam suas memórias. Por viverem a ameaça de extinção, os saberes 

transmitidos pela oralidade adquirem uma perspectiva agônica, que faz a tradição e a 

memória serem acionadas com veemência. “Os velhos são as nossas bibliotecas”, repetem 

os educadores indígenas quando discutem a escola indígena e os conhecimentos que devem 

também perpassar seus currículos (BERGAMASCHI E MEDEIROS, 2010). 

  Assim nas sociedades orais, a memória é evocada e recriada continuamente, as 

lembranças e os esquecimentos adquirem significado de reconhecimento aos mais velhos 

considerados “guardiões da memória”. Pelas narrativas buscam legitimidade no passado e 

na tradição, eles buscam evocar sentimentos de identificação do e para o grupo: 

“Narrativas revelam o alinhamento dos narradores com certos indivíduos, grupos, ideias e 

símbolos através dos quais externaliza seus maiores valores, qualidades positivas, orgulho 

para si mesmos” (ERRANTE, 2000, p.142) 

Nessa perspectiva, compreende-se por que nas situações em que se torna mais 

difícil viver de acordo com a cosmologia indígena, especialmente por causa da 

intensificação do contato com o “mundo dos brancos”, a ancestralidade e evocada para 

afirmar permanências culturais e identidades étnicas. E na escola, uma região reconhecida 

como fronteira, onde predominam os conhecimentos originariamente ocidentais, os povos 

indígenas afirmam a importância dos saberes ancestrais, buscando práticas que assegurem a 

tradição. A memória dos velhos assume a função da história.  

Em Marrecas a escola é bilíngue e, possuem a disciplina de língua Kaingang desde 

o primeiro ano da Educação Infantil até o primeiro ano do Ensino médio, dos quais focam 

mais na escrita kaingang, visto que a oralidade é de domínio. A partir da língua materna 

eles desenvolvem a segunda língua, o português, e no ensino fundamental, passam para sua 

terceira língua escolhida pelo currículo, o inglês.  

O Interlocutor 5 educadorx12 à 4 anos de língua kaingang, diz que aprendeu na 

escola a ler e escrever a língua.  

“a primeira vez que a gente entra na sala de aula é estranho, a gente 

fica meio sem jeito [...] falar, eles falam bem o kaingang, mas 

escrever é meio difícil, porque eles tem que aprender 3 línguas: 

kaingang, português e o inglês.[...] o som das letras e o 

pronunciamento das três é diferente, então a gente tem bastante 

dificuldade [...] primeiro eles (crianças dos anos inciais) aprendem 

a escrever o português, porque a língua kaingang veio agora, mas 

eles só falam kaingang, eles demoram um 4 anos para aprender 

falar português.” 

  O mesmo interlocutor 5 continua, reclamando que na escola só existe 3 coleções de 

livros kaingang e que então precisa criar seu próprio material didático, isso remete uma 

dificuldade de ensino, considerada maior dificuldade para a educação bilíngue, e diz que 

“os educandos sentem falta de livro os na língua materna” (Relato diário de campo).  

                                                 
12 Educadorx é uma forma de não identificar o sexo referido, induzindo qualquer leitor a identificar o 

entrevistado (forma pedida apenas na referência de educadores a ser colocada). 
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A grande problemática da escola de Marrecas é a falta de educadores que falem 

Kaingang, visto que a escola possui apenas três educadores da etnia, dois atendem as séries 

iniciais, e o terceiro educadores restrito a disciplina da língua Kaingang em todos os níveis, 

ou seja, as demais aula específicas de outras disciplinas do nível fundamental ao médio, 

estão desassistidas, e não possuem o ensino bilíngue, visto que os educadores falam o 

português.  

Os interlocutores 3 e 4 (não-indígenas), falam que a comunidade sente falta de ter 

mais educadores indígenas, porque eles são minoria em relação aos demais educadores, 

mas que “a escola não se sente culpada porque poucos deles querem fazer faculdade e os 

que querem saem, se formam e não voltam mais”.  

Durante as entrevistas a interlocutora 6, que é indígena conta que já perguntou para 

algumas turmas se eles desejavam continuar estudando, fazer uma faculdade, mas eles 

dizem que não querem, ela acredita que hoje tem muita ajuda do governo, e eles 

complementam a renda com “roça”, artesanato, erva-mate e pinhão, então não há desejo de 

mudança de trabalho, que passa de pai pra filho. Mas que um dos fatores que o mesmo 

acredita que influência vontade de permanência na reserva, “é o preconceito sofrido nos 

ambientes dos “brancos”, então eles não permanecem nas faculdades, pois se sentem 

diferentes”. 

A aprendizagem fica dificultada, pois quando não há o entendimento do conteúdo, o 

educador não consegue explicar de outra forma, bem como as aulas expositivas necessitam 

de um tempo maior para que os educandos consigam acompanhar. Muitas dúvidas ficam 

internalizadas pela falta de comunicação educando-educador. Este desafio teria uma 

solução paliativa imediata se houvesse contratação de um profissional que fizesse a 

intervenção dentro da sala, no caso da escola de Marrecas, como um apoio de tradução, da 

mesma forma e pela mesma legalidade do sistema surdo.  

Porém, só seria efetivamente uma escola de ensino bilíngue quando todas as turmas, 

em todas as disciplinas, estivessem sendo desenvolvidas nas duas línguas, que a realidade 

demonstra como solução mais próxima, a formação de educadores indígenas, em que não 

entraremos em mérito, mas que já existe uma ampla discussão sobre essa temática. 

 

  

2.2 Os caminhos históricos da Educação Escolar indígena no Brasil 

 

Há quatro fases da história da educação escolar dos povos indígenas no Brasil 

indicadas por Tassinari & Ferreira (2001): A primeira fase é considerada a mais extensa e 

tem seu início no Brasil Colônia, quando a escolarização dos povos indígenas esteve nas 

mãos dos missionários católicos, em especial, nas mãos dos jesuítas. A segunda fase tem 

como ponto marcante a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) no ano de 1910 e 

segue até o surgimento das políticas de ensino da FUNAI e a articulação com o SIL e 

outras missões religiosas. A terceira fase tem seu início no final da década de 60 e a década 

de 70, que tem como destaque o surgimento de organizações não-governamentais: 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Operação Amazônia Nativa (OPAN), Centro de 

Trabalho Indigenista (CTI), Comissão Pró-índio, entre outras. A quarta fase e última é 

caracterizada pela iniciativa dos próprios povos indígenas, na década de 80, em reivindicar 

a definição e a autogestão dos processos de educação formal. Neste momento os povos 

indígenas passam a participar das decisões políticas a respeito de sua escolarização e 

passam a exigir o direito a uma educação escolar que estivesse voltada aos interesses dos 

povos indígenas, onde fosse respeitada a cultura, costumes e características de cada povo, 
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neste momento passa valer uma nova legislação que ampara indígenas e determina direitos 

adquiridos pelas luta, encontradas na LDB. 

Mesmo que na trajetória dos avanços e consensos na área de educação escolar 

indígena, aconteceram no plano legal e administrativo, a realidade escola física e 

pedagógica não está ainda estruturada para atender os interesses e necessidades dos povos 

indígenas, segundo cada especificidade, respeitando seus modos e ritmos de vida, 

resguardando o papel de protagonista na definição e no funcionamento da escola que 

desejam. Trilhando o caminho a passos lentos, ela enfrenta diversos obstáculo para chegar 

até a conquista.  

Esta é uma problemática, motivo de diversos encontros, reuniões e seminários que 

discutem a legislação educacional, de propostas curriculares para a escola indígena, de 

formação de educadores índios, do direito de terem uma educação que atenda a suas 

necessidades e seus projetos de futuro. Hoje não mais se discute se os índios têm ou não 

quer ter escola, mas sim que tipo de escola. 

  A legislação descreve que a educação escolar indígena tem como base no sistema 

educacional, o atributo da língua indígena, em primeira instância para a alfabetização, que 

em momento posterior, ela seja a base da sistematização de conhecimentos científicos e 

saberes tradicionais, para isso, se faz importante a elaboração e o uso de materiais 

adequados preparados pelos próprios educadores índios, além de um calendário que se 

adapte ao ritmo de vida e das atividades cotidianas e rituais, a elaboração de currículos 

diferenciados segundo as expectativas indígenas, elaborada pela participação efetiva da 

comunidade na definição dos objetivos e rumos da escola. Este protagonismo indígena 

também resguarda o direito de escolha dos membros do corpo docente e da equipe escolar.  

A transferência de responsabilidade e de coordenação das iniciativas educacionais 

em Terras Indígenas do órgão indigenista (FUNAI) para o Ministério da Educação, em 

articulação com as secretarias estaduais de educação, através de decreto da presidência da 

República (n.26/91), responde em muito pelas alterações ocorridas neste setor, como o 

ensino bilíngue, do qual os profissionais fossem formados e respeitados como profissionais 

da educação e de que o atendimento das necessidades educacionais indígenas fossem 

tratadas enquanto política pública, responsabilidade do Estado. Encerrava-se, assim, um 

ciclo, marcado pela transferência de responsabilidades do órgão indigenista para missões 

religiosas no atendimento das necessidades educacionais indígenas. 

Está transição de poder público teve como resultado positivo, um diálogo mais 

aberto sobre os desejos de comunidade em relação as escolas, mesmo o estado 

demonstrando diversas resistências ao direito dos índios à uma educação diferenciada, 

tarefa que requer novos aportes teóricos, metodológicos e administrativos. 

  Um dos problemas do MEC está nas constantes mudanças políticas que dirigem o 

sistema educacional, e a instabilidade financeira, que depende de toda situação econômica 

do país, neste aspecto a FUNAI, mantinha um orçamento estável, tinha contribuído com 

programas de formação de educadores indígenas em várias regiões do país, priorizando 

inclusive as iniciativas de licenciaturas interculturais, e apoiado o movimento de 

comunidades e educadores indígenas em suas reivindicações junto aos sistemas de ensino. 

  Todavia, a parceria entre FUNAI e MEC experimentada em anos recentes não 

resolve o caráter incongruente da existência de dois órgãos federais voltados ao mesmo 

setor, deixando sempre aberta, na duplicidade de incumbências, a possibilidade de 

desentendimentos, não só administrativos como de orientação política.  

  O MEC ao assumir a responsabilidade de coordenar as ações educacionais em terras 

indígenas, construiu um documento elaborado pelo Comitê Nacional de Educação Escolar 

Indígena, que teria a função de definir os parâmetros de uma política nacional para essa 

modalidade de educação, de modo a orientar a atuação das diversas agências. Assim, em 
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1993, foi lançado o documento "Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar 

Indígena" que estabelece como princípios organizadores da prática pedagógica, em 

contexto de diversidade cultural, a especificidade, a diferença, a interculturalidade, o uso 

das línguas maternas e a globalidade do processo de aprendizagem. 

  Além deste documento, também temos outra conquista do Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), documento indutor e orientador de novas 

práticas, elaboradas por especialistas, técnicos e educadores índios, onde consta 

considerações gerais sobre a educação escolar indígena, quer através da fundamentação 

histórica, jurídica, antropológica e pedagógica que sustenta a proposta de uma escola 

indígena que seja intercultural, bilíngue e diferenciada, quer através de sugestões de 

trabalho, por áreas do conhecimento, que permitam a construção de um currículo 

específico e próximo da realidade vivida por cada comunidade indígena, na perspectiva da 

integração de seus etnoconhecimentos com conhecimentos universais selecionados. 

  Pelo Plano Nacional de Educação (PNE), a educação escolar indígena, dividido em 

três partes: 1° diagnóstico de como tem ocorrido a oferta da educação, 2° quais as 

diretrizes para a educação escolar indígena e 3° os objetivos e metas que deverão ser 

atingidos, a curto e a longo prazo. 

  Objetiva-se a universalização da oferta de programas educacionais aos povos 

indígenas para todas as séries do ensino fundamental, assegurando autonomia para as 

escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto pedagógico quanto ao uso dos recursos 

financeiros, e garantindo a participação das comunidades indígenas nas decisões relativas 

ao funcionamento dessas escolas. Para que isso se realize, o Plano estabelece a necessidade 

de criação da categoria escola indígena para assegurar a especificidade do modelo de 

educação intercultural e bilíngue e sua regularização junto aos sistemas de ensino. 

  A universalização dos programas educacionais ou a democratização da escola, em 

si, tem atingido suas metas quantitativas, em que pela obrigatoriedade, as crianças tem 

acesso à escola, todavia sua permanência é afeta pelo assistencialismo, em vários eixos, 

físicos, pedagógicos e sociais, ou seja, a qualidade do ensino, não oferece condições para 

que os educandos possam competir nos próximos níveis de profissionalização e ensino 

superior em igualdade com os demais, visto que são oriundos de realidades diferentes, 

arreganhando ainda mais a desigualdade social na sua inserção no mercado de trabalho, ou 

seja, o próprio funcionamento da escola que seleciona e elimina. Assim, HARPER (1980), 

defende: 

 Se entendermos por democratização da escola simplesmente o fato de que 

de ano para ano um número crescente de educandos permanece mais 

tempo na escola e obtém quantidades de diplomas, inegavelmente houve 

democratização.  

Por outro lado, se entendermos por democratização da escola o fato de 

que educandos vindos de meios sociais e culturais diferentes dispunham 

das mesmas chances de êxito, então a luta ainda está longe de ter 

alcançado seus objetivos. 

E, no entanto, todas as condições para uma igualdade de chances 

pareciam ter sido preenchidas: “Com um ponto de partida igual para todos 

e um mesmo percurso a ser percorrido por todos (o do ensino obrigatório 

e gratuito), os melhores, os mais inteligentes, os mais estudiosos deveriam 

obter os melhores resultados, independentemente de sua origem social 

(HARPER, 1980, p. 33) 
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  Isso posto, as crianças que chegam à escola portadoras de desigualdades trata-los 

em pé de igualdade não significa, não manter a desigualdade, mas até aumentá-la, ou seja, 

perpetua-se a desigualdade não apenas na escola, mas na sociedade como um todo.  

  Dessa forma, o PNE prevê também, a criação de programas específicos e linhas de 

financiamento para a implementação na educação em áreas indígenas. A União em parceria 

com os Estados devem equipar as escolas indígenas com equipamento didático-pedagógico 

básico, bibliotecas, videotecas e outros materiais de apoio, em que o estado fica com a 

responsabilidade legal do ensino para a educação indígena.  

  Na escola específica em que pesquisamos-Marrecas, os educadores apontam que 

existe uma defasagem nos equipamentos didáticos-pedagógicos, há uma biblioteca com 

uma estrutura ultrapassada e livros desatualizados, que não são feitos assistindo a 

especialidade cultural indígena, apenas 3 coleções são em língua kaingang e as demais 

todas em português, o que não desperta curiosidade dos educandos. Na escola não há sala 

de informática, e há computadores apenas para o serviço administrativo, pedagógico e 

docente. Não há videotecas, apenas suporte de um Datashow para vários educadores. 

  Educadores indígenas reclamam da estrutura da escola, que ela não foi pensada para 

indígenas, pois os educandos não gostam de se sentir presos dentro de uma sala de aula, 

isso desvia a atenção deles, dificultando a aprendizagem. O interlocutor 5, revela que existe 

falta de diálogo dos órgãos públicos com a comunidade, para saber o que os indígenas 

querem, mas relembra que a estrutura física da escola, mesmo não sendo adequada é 

melhor que a antiga escola, que se situava longe da aldeia e encontrava-se em decadência.  

“Tem muitas coisas que não é a vontade da comunidade e precisaria ter 

mais abertura para participação dos pais e da sociedade kaingang. Eu 

queria uma escola “mais Kaingang”, os educandos gostam de ficar livre, e 

não ficar fechado” (interlocutor 5). 

O PNE tem como uma das metas a ser atingida nessa esfera de atuação a 

profissionalização e o reconhecimento público do magistério indígena, com a criação da 

categoria de educadores indígenas como carreira específica do magistério e com a 

implementação de programas contínuos de formação sistemática do educadorado indígena. 

Em Marrecas apenas 2 educadores atuantes possuem o magistério indígena, e todos 

concordam no mesmo assunto, que nada tem sido feito pelas políticas públicas para voltar 

a ter a magistério indígena, e a comunidade carece desses cursos de profissionalização. 

Buscam também construir uma metodologia apropriada para o ensino indígena, pois 

os educadores indígenas sofrem imposições na forma de lecionar e garantem que não é o 

jeito adequado para esta sociedade dizendo “aqui respeitamos o tempo de cada um, tem 

educando que aprende rápido, outros demoram mais, isso não quer dizer que somos 

“burros”, os outros (educadores não indígenas) tem que respeitar” (interlocutor 5). 

  Até ano de 2002, haviam duas linhas principais de financiamento que foram 

executadas pelo MEC: uma para formação de educadores indígenas e outra para publicação 

de materiais didáticos. Cerca de 400 mil reais anuais financiados pelo FNDE foi repassado 

as secretarias estaduais de educação, para recursos no sistema de ensino.   

No final de 2001, o Comitê de Educação Escolar Indígena do MEC, que reunia 

representantes indígenas e não-indígenas de vários setores que atuavam na educação 

indígena, foi extinto e em seu lugar foi constituída a Comissão Nacional de Educadores 

Indígenas, composta unicamente por educadores indígenas. Empossada no âmbito da SEF, 

a Comissão tinha função assessora e propositiva em relação à política de Educação Escolar 

Indígena. Sua instalação foi saudada como uma conquista pelo movimento indígena, por 

ser a única instância totalmente indígena a executar o controle social de uma política 
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implementada pelo Estado brasileiro, e recebida com certa reserva por parte de outros 

setores que compunham o antigo Comitê, que deixavam de contar com um canal direto e 

institucionalizado de representação junto ao MEC. 

  Em 2003, houve novo enquadramento institucional, quem que a coordenação, a 

gestão da educação indígena foi transferida para a então recém criada Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), onde também se reuniram 

as coordenações de educação de jovens e adultos, afrodescendentes, do campo e das 

minorias sexuais. 

  A mudança não foi bem recebida pelos atores, pois temiam perder o espaço 

conquistado, bem como o não atendimento das reinvindicações feitas. O contra-argumento 

estava na afirmação dos novos gestores que a educação indígena seria colocada em um 

novo patamar, ampliando as ações para além do ensino fundamental, com a inclusão do 

ensino médio, e aproximando essa modalidade da temática da diversidade na agenda 

política e institucional do MEC.  

A instância consultiva e assessora da política do MEC foi reorganizada, em 2004, 

passando a denominar-se Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, composta a 

partir de então por dez representantes de educadores indígenas e cinco representantes de 

organizações indígenas. Com essa nova configuração, a Comissão passou a ser a principal 

interlocutora do MEC para discussão da política de educação indígena. 

  Um dos principais desafios é construir mecanismos adequados por meio dos quais a 

escola indígena, inserida nos sistemas de ensino, consiga sobreviver com identidade 

própria. Nesse sentido, há um esforço do MEC através dos censos em reconhecer e 

identificar as escolas indígenas, incentivando as secretarias de educação a darem 

visibilidade a essas escolas, o que implica reconhecerem-na como uma categoria própria e 

distinta das demais escolas do sistema, tal como preconiza a legislação. Esse 

reconhecimento não pode se restringir ao aspecto técnico e legalista, mas deve implicar no 

esforço de tratá-la em sua especificidade. 

Deste modo, a educação escolar indígena vem se configurando como espaço “em 

que se defrontam concepções e práticas sobre o lugar do indivíduo indígena na sociedade 

brasileira, onde leis inovadoras se defrontam com práticas arcaicas, onde os povos 

indígenas têm buscado o exercício de uma nova cidadania.” (GRUPIONI, 2004, p. 35). 

Segundo a Diretriz, a interculturalidade deve se fazer presente na escola indígena, no 

entanto, o documento não explica o modo como isso deve acontecer, apenas mencionando 

que se deve “passar da visão estática da educação para uma concepção dinâmica [...], ter 

em vista o diálogo constante entre culturas, que possa desvendar seus mecanismos, suas 

funções, sua dinâmica” (BRASIL, 1994a, p. 176). 

O conflito dos estudos da cultura indígena e seu reconhecimento para uma política 

educacional diferenciada estava pautada no impasse entre os conservadores da sociedade 

que afirmavam não existir “índios puros”, eles haviam perdido suas características culturais 

e se adaptado a elementos dos “brancos” como alimentação industrializada, uso de 

medicamentos fármacos, domínio de tecnologias e prática do comércio, além das 

oportunidades intelectuais nas escolas em contrapartida a ideia da antropologia cultural 

com uma perspectiva de cultura não como um elemento estático, mas que sofre 

modificação e adaptações mas que nunca perde o seu poder de identidade.  

Destacamos, que uma criança advinda de um meio cultural diferente carrega 

consigo experiências, atitudes, valores, hábitos de linguagem que constituem e refletem a 

cultura da família e de seu meio social e, a partir da leitura dessa cultura, o 

desenvolvimento de sua inteligência, personalidade e afetividade devem ter como base. 

A princípio as crianças indígenas sentem estranheza diante da linguagem, normas e 

valores da escola, que são totalmente diferentes daqueles que elas estão habituadas. Elas 
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podem se sentir inferiorizadas pelo fato de não poderem trazer para a escola sua maneira de 

falar e sua experiência na família e nas comunidades menos favorecidas. “Elas podem 

sentir-se perdidas diante a falta de sentido e utilidade imediata dos exercícios escolares, 

confusas pelo lado artificial das situações vividas na sala de aula, em suma, pode 

desembocar na instalação progressiva do educando numa situação de fracasso” (HARPER, 

1980, p. 75). 

Algumas pesquisas acadêmicas realizadas permite compreender a teoria que 

entende ser a cultura um elemento dinâmico e em constante transformação, mostraram que 

os povos indígenas resistiram aos cinco séculos de exploração, extermínio e violência, 

conservaram sua língua – na grande maioria das etnias –, muitas de suas tradições, seus 

mitos, reinventaram sua cultura e continuaram lutando pela ocupação de seus territórios 

tradicionais e demarcação de suas terras. 

Este universo simbólico, tem um alto grau de ligação do indivíduo cultural ao seu 

território, por que ele está carregado de representações, dessa forma, explica-se o bordão da 

ligação umbilical13 (NOTZOLD, 2004. p. 25) estabelecida entre os Kaingang e sua terra. 

As memórias reforçam e revitalizam o movimento de luta no processo histórico. A terra 

passa a ser em todos os sentidos- material ou simbólico- um território em que o grupo 

estabelece seu domínio e mantem uma relação de reciprocidade com a construção e a 

manutenção da memória daqueles que partilham seus signos e sua identidade.  

Toda essa perspectiva sobre a etnicidade se faz importante em momentos de 

conflitos de interesses, em que estes elementos culturais, raciais ou geográficos confere 

unidade ao grupo e o reconhecimento legítimo da classe para lutas políticas e econômicas. 

Assim, grupos étnicos são percebidos como mecanismos de mobilização política e 

econômica, assumindo um perfil semelhante a uma estratégia para superar situações 

adversas por meio de um apelo a sentimentos como os de solidariedade e identificação 

entre seus membros.  

 

2.3 A política da educação escolar indígena no Brasil nos anos de 1990 aos dias atuais 

 

No Brasil, com a constituição Federal de 1988 tornou-se oficial na legislação a 

educação escolar indígena diferenciada, bilíngue e intercultural e foi a primeira na América 

Latina a reconhecer a diversidade cultural e através dela assegurou o direito à diferença e o 

reconhecimento de suas organizações socioculturais (tradições, costumes, línguas, crenças) 

bem como direitos territoriais sobre terras tradicionalmente ocupadas. 

Outros direitos adquiridos por esta lei para reconhecimento da cidadania do índio 

como: carteira de identidade, título de eleitor, CPF, conta bancária e postular ações 

judiciais desde que acompanhados pela FUNAI. A questão da tutela, embora ainda conste 

da Lei 6001/73, Estatuto do Índio e do Código Civil Brasileiro, pretendeu ceder lugar, após 

1988, a uma ação indigenista mais voltada ao assessoramento por parte do órgão 

indigenista oficial. 

Na esfera da educação, a Constituição Federal de 1988 determinou que “O ensino 

fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem.” (Artigo 210 § 2º). Visto que, os povos indígenas, de forma geral, têm um 

vasto conhecimento da geografia (do espaço habitado), da biologia (principalmente da 

                                                 
13 Umbilical é a palavra mais adequada para definir a relação entre os Kaingang e a terra, posto que eles, além 

de nascerem da terra segundo seu mito de origem, era na terra que a tradição Kaingang indicava que deveria 

ser enterrado o umbigo dos recém-nascidos. 
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botânica), conhecendo os ciclos da natureza, a fauna e a flora, as montanhas, os rios, os 

peixes, os animais, o clima. Têm conhecimentos médicos, identificam doenças por meio 

dos sintomas apresentados e conhecem tratamentos, técnicas e medicamentos naturais 

capazes de combater muitas doenças. Têm conhecimentos de agricultura sabendo as épocas 

de plantio e de colheita, o manejo/conservação das sementes e os cuidados que se deve ter 

com a terra. Todo conhecimento produzido pela cultura indígena perdurou por gerações 

com seus próprios métodos de aprendizagem, estes agora que devem ser reconhecidos, 

respeitados e aplicados no ensino escolar (FAUSTINO, 2006). 

A maneira em que estes conhecimentos produzidos são apreendidos pelas novas 

gerações mostra o a processo educacional utilizado que se compõem por meio da 

experiência, da imitação e da oralidade. Existe uma certa liberdade das crianças na qual 

elas participam da vida dos adultos em suas atividades diárias e delas vão desenvolvendo 

as habilidades e compreendendo o universo societária, sem imposições e cobranças, sem 

expectativas de aprendizado por idade, acontecendo todo processo de forma naturalmente, 

diferente do que se tem acontecido nas escolas indígenas, onde os educandos são separados 

por idades e devem ter equidade em desenvolvimento cognitivo, o que causa 

estranhamento pois isso é ambíguo a sua cultura.  

A educação indígena desenvolve de forma gradativa, permanente e por etapas desde 

o parto até velhice, em que as fases são marcadas pela participação das atividades. Dessa 

forma o objetivo é tornar a criança uma autentica representante da sua própria cultura, 

integrá-la às normas, à ordem religiosa e simbólica e às tradições da comunidade. 

Repensando a forma do processo educacional na educação escolar indígena, 

diversos autores por meio de pesquisas, publicaram estudos que engrenaram a mudança em 

diversos aspectos no política dos anos 90, devido essa diferença, que chamamos de 

especificidade da cultura indígena.  

Dentre eles, se destaca um dos primeiros, publicado em 1989, o livro intitulado “A 

conquista da escrita: encontros da educação indígena”, apresentou resultados das 

discussões da OPAN – Operação Anchieta (1980) (EMIRI, 1989) , direcionava questões 

sobre formação de recursos humanos, currículo, oficialização das escolas indígenas, 

elaboração de material didático, introdução de línguas ágrafas à escrita, métodos de 

alfabetização e de ensino-aprendizagem na escola indígena e práticas que vinham sendo 

desenvolvidas entre diferentes povos indígenas da região, do qual da inicia a reflexão sobre 

uma nova escola, da qual estava repensava o modelo da Educação Escolar Indígena . 

Relembrando que o marco para a política educacional de 1990 da educação escolar 

indígena foi a alteração da Constituição, veio por meio do Decreto 21, de 1991, determinar 

que: “Fica atribuída ao Ministério da Educação a competência para coordenar as ações 

referentes à educação indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a 

FUNAI”. (Artigo 1o). Este Decreto retirou a educação escolar da alçada da FUNAI 

transferindo-a ao controle do Ministério da Educação que criou um Comitê de Educação 

Escolar Indígena para encaminhar a reforma. 

Em seguida houve a criação do Núcleos de Educação Escolar Indígena – NEIs nas 

Secretarias Estaduais de Educação (1991), de caráter interinstitucional, com representações 

de entidades indígenas definindo como prioridade a formação continuada de educadores 

índios e de pessoal técnico para atuar nesta área. Esta Portaria estabeleceu as condições 

para a regulamentação das "Escolas Indígenas" fazendo referência à utilização de 

calendário escolar, metodologia, avaliação e materiais didáticos diferenciados, específicos 

e adequados à realidade sociocultural de cada povo indígena.  

Em 1992, o Comitê de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação 

elaborou as Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena (BRASIL, 

1993). Este documento menciona, mas não discute a questão indígena na sociedade 



57 
 

brasileira. Omite que a relação da sociedade dominante com os povos indígenas foi 

construída e permanece sob a exploração, violência, dominação e extermínio e que estes 

elementos são os definidores da situação de pobreza, doenças e abandono em que vivem os 

índios no Brasil na atualidade.  

O problema é que as políticas educacionais elaboradas em 1990 elege a escola para 

colocar consenso e controlar os conflitos sociais pautada na democracia liberal mascarando 

o beneficiamento do sistema capitalista, que todavia prioriza os interesses econômicos do 

mercado. O pensamento neoliberal defende uma escola harmonizadora dos efeitos 

desumanos do mercado, tornando seres alienados politicamente para que sejam tolerantes, 

essa escola elaborada pelos centro de poder retira da proteção do Estado e delega a 

população não governamental, passando todas responsabilidades para terceiros e 

desobrigando o Estado no financiamento da educação pública, que então, incentivava a 

competitividade e o controle entre as escolas e universidades, naturalizando a pobreza e a 

exclusão social, mas por isso abrimos uma observação crítica de que muitas vezes o que se 

está descrito na legislação pode haver um pano de fundo com segundas intenções. 

Lembramos que este projeto foi impulsionado pela momento político da queda da 

ditadura militar (1985) que tinha uma política educacional disciplinadora e autoritária, 

acabava por fim também sendo uma ordem política vertical, pensada de cima para baixo, 

visto que foi orientada e coordenada pelos centros do poder, sem participação da 

coletividade, o que não difere muito dos dias atuais, tendo em vista que ainda possuímos 

uma educação para índios pensado em grande parte por não indígenas. 

Aparentemente apenas mostra o desejo de construir uma relação positiva coma a 

sociedade indígena através da política educacional da interculturalidade que faz o 

“intercâmbio positivo e mutuamente enriquecedor entre as culturas das diversas 

sociedades.” (BRASIL, 1994a, p. 176) Esta interculturalidade que, segundo o documento, 

deve existir na escola indígena, é apresentada de forma vaga e genérica e assim é definida: 

“passar da visão estática da educação para uma concepção dinâmica [...], ter em vista o 

diálogo constante entre culturas, que possa desvendar seus mecanismos, suas funções, sua 

dinâmica” (BRASIL, 1994a, p. 176) 

Segundo a concepção das as Diretrizes, a ação pedagógica na escola deve ser 

orientada pela abordagem construtivista, “as atividades durante o processo educativo não 

devem ser compartimentalizadas, seus conteúdos devem ser trabalhados de maneira global 

e integrada, de forma a que os sujeitos possam dotá-los de sentido e operar sobre eles, ou 

seja, construir os conhecimentos – compreender é aprender” (BRASIL, 1994 p. 177).  

Juntamente aplica-se a proposta  de autonomia indígena tendo está se tornado um 

dos objetivos principais desta modalidade de educação: A escola indígena tem como 

objetivo a conquista da autonomia socioeconômica-cultural de cada povo, contextualizada 

na recuperação de sua memória histórica, na reafirmação de sua identidade étnica, no 

estudo e valorização da própria língua e da própria ciência – sistematizada em seus 

etnoconhecimentos, bem como no acesso às informações e aos conhecimentos técnicos e 

científicos da sociedade majoritária e das demais sociedades, indígenas e não indígenas. 

(BRASIL, 1994a, p. 178) 

Previsto que na organização do currículo para a educação indígena, e, reafirmando a 

importância da escola indígena ser diferenciada, padroniza áreas do conhecimento (Língua, 

Matemática, História, Geografia e Ciências) obrigatórias que devem ser adaptadas à 

realidade indígena. A imposição de uma padronização curricular nos anos 1990 pela 

reforma neoliberal pelos PCNs e os Referenciais Curriculares descartou toda a experiência 

e o esforço dos educadores que estavam elaborando coletivamente avanços no sistema da 

educação para que houvesse melhora na qualidade do ensino. 



58 
 

Na continuidade da elaboração da política para a educação escolar indígena, em 

1998 foi enviado às escolas o– RCNEI (BRASIL, 1998). Documento denso, com 339 

páginas, que amplia os dispositivos das Diretrizes de 1993 (BRASIL, 1993a,b.c) e faz 

constar as orientações pedagógicas e curriculares gerais e das diversas áreas do 

conhecimento – Temas Transversais, Línguas, História, Matemática, Arte, Geografia, 

Educação Física e Ciências, que deverão compor os conteúdos das escolas indígenas. Uma 

importante característica deste documento é a preocupação com a participação indígena. 

Em diversos momentos constam falas, experiências e opiniões de educadores ou lideranças 

indígenas de Norte a Sul – muito mais do Norte e do Centro Oeste que do Sul – do país 

(FAUSTINO, 2006). 

Esta políticas dos anos 90 ainda vivenciada nos dias atuais, em que temos uma 

educação barata por ser destinada a massa da categoria da pobreza, baixo custo não tem 

como finalidade qualidade e sim quantidade, em que números oculta a precariedade das 

escolas, mas que todavia se tornam necessários para acesso a fatia de verbas de 

mantimento.   

Para que ela seja financeiramente viabilizada, algumas táticas são privilegiada, 

como “a distribuição de livros e outros pacotes instrucionais” em detrimento da formação, 

experiência e do salário do educador (FONSECA, 1998, p. 56). Os educadores são 

“treinados” para a correta utilização destes materiais didáticos e dos demais “insumos” da 

educação.  

A escola pública dos anos 90 foi criticada, controlada e sucateada pelas vertentes 

liberais e conservadoras pois segundo o estudo de Azevedo (2002), sob o discurso de que 

assim se tornariam mais competitivas. A concorrência forcariam as escolas a ser mais 

eficientes, e por ter uma abrangência da política a população, o nível de instrução da classe 

mais vulnerável seria maior, refletindo em problemas sociais.   

Outra questão que chama a atenção no documento é a introdução dos Temas 

Transversais que aparecem em primeiro lugar na descrição das áreas do conhecimento no 

RCNEI. Uma vez que este Referencial foi organizado sob a ideia de que a “nova” educação 

escolar indígena deve intercambiar (esta observação faz parte de todas as áreas do 

conhecimento) os conhecimentos da sociedade majoritária com o conhecimento das 

diversas etnias indígenas, é contraditório que as questões que afetam, de forma geral, todos 

os povos  indígenas, como os temas terra, conservação da biodiversidade, autosustentação, 

direitos, lutas, movimento, pluralidade cultural, saúde e educação, apareçam como 

conteúdo a serem trabalhados na escola em forma de transversalidade. 

Na América Latina, as questões indígenas são tratadas pelo Banco Mundial em 

conjunto com as questões ambientais. A Diretriz Operativa 4.20 foi elaborada para 

funcionar como um estatuto ambiental e social que limitaria os danos causados pelos 

projetos e financiamento de empresas multinacionais que operam em terras indígenas. 

Neste documento afirma-se que “O objetivo geral do Banco em relação aos povos 

indígenas [...] é assegurar que o processo de desenvolvimento promova o pleno respeito 

por sua dignidade, direitos humanos e singularidade cultural garantindo que estes povos se 

beneficiem das inversões para o desenvolvimento” (BANCO MUNDIAL, 1991, p. 2). 

Além da educação intercultural, o desenvolvimento sustentável e autonomia 

também são considerados os pilares da política para aliviar a pobreza das populações 

afetadas pela exploração das riquezas nas atividades extrativistas financiadas pelo Banco 

Mundial. Por meio destas estratégias objetivam minimizar os conflitos e gerenciar as 

organizações indígenas. 

Para o Banco mundial, o conhecimento indígena considerado relevante são as 

práticas médicas e obstetrícias pelo poder dos recursos naturais. O interesse nestes 

conhecimentos produzidos pela cultura está em colocar sobre a ótica da ciência ocidental e 
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extrair uso prático, eles se apoderam deste conhecimento e tem o controle sobre a 

coordenação, informações de dados e gestão do conhecimento indígena, um dos caminhos 

trilhados para obter o conhecimento é o diálogo proporcionado pela educação, da qual se 

tem participação concreta da comunidade na escola.  

Um dos aspectos interessantes apresentados no RCNEI/Indígena refere-se 

exatamente a essa questão dos processos próprios de aprendizagem, que se traduzem como 

a base do documento, levando em consideração a relação baseada no tripé educação, 

conhecimentos indígenas e comunidade indígena educativa.  

Segundo o Banco, os indígenas devem participar do projeto por meio das políticas, 

pois os índios, caso não acompanhem o desenvolvimento estão condenados ao extermínio 

de sua identidade. Neste sentido, é de fundamental importância a participação indígena. 

“Que sejam os próprios indígenas, suas organizações, suas comunidades, suas estruturas 

políticas que decidam, consciente e livremente, o ponto de equilíbrio entre 

desenvolvimento e identidade.” (BENGOA, 1993, p. 74). 

Outro documento que merecedor de destaque são as “Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Escolar Indígena, aprovada em 1999, sob o parecer de número 

14/99 do CNE. A elaboração deste documento teve seu ponto de partida considerando que 

todos os povos indígenas do Brasil possuem mecanismos de transmissão e socialização de 

saberes que são próprios da cada etnia, e que a instituição escola é o fruto do contato dos 

povos indígenas com a sociedade nacional. Para tanto, o documento indica ser necessário 

fazer a distinção de educação indígena e educação escolar indígena. 

A educação indígena definida como “o processo pelo qual cada sociedade 

internaliza em seus membros um modo próprio e particular de ser, garantindo sua 

sobrevivência e sua reprodução” (BRASIL, 1999a). Ou seja, trata-se do “aprendizado de 

processos e valores de cada grupo, bem como aos padrões de relacionamento social que 

são entronizados na vivência cotidiana dos índios com suas comunidades” (BRASIL, 

1999a). Deste modo, nas sociedades indígenas toda comunidade é responsável pela 

aprendizagem das crianças para que elas se tornem “membros sociais plenos” (BRASIL, 

1999a). Neste sentido, a educação indígena é vista como um processo no qual as novas 

gerações são socializadas, permitindo assim a “continuidade de valores e instituições 

consideradas fundamentais” (BRASIL, 1999a).  

Como as sociedades indígenas se caracterizam por não possuírem a escrita 

alfabética, a transmissão de seus saberes, cultura e conhecimentos se dá através da 

oralidade, o que permite a perpetuação da herança cultural de cada etnia de uma geração 

para outra geração. Ou seja, percebe-se que há um grande número de tipos de escolas 

indígenas e que estas não estão adequadas aos preceitos constitucionais e legais que 

norteiam a oferta de programas educacionais para os povos indígenas, faltando a elas o 

reconhecimento oficial por parte dos órgãos competentes. Para tanto, há a necessidade da 

regularização jurídica destas escolas, dando ênfase para as experiências que vem tendo 

êxito e orientando àquelas com maiores dificuldades, desde a elaboração de “regimentos, 

calendários, currículos, materiais didático pedagógicos e conteúdos programáticos 

adaptados às particularidades étnicoculturais e linguísticas próprias a cada povo indígena” 

(BRASIL, 1999a, p. 07). 

A educação escolar indígena, intercultural e bilíngue, seria o elemento capaz de 

formar uma geração de jovens indígenas escolarizados, com possíveis níveis de emprego 

bem remunerados, além de que eles serão os novos gestores e organizadores políticos dos 

quais exercem papel da liderança do povo indígena.  

Pela ligação da diminuição dos índices de pobreza estar ligado a educação, ela se 

torna desejável e efetivamente assimilada pelos povos indígenas, dos quais dão abertura 
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aos programas educacionais na comunidade, que sempre eram vista com suspeita pelo seu 

mecanismo anterior de assimilação e aculturação. 

Assim, a relação da identidade indígena com a escolaridade, mostra a importância 

do melhoramento dos níveis educacionais, dos quais podem alavancar oportunidades 

salariais a população, já que vastos estudos apontas que a atual pobreza indígena tem 

relação direta com a cultura e a educação (PSACHAROPOULOS; PATRINOS, 1993; 

PARTRIDGE; UQUILLAS; JOHNS, 1996; NAÇÕES UNIDAS, 1996; PLANT, 1998; 

CEPAL, 2000; UNESCO, 1997, 2001, 2003; DAVIS, 2003). Pautada nesta justificativa os 

centros de poder explicam a pobreza, ou seja, ocorre pela falta de acesso a dos grupos 

minoritários à educação. 

Porém, essa aparente ambiguidade de elevação de status quo em detrimento da 

identidade indígena, caracteriza o estereótipo imposto pela sociedade, como diria 

D´Ambrósio: 

Se isso pudesse ser identificado apenas como parte de um processo 

perverso de aculturação, por meio do qual se elimina a criatividade 

essencial ao ser humano, eu diria que essa escolarização é uma farsa. Mas 

é pior, pois na farsa, uma vez terminado o espetáculo, tudo volta ao que 

era, ao passo que na educação, o real é substituído por uma situação que é 

idealizada para satisfazer aos objetivos do dominador. Nada volta ao real 

ao terminar a experiência educacional. O educando tem suas raízes 

culturais, parte de sua identidade, é eliminada no processo. Isso é 

evidenciado, de maneira trágica, na educação indígena. O índio passa pelo 

processo educacional e não é mais índio [...] mas tampouco branco 

(D’AMBRÓSIO, 2012, p. 104). 

As políticas educacionais que visam a diversidade cultural, introduzidas no Brasil 

por meio da Constituição Federal de 1988 estão pautadas nos princípios do bilinguismo e 

da interculturalidade. (FAUSTINO, 2006), que buscam conhecer, reconhecer e respeitar a 

diferença de povos brasileiros. 

A educação intercultural e bilíngue para os povos indígena, item de alto custo, passa 

então, a tentativa de privatiza-la para eximir a responsabilidade do Estado. Porém, a 

educação continua com baixa qualidade, não permite o ingresso e permanência no mercado 

de trabalho; 

[...] os estudantes indígenas obtém qualificações significativamente 

menores nas provas de leitura e matemáticas. As escolas indígenas também 

apresentam taxas mais altas de desistência, repetência e reprovação” 

(HALL & PATRINOS, 2004, p. 8). 

  Durante a pesquisa, este tema sobre “desistência, repetência e reprovação” foi um dos itens 

indagados. A equipe pedagógica e a direção relatam que em Marrecas, há índice baixo de 

reprovação na escola, que os casos que existe são educandos que realmente não tem 

condições de ir para a seguinte série, por que o que tem um pouco de condição de seguir 

adiante ele é passado, aponta que a reflexão decisiva é “Vale a pena reter esse educando? 

Vai adiantar alguma coisa? Vai mudar a vida dele?” citou casos de educandos que ficaram 

retidos por muito tempo nas mesmas séries, e que provavelmente não conseguiram 

terminar os estudos, pois o desanimo pode ser fator de desistência.  

  Quando educandos que tem poucos condições são aprovados, a diretora relata que 

os educadores se adequam os currículo, de forma a retomar o conteúdo do ano anterior, 
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para dar seguimento ao ensino-aprendizagem, com finalidade de reforçar, simplificando o 

currículo e as avaliações para estes casos. 

  Os educadores indígenas explicam que o índice de evasão escolar é muito grande, 

principalmente no ensino médio, por que os meninos querem ter uma autonomia 

financeira, e deixam a escola para trabalhar na erva-mate, e as meninas nesta fase, 

culturalmente estão prontas para casar, sendo uma prática comum. Logo elas engravidam e 

este é um dos motivos da evasão feminina. 

A evasão escolar é uma das preocupações da equipe pedagógica, observadas nas 

entrevistas, pois frequentemente eles entram em contato com as famílias, geralmente com 

as meninas, justifica que é em decorrência ao casamento ou por estarem grávidas, citam 

que houve apenas dois casos de alunas que pela insistência pedagógica, permaneceram 

estudando, mas que foram alvos de piadas dos colegas. Segundo a diretora eles estão com 

dois casos de grávidas que não estão vindo a escola e que a equipe terá que ir até a casa 

para convence-las a continuar, mas que elas não possuem apoio da liderança, pois elas 

preferem não forçar o educando ir a escola e também não possuem uma instituição que 

ampare essa problemática, como conselho tutelar ou mesmo ministério da educação, 

diferente das escolas urbanas, dentro da reserva indígena prevalece suas leis e regras da 

aldeia. 

Não podemos esquecer que para intermediar esses problemas educacionais de 

aprendizagem e permanência, os educandos possuem diversas dificuldades mas sem a 

quebra da barreira linguística como primeiro passo, não há como caminhar nesta 

problemática, portanto, o programa bilíngue é uma ponte que busca enfatizar igualmente a 

língua materna/nativa e a língua dominante, para que ela seja um elo de ligação desta ideia: 

construção do conhecimento intercultural. A grande diferença nesta educação está em 

quem controla todo o processo educacional, que no caso o poder consta nas mãos da 

comunidade indígena, pois apenas ela pode introduzir a cultura e a linguagem na escola 

com propriedade, fortalecendo os vínculos da identidade indígena. Essa educação recebe o 

nome de específica, pois cada etnia deve adequar sua língua e seu elementos culturais, 

obtendo assim, uma variação enorme dentre as escolas indígenas. Dessa forma eles podem 

possuir a qualificação escolar para o acesso aos empregos e melhorar a qualidade de vida, 

sem que percam sua identidade cultural. 

Recomenda-se que os currículos das escolas indígenas sejam construídos pelos 

educadores em parceria com as comunidades e sua aprovação deverá ser realizada pelos 

órgãos normativos do sistema de ensino, a fim de que a prática pedagógica realizada nas 

escolas seja “autêntica, articulada com o projeto de escola de cada comunidade indígena 

particular.” (BRASIL, 1999a, p. 19). 

Bem como a respeito da “Flexibilização das exigências das formas de contratação 

de educadores indígenas”, a recomendação é de que “os profissionais que atuarão nas 

"Escolas Indígenas" deverão pertencer, prioritariamente, às etnias envolvidas no processo 

escolar.” (BRASIL, 1999a, p. 20). Neste ponto a direção e equipe escolar discordam14, e 

apontam que há uma falta de diálogo, pois ela quem convive e acompanha o trabalho dos 

docentes, e deveriam opinar sobre contratação. Dizendo que: 

 
“A liderança nunca perguntou a gestão escolar sobre o trabalho dos 

profissionais no final da ano, para prorrogar as cartas de anuência, eles 

escolhem entre o conselho e muitas vezes não sabe o que se passa na 

                                                 
14 Mesmo com posicionamento contrário a forma de contratação dos profissionais, a direção escolar tem 

ciência que ocorre de tal forma, por força de uma Lei maior de amparo a autonomia da comunidade indígena, 

citando esse diário para observar então, as contradições de pensamentos e concepções na escola.  
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escola, avalia-se pelo que os educandos falam na casa, o que as mães 

percebem na escola. Mas que a tendência e permanecer sempre os 

mesmos educadores, que já estão acostumados com o modo de vida deles 

e já possuem alguma experiência em lecionar para indígena, aponta que 

para perder a vaga, são casos extremos, como muitas faltas ou se ofender 

um educando, e que geralmente eles não gostam de trocar muito de 

educador” (Interlocutor 5). 

 

O cargo de educador indígena, foi uma das conquistas decorrente de um processo de 

luta da educação escolar que reivindica o protagonismo indígena na elaboração e execução 

de políticas públicas, que teve início na década de 1970 um movimento incisivo de 

organização dos povos originários que, com o “apoio de setores da Igreja, da universidade 

e de ONGs, e em consonância com os movimentos indígenas internacionais, explicitam 

suas reivindicações pelo direito à diferença, à terra, à saúde e à educação diferenciada” 

(BERGAMASCHI E MEDEIROS, 2010, p. 5), na escola de Marrecas eles contam que 3 

educadores, mas afirmam que precisam de educadores em todas as áreas.  

 
“O meu sonho é ver toda escola com educadores indígenas, estamos 

trabalhando para isso, mas isso leva tempo, os educandos tem apoio de 

toda a liderança para estudar fora (universidades), para voltar e ajudar a 

gente” (Cacique Marcos). 

 

No que se referente à formação do educador indígena, a legislação indica a 

necessidade e a importância dos educadores pertencerem às sociedades Indígenas 

envolvidas no processo escolar. Ou seja, as escolas indígenas devem ser atendias por 

educadores índios e que deverão ter “acesso a cursos de formação inicial e continuada, 

especialmente planejados para o trato com as pedagogias indígenas” (BRASIL, 1999a, p. 

15). 

Para tanto, sua regularização é de caráter de urgência, a fim de se instituir no Brasil 

o “Magistério Indígena”, ocorrendo a contratação destes profissionais através de concurso 

público ou através de processos públicos de seleção e contratos temporários.  

No artigo terceiro é mencionada a organização da escola indígena, sendo que esta 

deverá considerar a participação da comunidade no momento de definir seu modelo de 

gestão e organização. 

No artigo quarto é colocado que as escolas indígenas deverão respeitar os preceitos 

constitucionais e legais que fundamentam a sua instituição e as normas específicas de 

funcionamento editados pela União e pelos Estados. As atividades desenvolvidas pelas 

escolas deverão estar de acordo com as propostas presentes no projeto pedagógico e 

regimentos escolares. O artigo quinto traz as bases para a formulação do projeto 

pedagógico das escolas indígenas, sendo as Diretrizes Curriculares Nacionais, as 

características e a língua de cada etnia, os conteúdos curriculares indígenas e os modos 

próprios de constituição do saber e da cultura indígena e a participação da comunidade 

indígena.  

Por um lado o Plano Estadual de Educação do Paraná revela uma forte preocupação 

em garantir aos povos indígenas uma educação que atenda as características de uma escola 

verdadeiramente indígena, assumindo ser diferenciada, específica, intercultural, 

bilíngue/multilíngue. No entanto, a questão da educação escolar indígena ainda esbarra em 

inúmeras questões políticas, legais, financeiras e administrativas, o que revela que a 

educação escolar indígena ainda não se tornou prioridade governamental. 
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Assim, entendemos que é importante construir um cenário onde a escola indígena 

esteja a favor dos interesses, projetos e desejos das sociedades indígenas e que permitam 

que estes povos tenham acesso as informações necessárias para a criação, estabelecimento 

e manutenção de um convívio harmonioso, sem preconceitos e construtivo com toda a 

sociedade brasileira. 

O Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2010), dedica um capítulo à 

educação escolar indígena no qual contém diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas para 

esta modalidade de ensino. Prevê a universalização da escola indígena, a criação da 

categoria de educador indígena e sua inserção no quadro de carreira do magistério dos 

Estados. Reafirma a ideia de participação da comunidade nas decisões sobre a escola, bem 

como da especificidade, interculturalidade, autonomia e bilinguismo. A partir deste 

documento, a responsabilidade da educação escolar indígena foi definitivamente atribuída 

aos sistemas estaduais de ensino. 

Segundo o Diagnóstico da Educação Escolar Indígena no Paraná de 2005, existe 

muito trabalho para seu desenvolvimento, no que diz respeito principalmente a questão da 

formação inicial dos educadores índios, a adequação da estrutura física e pedagógica dos 

estabelecimentos de ensino, respeitando a categoria de escola indígena. Além disso, outras 

questão das atribuições legais e de competência das instâncias administrativas, 

regulamentação no sistema estadual de ensino, plano de carreira do magistério, a formação 

e o reconhecimento da carreira específica de magistério indígena, ingresso do educador 

índio através de concurso de provas e títulos adequados às suas especificidades 

étnicoculturais, reconhecendo direitos iguais aos dos demais educadores e remuneração 

correspondente ao seu nível de qualificação profissional. Também é necessária a definição 

das diretrizes e metas para a modalidade da educação escolar indígena dentro do Plano 

Estadual de Educação. 

Para tanto, torna-se importante frisar que a educação não pode ser colocada como a 

redentora dos problemas sociais e a única responsável pelo desenvolvimento humano, se 

faltam políticas públicas para a comunidade, e continuam deficientes em termos de 

nutrição, emprego, saúde e discriminação.  Desde a época da chegada dos europeus no 

Brasil, até os dias de hoje, “é construída uma visão de descaso e discriminação com as 

populações indígenas, que se tornam um povo menos favorecido e excluído socialmente” 

(PASSOS; VESTENA, 2015, p.9). 

Porém, mesmo entre estes “setores mais vulneráveis”, a política não beneficiará a 

todos uma vez que no projeto educacional dos organismos internacionais baseados no 

ideário do liberalismo igualitário “não há de fato nenhuma preocupação social ou grupal, o 

enfoque é no indivíduo” (SIQUEIRA, 2000, p. 16). Sobre os índios na américa Latina, um 

estudo do Banco Mundial revelou que são uma população que vivem abaixo da linha de 

pobreza e esta condição está vinculada a “discriminação” que não permitem ingresso 

escolar e entrada no mercado de trabalho. 

A Convenção 169 da OIT, em vigência desde 1991 e ratificado por 13 países latino-

americanos, ostenta um estatuto de lei nacional para padronizar ações frente as questões 

indígenas. Esta Convenção orienta que os países incluam os indígenas nas estratégias de 

desenvolvimento nacional com as recomendações de que se aceite a diversidade étnica e 

cultural como um elemento positivo, que se resolvam os problemas de titulação pendentes, 

se garantam as condições de acesso ao emprego aos indígenas de forma igualitária, se 

promova a formação profissional vinculada ao artesanato e indústrias rurais, se garanta o 

acesso à previdência social, educação e saúde, que velem pela adequada representação dos 

povos indígenas e suas culturas nos meios de comunicação, se facilite o desenvolvimento 

de contatos e cooperação entre os índios através das fronteiras, se reconheça o direito à 

organização social, se garanta a participação nos processos de tomada de decisões que lhes 
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competem por meio de mecanismos de consulta sobre as ações que se desenvolvam em 

seus territórios (OIT, 1989). 

  Por fim, destacamos que à educação é um dos pilares que podem alavancar o 

desenvolvimento humano dos povos indígenas, mas que as comunidades necessitam de 

outras políticas consideradas fundamentais, tais como: saúde e assistência social, além dos 

demais secundários que dão o suporte para as mudanças da realidade indígena, das quais a 

educação está sobrecarregada.  

 

2.4 Educação Indígena e Educação Escolar Indígena: o desafio da interculturalidade  

 

  Na cultura indígena, a criança inserida no meio cultural, recebe em primeira 

instância a Educação Indígena que compreende os conhecimentos dos ancestrais que serão 

adquiridos e perpetuado nas gerações futuras, tais como suas crenças, ritos, 

comportamentos, a moralidade e a organização social da etnia, bem como práticas de 

sobrevivência como caça, pesca, plantação, culinária, medicina alternativa (natural), dentre 

outros conhecimentos culturais.  

 Quando a criança chega a idade obrigatória pela Lei Educacional Brasileira 

(LDBEN) de iniciação escolar, aos 4 anos segundo o MEC (Lei 12.796), ela se depara 

diversas vezes com contradições da Educação Indígena recebida primeiramente no espaço 

familiar com a Educação Escolar, pois frequentemente o cunho científico discorda do 

saberes tradicionais da cultura. Neste meio, existe uma dificuldade da escola em propiciar 

o diálogo entre os conhecimentos, este se torna um dos principais desafios educacionais.  

Durante a pesquisa percebi que os indígenas acreditam que as crianças iniciam 

muito cedo na escola, não veem com bons olhos este processo, pensam que não há 

maturidade por parte dos educandos que carregam responsabilidades com horários, tarefas 

e uma aprendizagem considerada “forçada”, visto que, na cultura kaingang, não há tempo 

predeterminado para que as crianças aprendam determinadas coisas, o processo educativo é 

atemporal e espontâneo, conforme o desenvolvimento individual de cada um. Na pesquisa 

de Borniotto (2017), ela revela que no ensino superior, está presente o sentimento de 

constrangimento ou preconceito por precisar de mais tempo que os demais estudantes não 

indígenas, para concluir qualquer nível de ensino, mas devemos levar em consideração, 

todo esse percurso de formação escolar que se apresenta como um caminho de dificuldades 

e desafios para esses estudantes. 

Este foi um ponto da pesquisa muito tocado pelos educadores indígenas e não 

indígenas, pois apresentam dificuldades em ensinar os educandos, grande parte pela 

dificuldade no português. Segundo Borniotto (2017) “mesmo depois de ter percebido 

inúmeras condições que podem por si só explicar as dificuldades, aponta a carência cultural 

e culpabiliza seus educandos por não terem se esforçado o suficiente para alcançar bom 

desempenho acadêmico” (p.251).  

 A literatura demonstra que, para os grupos indígenas, a escola não se configura 

como único lugar de transmissão de conhecimento. Há muita sabedoria para ser transmitida 

e comunicada pelos seus membros, contribuindo assim na formação da identidade de todos 

(LIMA, 2007). 

De forma geral, Cohn (2002), Fernandes (1975), Schaden (1976), Meliá (1979) e 

outros afirmam ser marcante a valorização na educação dita informal, o aprendizado que 

acontece diariamente, com os pais, parentes e os mais velhos da aldeia (pertencentes ao 

mesmo grupo familiar). Para a cultura, acredita-se que a aprendizagem se dá a todo 

momento, e por todas as pessoas que se convive, não especificado em uma figura como 
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educador, pois as crianças estão em “todos os lugares” e há uma grande permissividade no 

modo como a criança circula por toda a aldeia e se relaciona com os adultos, sendo tratada 

com ternura e cuidado (COHN, 2002). 

A educação tradicional indígena tem como método principal a oralidade e ocorre de 

modo coletivo onde é responsabilidade da comunidade pelo cotidiano, ou seja, ela acontece 

diariamente, sem tempo determinado, na roça, na casa, no artesanato, no cuidar dos irmãos 

mais novos ou no respeitar de uma orientação dada pelos adultos.  

  Para que a legislação que rege a Educação Escola Indígena, que determina uma 

escola intercultural, que valorize e proporcione a reafirmação étnica, através de um ensino 

que considere sua língua materna e as especificidades e peculiaridades culturais, torna-se 

imprescindível que os profissionais educacionais preferencialmente sejam pertencentes a 

etnia, visto que eles já se encontram mergulhados na prática e na simbologia cultural e 

aplicariam com maior facilidade no ensino escolar, caso contrário, se não forem indígenas, 

eles devem compreender, respeitar e conhecer a cultura indígena específica.  

  Pela percepção da pesquisadora e seu registo do cotidiano escolar, indica que a 

escola de Marrecas, possui a compreensão e o respeito pela cultura kaingang, mas que 

encontra dificuldades na incorporação dela no ensino, ou seja, percebe-se um abismo que 

separa os conhecimentos da cultura kaingang com a educação formal. Esporadicamente, a 

escola busca realizar eventos para promoção da interculturalidade, mas que se apresentam 

superficialmente na questão reflexiva e crítica. Assim, cabe em outro momento uma 

investigação profunda nesta problemática da interculturalidade na escola de Marrecas, 

neste trabalho apenas fazemos apontamentos de possíveis estudos, atrelados a necessidade 

de um olhar analítico e critico perante a realidade. 

  Para que ocorra esse diálogo cultural, ou seja, a interculturalidade no espaço 

escolar, a comunidade precisa organizar e reconhecer as características culturais, 

legitimando-as como identidade étnica, visto que os povos indígenas possuem seu próprio 

idioma, cosmovisões, sistemas políticos econômicos que estão enraizados no seu entorno 

natural e social paralelo a realidade da sociedade não indígena, dessa forma todos esses 

elementos devem ser considerados no espaço escolar para que eles deem significado ao 

ensino-aprendizagem. 

O bom seriam os nossos “velhos” irem até a escola, falar sobre a nossa 

cultura, e ensinar eles junto com o educador “branco” e registrar tudo. 

Aqui eles (educadores não indígenas) respeitam nossa cultura, mas a 

crianças tem que aprender sobre nossa cultura também, por que nós 

estamos nós esquecendo e quando os mais velhos morrerem, nosso 

conhecimento morre também” Cacique Marcos. 

Ainda não há entre os Kaingang no Paraná a compreensão plena sobre o papel da 

aprendizagem escolar, da aquisição do conhecimento sistematizado como uma forma de 

desenvolver funções intelectuais superiores (FAUSTINO, 2010). 

  Porém, para que a escola indígena possa trabalhar a interculturalidade, não existe 

um caminho norteador, sem haja essa organização da comunidade, da qual chamamos de 

intraculturalidade, ou seja, não existe interculturalidade esclarecida e efetiva sem 

primeiramente existir a intraculturalidade crítica.  

A intraculturalidade representa o diálogo interno de cada grupo/povo 

cultural, implica o reconhecimento e resgate da ancestralidade no ser e no 

saber, assume um compromisso entre passado e futuro na retrospectiva 

das suas origens, para a reflexão do que foi e das potencialidades a 

alcançar. Pensa-se, fortalece-se e depois amplia-se na relação com o 
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outro. Só quando se aprofunda e reconhece, o grupo/povo cultural está 

preparado para dialogar numa relação de interculturalidade, onde as 

relações de poder estão definidas e estabelecidas (GUILHERME; 

LOURENÇO, 2015, p. 14). 

  Destacamos que a escola por si própria, isoladamente, não consegue chegar a 

finalidade do discurso da interculturalidade, pois depende de outras esferas para que se 

torne realidade, como afirma Estermann & Tavares (2015): 

Es verdad que el discurso sobre la interculturalidad es más un deseo, un 

ideal do que una realidad ya que la praxis de una interculturalidad tiene 

que ver com los aspectos políticos y económicos, como la participación 

en la vida política y social y la distribución equitativa de los recursos, y 

no solo con la afirmación y respeto por la diversidad cultural15 

(ESTERMANN; TAVARES, 2015, p. 4). 

  Todavia, a educação persiste em ser instrumento de opressão e exclusão dos povos 

indígenas, resquícios do colonialismo, de tal forma que age descartando perspectivas da 

existência da cultura. Assim, percebe-se a necessidade de desenvolver uma nova visão 

epistemológica que de viabilidade a um processo educacional com objetivo de 

reconhecimento étnico e de transformação emancipadora.  

  A educação formal tem potencial ser a alavanca das transformações sociais, e não 

apenas, um reflexo de um sistema que engendra a sociedade, que perpetua e legitima as 

diferenças sociais e os preconceitos. A escola não pode ser vista desgarrada do contexto 

histórico-social, econômico, político da sociedade referida e, muito menos decifrada sem a 

inteligência de como o poder, dentre as sociedades, se constituem e atuam, confrontando a 

favor de quem e contra quem ela está, favorecendo e desfavorecendo grupos diferentes.  

A escola intercultural abre uma passagem entre duas sociedades, duas culturas, dois 

modos de vida: a indígena e a não indígena, permitindo a circulação de duas culturas, 

tornando-se um espaço de interface entre duas concepções de mundo. Segundo Faustino 

(2010): 

Se a instituição educativa estiver organizada de acordo com os princípios 

da qualidade, amplia as possibilidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento na medida em que disponibiliza outros elementos de 

interação, além daqueles provenientes da própria cultura, porém deve ser 

pensada sem que se perca de vista as especificidades e interesses étnicos 

(FAUSTINO, 2010, p. 214). 

  Portanto, a Educação Indígena e a Educação Escolar Indígena devem andar de mão 

dadas pelo aprimoramento da ensino-aprendizagem, onde a primeira deve ser um espelho 

para segunda, ou seja, um molde de como dirigir os processos educativos, e a segunda tem 

papel de pedir auxílio e abraçar a primeira, para que se integre a educação formal, notando 

sua importância na construção da escola intercultural. 

 

                                                 
15 É verdade que o discurso sobre o interculturalismo é mais um desejo, um ideal do que uma realidade, já 

que a práxis da interculturalidade tem a ver com os aspectos políticos e econômicos, como a participação na 

vida política e social e a distribuição equilibrada dos recursos, e não apenas com a afirmação e respeito pela 

diversidade cultural. 
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2.5 Processo de ensino-aprendizagem egocentrado ou sociocentrado: a construção do 

conhecimento para reafirmação étnica 

 

No espaço escolar Silva e Azevedo evidencia-se claramente as semelhanças e 

diferenças da sociedade indígena com a não-indígenas, não que ela promova a anulação de 

suas marcas étnicas e sim, apenas acentua suas especificidades culturais diante dos 

estereótipos da sociedade envolvente (APUD GRUPIONI, 1994): modo de viver, de 

organizar as relações entre as pessoas e destas com o meio em que vivem e com o 

sobrenatural; são sociedades igualitárias, não estratificadas em classes sociais e, em geral, 

sem distinções entre funções de trabalho ou riqueza adquirida; compartilham a posse 

coletiva da terra e dos recursos nela existentes e da socialização do conhecimento, 

produção é regulada pela divisão do trabalho por sexo e idade; a distribuição de bens e 

serviços são definidos por regras, compromissos e obrigações estabelecidos pelas relações 

de parentesco, de amizade ou criadas em rituais ou contextos políticos; generosidade, 

redistribuição e reciprocidade criam, recriam e intensificam as relações; os aspectos 

políticos, religiosos e econômicos não se isolam entre si. 

Desta forma, a sociedade indígena é vista de forma estereotipada pelos não-índios, 

que impõem sua visão colonialista determinando quem é e quem não é índio, descartando a 

autonomia cultural de cada grupo étnico determinar suas fronteiras e definir sua identidade. 

Assim, em outras palavras afirma-se que “ser índio” significa viver a partir de uma outra 

cosmovisão, de uma outra forma de olhar para as pessoas, para natureza, para o mundo; 

significa ter uma outra compreensão de família, de comunidade, de reciprocidade; diz 

respeito a criar uma outra relação com a terra, não a de exploração, mas a de 

complementação; mas também significa se relacionar com a sociedade não-indígena, com 

situações de desigualdade e opressão, com disputas por terra e por sobrevivência, 

vivenciando diferentes territorializações; enfim, ser índio significa transitar por entre 

mundos e fronteiras, o que faz com que sua cultura constantemente se modifique, se 

adapte, se transforme (CIARAMELLO, 2014). 

Neste sentido, em decorrência ao processo histórico, as relevantes pesquisas 

científicas recentes e as mudanças nas legislações atuais, endossam que a Educação 

Escolar Indígena, não se faz adequada por suas meras transposições do modelo ocidental 

dirigida a comunidades indígenas, sem considerar a concepção de vida da comunidade e 

sem contribuir para sua continuidade, ou seja, a educação deveria ser moldada conforme o 

que a comunidade pensa, espera e deseja dela, segundo suas metas e objetivos. 

Enfim, esses são apenas alguns relevantes apontamentos antes que se afirme ou se 

critique a escolarização indígena e, mais que isso, reflexões, das quais se faz importante 

efetivar as legislações que neste momento reconhece esses apontamentos, se faz 

necessárias então, que se pense em um caminho educacional que não corrobore com o 

processo de discriminação, preconceitos, fracassos e que modifique a situação da Educação 

Escolar Indígena atual.  

Deste modo, propomos no estudo uma reflexão os processos educacionais e de 

ensino-aprendizagem, fundamentada com base em Piaget, fundador da Epistemologia 

Genética, neste sentido sempre buscando compreender os elementos que compõem as 

sociedades indígenas, elencados anteriormente, como: as relações de troca, de 

reciprocidade, de generosidade, constituindo-se assim um ambiente de cooperação 

necessário para a vida em coletividade. A finalidade, consiste em identificar no 

pensamento piagetiano conceitos que propiciem uma reflexão de subsídios para propostas 

político-pedagógicas, tendo a ação dos sujeitos sobre o meio como condição fundamental 

na construção do conhecimento. Pontuamos que essa concepção de Piaget da educação 

sociocentrada vai de encontro do foco da pesquisa, a Educação Ambiental, que 
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sinteticamente visa repensar as práticas humanas priorizando a coletividade com ações 

sociais que visem o bem estar ambiental.  

Em busca de debater o processo de escolarização na reserva indígena de Marrecas, 

observamos a forma que ela se encontra no cotidiano escolar e os fatores e elementos que 

permite classifica-la em educação egocentrada ou sociocentrada, termos explorados por 

Piaget, que no momento será explorado por outra ótica, direcionando o debate a escola 

indígena, e reafirmando o pensamento por considerações de outros autores 

contemporâneos, como Juracilda Veiga e Vilmar D’Angelis. 

A exploração desses conceitos Piagetianos, na escola pode se dar de forma 

sociocentrada, quando pautada nesses elementos de relações de trocas, reciprocidade e 

cooperação, ou ainda de forma egocentrada quando apenas reproduz elementos da 

sociedade não-indígena (VEIGA; D’ANGELIS, 2010).  

Os princípios de reciprocidade e cooperação são considerados por Piaget de suma 

importância no processo de aprendizagem, da qual ele reforça em suas obras pela proposta 

da Pedagogia Ativa, que a sociedade deveria preocupar-se em exercê-la.  Nesta obra, o 

autor revela que esses elementos favorecem a formação do pensamento operatório, a 

pesquisa e a promoção da autonomia, fundamentado pelas relações educador-educando e 

educando-educando, com respeito, reciprocidade e cooperação para construção do 

conhecimento.  

Os educandos, nas atividades do trabalho em grupo, realizam trocas entre si, 

colaborando mutuamente, mas a construção de uma lógica do pensamento ocorrerá apenas 

quando a cooperação estiver de fato estabelecida (PIAGET, 1994). Piaget tinha como 

objetivo entender como o conhecimento é construído, segundo seus estudos, o 

conhecimento não está no sujeito nem tampouco no meio em que ele vive, mas decorre das 

contínuas interações entre ambos. 

Durante a pesquisa, o interlocutor 8 descreve esse processo dentro da sala de aula 

em suas palavras, mas sem demonstrar conhecimento sobre o teoria de Piaget, e finalizou 

criticando o comportamento dos educandos que remetem uma educação sociocentrada.  

Na sala, tem que ficar cuidando os educandos, por que eles ficam fazendo 

as atividades e provas juntos, e como eles falam outra língua, eu não sei 

se eles estão colando. Ás vezes eu finjo não ver que eles estão se 

ajudando, por que se não alguns vão muito mal, mas não é o correto eu 

sei. É muito difícil separar eles, quando eu vejo um já está com a carteira 

“grudada” no colega. (Interloculor 8) 

  Piaget, chama de “trocas sociais” (1999, p. 87), “o duplo esforço entre 

relacionamento e de reciprocidade constitui a própria definição do processo de cooperação 

ou de socialização entre iguais”. Sendo assim, uma interação educador/educando 

autoritária pela coação não vai de encontro com os princípios da educação sociocentrada e 

de cooperação, pois limita as expressões de comunicação das crianças e suas trocas entre 

seus pares, impossibilitando a criança de refletir e compreender as relações obtidas de 

outro ângulo de vista.  

  A forma de construção do conhecimento com base nas trocas entre os indivíduos, 

interações construídas por ações e pela cooperação, de tal forma que as atividades do 

sujeito se exercendo sobre os objetos, e as atividades dos sujeitos quando agem uns sobre 

os outros se reduzem na realidade a um só e mesmo sistema de conjunto (VESTENA, 

2010). Parafraseando, o aspecto social e o aspecto lógico são inseparáveis na forma como 

no conteúdo (PIAGET, 1973, p.103). Por isso, as crianças se aproximam uma das outras 

com as carteiras para estabelecer trocas sociais, o que para Piaget é essencial para o 

desenvolvimento da aprendizagem com autonomia.  
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  Na concepção do interlocutor, o processo de aprendizagem acontece de forma 

individual, ou seja, não seria correto realizar as atividades propostas pelo educador de 

forma coletiva, pois é considerado “cola”, demonstrando que ele não reconhece uma 

construção do conhecimento coletivamente e sim, uma cópia em que os educandos não 

aprendem quando fazem juntos. Porém, sua natureza cultural está baseada em trocas de 

conhecimentos, em descobertas conjuntas e realização de atividades em grupos, ou seja, o 

processo de aprendizagem na escola é ambíguo ao processo realizado na cotidiano cultural. 

As mesmas ações dos educandos foram relatadas por outros interlocutores, podendo 

generaliza-las como frequente nas aulas formais.  

Os educadores deixam de considerar que o objetivo da EA é promover a 

descentração, o conflito, para que o indivíduo se coloque criticamente no ambiente e diante 

de outros humanos como ator humano. Sisto (1993) explica que a assimilação não acontece 

sem que os objetos apresentem resistência, que funciona como um obstáculo caracterizado 

como uma perturbação. A reação a essa perturbação é denominada regulação. Porém, não 

necessariamente isso deve acontecer em todos os casos, há exceções, em que nem toda 

perturbação ocasiona uma regulação.  

Por sua vez, a descentração advém de um conflito cognitivo com que o sujeito se 

depara ao tentar compreender os fenômenos para deles extrair o conhecimento. Do 

processo de construção de conhecimento fazem parte os esquemas de conhecimento que o 

sujeito possui e reestrutura, o processo de adaptação (assimilação e acomodação), o 

desequilíbrio que provoca o processo de equilibração das estruturas cognitivas (PIAGET, 

1973). A percepção isolada é limitada e somente trará contribuição se sustentada por 

processos mentais capazes de estruturar a aprendizagem por meio de um desequilíbrio 

provocado por conflito cognitivo: “A possibilidade de geração de conflito está relacionada 

à estrutura ou esquema considerado em função da possibilidade de atribuir significado, ou, 

ler o significado da situação em questão, mesmo que parcialmente.” (SISTO, 1993, p. 45). 

O processo de equilibração pode ser desencadeado pelo conflito, o que possibilita a 

reestruturação do conhecimento, não apenas acréscimo de informações. Fazem parte desse 

procedimento principalmente os fatores que estimulam ligações capazes de promover a 

reconstrução do conhecimento já adquirido. As novas aquisições somam-se às antigas, 

integrando um conhecimento modificado ou novo (SERPE, 2012). 

Explicamos, que quando os sujeitos educandos formam vínculos e deles provem a 

reciprocidade afetiva, segundo Piaget, é por meio dessa interação que a cooperação 

desenvolve o processo de aprendizagem, pois através das interações interindividuais que 

abre uma janela de possibilidade de modificação na estrutura cognitiva do sujeito e do 

grupo como um todo. A interação sócio cognitiva demonstra que os sujeitos, ao 

cooperarem, solucionam problemas cognitivos de forma qualitativamente diferente do que 

teriam realizado individualmente. Neste entendimento, para que a construção do 

conhecimento é necessário um ambiente cooperativo, há a necessidade de existir respeito 

mútuo e reciprocidade entre os sujeitos que estão interagindo, que são os componentes de 

uma moral autônoma. Na moral autônoma, os sujeitos participam da composição das 

regras de respeito mútuo, portanto, percebem os seus limites de forma mais justa e 

construtiva (PIAGET, 1994). 

Assim sendo, podemos entender por cooperação uma noção construída na 

reciprocidade entre os indivíduos, que ocorre pela descentração intelectual, havendo a 

construção não apenas de normas morais, mas também racionais, tendo a razão como 

produto coletivo. A descentração corresponde à capacidade do indivíduo refazer o percurso 

cognitivo de outro sujeito, buscando compreender o pensamento do outro e se afastando da 

sua lógica individual (PIAGET, 1994). 
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O aprendizado nas escolas tem sido em geral, uma competição devido sua 

metodologia, em que os educandos não podem falar uns com os outros durante a aula, 

atividades ou avaliações, privilegiando o esforço, o trabalho e o sucesso individuais, em 

vez de valorizar o trabalho e a construção do conhecimento em equipe, no coletivo, a 

valorização mútua, a solidariedade e respeito, logo, fazendo isso, a escola inculca o 

individualismo sem que a sociedade perceba.  

A Educação Indígena possui uma flexibilidade maior em relação ao tempo e espaço 

no processo de aprendizagem, ela ocorre mais espontaneamente e Piaget (1970) concorda, 

quando diz que “cada vez que se ensina prematuramente a uma criança alguma coisa que 

ela poderia descobrir sozinha, se lhe impede de inventá-la e, consequentemente, de 

entendê-la completamente” (p.28). Sendo assim, não cabe à escola a mera transposição de 

conhecimentos prontos, mas sim a possibilidade de construção dos mesmos, o que só é 

possível se a mesma tiver como cerne do processo um sistema educacional cooperativo ou 

sociocentrado.  

No sentido, de provocar na criança conflitos cognitivos, estudos de Stoltz & 

Vestena, et. al., 2008, ressaltam sobre o processo:  

A constatação, pelo sujeito, dessa diferença entre o que ele tem de 

conhecimento sobre um objeto e o que não tem, leva-o ao conflito. O 

conflito pode desencadear uma acomodação, pelo ajuste do sujeito ao 

objeto, mudando seus esquemas conceituais. O equilíbrio temporário 

entre assimilação e acomodação resulta em uma adaptação, de modo que 

novos esquemas conceituais, por sua vez, servirão para novas adaptações. 

A Educação Egocentrada se opõem a sociocentrada e, caracteriza pelo processo 

formal e sistematizado, por alfabetização e livros, especialistas da educação, aprender 

memorizando, imposição, segmentação, adestramento para fazer coisas, sucessão de 

matérias, segundo estudo de Veiga e D’Angelis (2010).   

Descreve essa situação no lecionar dos educadores, observado pelo interlocutor 9, 

observa desde a estrutura escolar que possui um modelo físico preparado para a 

especificidade das escola do campo, no aspecto pedagógico há uma padronização de 

organização escolar como a das escolas urbanas, salas de aulas fechadas, com carteiras e 

cadeiras em fileira e um método de ensino tradicional, conteúdista que preza o registro 

escrito, segundo o interlocutor apenas dois educadores trabalham de forma diferenciada,  

“eu já pedi para eles trabalharem diferente, mas eles se recusam, eles tem 

uma rejeição de fazer alguma coisa diferente, eles não acham que devem 

fazer diferentes, eles acham que estão certo do jeito que estão fazendo. O 

indígenas também seguem esse mesmo padrão de ensinar. Eu acho que é 

porque eles aprenderam dessa forma, que nem o caso da educadorx (X) e 

(Y) que tiveram o magistério, mas o educadorx (W) não tem formação 

nenhuma, tem apenas ensino médio. A intervenção da equipe pedagógica 

tem acontecido, porém os educadores não tem aceitado sugestões e 

cumprido os combinados pedagógicos, desanimando o trabalho coletivo”. 

(Interlocutor 9) 

Pelo modelo de educação escolar proposto na sociedade brasileira atual, o centro 

do ensino está focado no educador, pois sem ele, acreditasse que não há processo ensino 

aprendizagem. E pelo contrário pouco se houve o educando e nota se ele está satisfeito em 

sala e se está aprendendo, se o método de ensino está adequado a realidade. O problema é 

que se vê o educando como um indivíduo sem história e sem cultura. A impossibilidade da 
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criança se descentralizar está essencialmente na forma que o educador conduz o processo 

de ensino, ora é individualista por isso não se abre ao coletivo e as trocas.  Ao educando é 

imposto valores como ascensão social, exaltação do individualismo, competição, que 

movem ideologicamente a sociedade e, assim sendo, se torna natural e necessário que a 

educação esteja orientada pelos mesmos valores. Neste contexto, a educação egocentrada 

“enaltece, estimula e fortalece a individualidade, em detrimento da colaboração, da 

construção coletiva de conhecimento e das práticas solidárias” (VEIGA e D’ANGELIS, 

2010, p.67). 

Piaget traz a ideia de educação egocentrada, quando elabora o conceito de 

egocentrismo, que trata da impossibilidade do sujeito descentrar-se para poder 

compreender a perspectiva de outros sujeitos. O sujeito egocêntrico, aquele que ainda não 

conseguiu descentrar-se, na maioria das vezes está exposto a relações de coação, onde há 

relações de imposição exercida sobre um indivíduos sobre os demais, o que chamamos de 

uma moral heterônoma. Desta forma, a submissão às ações exercidas; onde não existe uma 

troca de valores justa, o respeito ocorre de forma unilateral e portanto, não ocorrerá a 

construção de um espaço social de autonomia e responsabilidade. Desta forma, que os 

interlocutores narram o espaço pedagógico de Marrecas, com outras palavras mas 

apontando para concepção egocentrada descrita por Piaget. 

No entanto, ao olharmos sob outros pontos de vistas, o que vemos é que nem tudo 

se dá desta forma e que essa mesma escola também está carregada de elementos 

egocentrados. Há profissionais indígenas atuando na escola, mesmo que muitas vezes sem 

formação específica, como também há em contrapartida, uma rotatividade grande de não-

indígenas, dificultando a criação de um vínculo com a comunidade e a sensibilização para 

questões culturais.  

Frequentemente, os educadores indígenas são induzidos a utilizarem livros 

didáticos, reproduzirem atividades descontextualizadas, a manterem a “organização” da 

sala e dos educandos, em virtude de geralmente serem a minoria dos profissionais dentro 

da escola e prevalecer a “vontade” dos demais, considerados mais experiência profissional 

e acadêmica.  

Durante a pesquisa, observei uma orientação pedagógica de uma educadora 

indígena, que recebia “sugestões” do conteúdo curricular e da forma de se trabalhar. O que 

me intrigou no momento foi que o conteúdo era sobre uma data comemorativa, “19 de 

Abril- Dia do Índio”, e essa orientadora expunha uma versão equivocada do “ser índio” 

para uma verdadeira indígena. Ela ouvia atentamente, mas demonstrava discordar com o 

posicionamento da colega, mas ao final ela cumpriu com o “pedido”16 e aplicou a atividade 

mecânica sugerida, que consistia em pintar um desenho pronto de um índio nu, com arcos e 

flechas, cocar e de cara pintada, estereótipo de um índio, que os kaingang não se 

reconhecem.  

Neste momento faço uma pausa para observar que uma atividade deste cunho é 

retroagir no tempo da colonização, impomos uma domesticação indígena, queremos dizer a 

eles o que é ser índio. Assim, essa abordagem tradicional condiciona os educandos a seres 

alienados, que reproduzem conteúdos programados e engessados, fortalecendo apenas seu 

ego, esquecendo do seu papel reflexivo-crítico da educação.  

                                                 
16 A coação moral promovida pelo respeito unilateral conduz ao sentimento de dever, mas o dever primitivo, 

resultante da pressão de um indivíduo sobre o outro, essência heterônima, situação explicada por essa teoria 

de Piaget. Se caso a pedagoga na tentativa de um acordo, em que se ouve o outro, procura-se uma saída em 

conjunto e não atender um desejo individual, seria então a moral resultante do respeito mútuo e das relações 

de cooperação, pode caracterizar-se por um sentimento diferente, interior à consciência, cujo ideal de 

reciprocidade tende a tornar-se inteiramente autonomia (VESTENA, 2010).  
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Assim, o problema final está contido na formação do educando, no fato dessa escola 

estar pautada numa educação tipicamente egocêntrica, como descrita anteriormente, que 

visa apenas a formação do indivíduo, apto para viver numa sociedade capitalista, 

individualista, materialista, enaltecendo-se e estimulando-se, assim, a individualidade, em 

detrimento da colaboração, da construção coletiva de conhecimento e das práticas 

solidárias. Portanto faz-se necessário descontruir estruturalmente a parte física, pedagógica 

e da gestão educacional para chegar a uma escola sociocentrada. 

Existe um pano de fundo, que remete uma Educação de intuito colonizador, com 

finalidades integracionistas e civilizatória, que se demonstra alheia às cosmologias 

indígenas, ou seja, a organização do ensino possui ambiguidades aos processos próprios de 

aprendizagem na cultura, por estar padronizado estruturalmente em níveis e segmentação, 

fragmentando o conhecimento, que não desenvolve um ensino que conhecimentos 

conversem entre si, descaracterizando a totalidade e perdendo a significância ao educando.   

No entanto, coerentes com seus modos de vida, os povos indígenas 

afirmaram, desde os primeiros contatos com os europeus, um modelo 

próprio de educação que se mostrou inadequado para as práticas 

escolares, visto que nas sociedades tradicionais, entre as quais situamos as 

sociedades indígenas, “as teorias do mundo, do homem e da sociedade 

são globais e unificadoras” (BERGAMASCHI E MEDEIROS, 2010, p. 2)  

  Este modelo tradicional ocidental de organização e transmissão dos conhecimentos, 

descartam três aspectos principais da unidade educativa: “a economia da reciprocidade; a 

casa, como espaço educativo, junto à família e à rede de parentesco; a religião, ou seja, a 

concentração simbólica de todo o sistema, expressa nos rituais e nos mitos” 

(BERGAMASCHI E MEDEIROS, 2010, p. 2). 

  O modelo de escola que adentro no princípio e frequentemente encontramos seus 

resquícios na educação como um todo, não apenas para os povos ameríndios, foi uma 

instituição constituída e constituidora de outra concepção de mundo, ou seja, suas raízes 

encontra-se na modernidade ocidental, inspirada na ciência moderna que ordena e 

fragmenta o conhecimento, a escola imposta aos indígenas foi portadora de um projeto 

educativo para a formação de cristãos e súditos da coroa portuguesa e, posteriormente, de 

cidadãos portadores de uma identidade nacional. 

Contudo, observarmos, nas últimas décadas, por meio de movimentos de afirmação 

étnica, apareceu desenvolvimento de outro modelo escolar, pelo desejo de mudança no 

cenário educacional: a escola dos povos indígenas. Mesmo anseio de mudança já esteja 

reconhecida e amparada pelas leis educacionais, pelo novo modelo, diferenciado e 

específico de educação escolar, cada povo tomou para si a tarefa de elaborar currículos 

escolares e propostas pedagógicas, informados por suas cosmologias. Porém, existem 

empecilhos de diversas ordens que impossibilitam o protagonismo indígena na escola que, 

com dificuldades vem construindo cada vez mais forte, novos referenciais para essas 

práticas escolares, construindo aos poucos escolas específicas e diferenciadas.  

  Durante muito tempo, a estratégia indígena de resistência, consistia em isolar-se, 

mantendo um distanciamento, hoje, a participação política e social por diversas instituições 

e movimentos, mostra um diálogo com a sociedade. Se faz importante, que na escola haja 

dominação do conhecimento ocidental, das leis, códigos, usada para a manutenção dos 

povos indígenas. A escola possibilita o contato com conhecimentos e saberes do mundo 

não indígena, tornando-o mais compreensível, e permite que, de posse desses novos 

instrumentos, para que os povos indígenas façam uso para a reafirmação da identidade 

étnica, que possam lutar por seus direitos de forma mais simétrica, apreendendo o sistema 

de vida ocidental, mas mantendo e afirmando seus modos próprios de educação.  
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  Para Tassinari (2010) a escola indígena pode ser considerada teoricamente como um 

lugar de fronteira, um “espaço de trânsito, articulação e troca de conhecimentos, assim 

como um espaço de incompreensões e de redefinições identitárias dos grupos envolvidos 

nesse processo, índios e não índios”, ou seja, um lugar de encontro, de interação e 

comunicação entre os dois mundos, “onde as diferenças interetnicas emergem e adquirem 

novos contornos e onde técnicas e conhecimentos provenientes de diferentes tradições 

podem ser trocados e, assim, reinventados”. Segundo Faustino (2010): 

A aprendizagem e o desenvolvimento nos seres humanos constituem-se 

como processos que se consolidam nas interações sociais do indivíduo 

com a história e a cultura de seu povo, com o conhecimento adquirido nas 

diferentes situações vividas, na resolução de problemas, nos hábitos, 

valores, crenças, comportamentos e linguagem cotidiana. Nesse sentido 

reconhecem-se as profundas implicações da introdução da escrita em 

culturas chamadas tradicionais (FAUSTINO, 2010, p. 2). 

Segundo estudos de Faustino (2010), foi notada a preferência dos Kaingang por 

relatos orais, atividades que contemplem ilustrações, trabalhos conjuntos, músicas, jogos e 

brincadeiras. Nas Oficinas percebeu que os Kaingang, em sala de aula, mantêm uma 

dinâmica bastante peculiar: interagem uns com os outros predominantemente entre si por 

meio da língua materna. Esse elemento enseja reflexões acerca da ação de educadores 

índios e não índios nos processos escolares. 

Durante nossa pesquisa, alguns colaboradores, mostraram algumas formas didáticas 

diferentes adotadas que obtiveram bons resultados, essas práticas serão especificadas mais 

adiante, mas antecipo neste momento para abrir uma parêntesis, que uma das maiores 

dificuldades dos educadores relatadas nas entrevistas sempre foi a questão do dialogo 

educando- educador. Na sala eles tendem a estar “mudos” e os educadores não conseguiam 

fazer com que eles expressassem suas ideias e pensamentos, dessa forma uma das 

propostas com saldo muito positivo no quesito liberdade de expressão foi resultado de 

proposta de histórias em quadrinhos, onde os educandos expressavam sua problemáticas de 

diversos eixos: econômicas, sociais, culturais e até mesmo as ambientais. 

A dinâmica da escola na terra indígena é diferente das escolas rurais, pois os 

educandos não tem familiaridade com os educadores, mas possuem autonomia de decisões, 

liberdade de entrar e sair da sala de aula, conversam geralmente na língua materna, 

principalmente nos momentos em que não querem revelar aos não indígenas sobre o que 

falam, brincam no pátio e nas instalações da escola, se alimentam bem no horário das 

refeições e riem o tempo todo.  

Quando há um silenciamento parece estar relacionada à dificuldade de transposição 

entre o conhecimento espontâneo com o conhecimento sistematizado e sua aquisição via 

escola, pois não há desenvoltura dos Kaingang nas atividades de escrita e leitura, 

independentemente do conteúdo que se está trabalhando. Esse elemento demonstra a 

emergência da escola rever seus métodos de ensino e aprendizagem, como foi falado 

acima, notou-se pelos educadores uma habilidade dos educandos na expressão artística, os 

educandos tem facilidade grande e transpor seus pensamentos em desenhos e falas de 

história em quadrinhos. 

Nesse processo de rever seus métodos de ensino e aprendizagem, faz-se importante 

refletir sobre o direcionamento da educação nesta escola, ela pretende preparar os 

educandos para quê? Para o mercado de trabalho? Para o vestibular? Ou para a vida? Freire 

afirma que: 
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[...] a escola tem como objetivo inconfessável fornecer indústrias, ao 

comércio, as profissões especializadas e ao Estado. Trabalhadores, 

consumidores, clientes e administradores sob medidas (HARPER, 1980, 

p. 89). 

  Nas entrevistas, o interlocutor 9 e 10, responderam esse questionamento, dizendo 

que, “nós estamos aqui para preparar eles para o vestibular, mas que isso varia muito na 

concepção de cada educador, alguns preparam eles apenas para se “virar” na cidade, outros 

conseguem enxergar todas essas necessidades” (Interlocutor 9). Segue a conversa, 

explicando que “cada educando está na escola por um motivo, cada educador dá aquilo que 

ele procura, mas eles não possuem desejo de estudar para um vestibular ou não tem 

consciência do que seja isso” (Interlocutor 10) 

  Para o cacique Marcos, “a escola deve aliar todas estas finalidades, nós não 

queremos apenas falar o português para comprar na cidade, queremos ter mesmo 

conhecimento das escolas da cidade, queremos que nossos filhos cursem faculdades, para 

que eles nos ajudem e ajudem a comunidade, nós precisamos disso”. 

  Portanto, a escola é uma entidade que como finalidade um direcionamento, no caso 

indígena Ciaramello e Vestena, afirmam que: 

Pensar escolarização indígena não diz respeito à simples transposição de 

um modelo de escola ocidental para uma comunidade indígena, mas deve-

se levar em conta qual o projeto de vida da comunidade, o que e como a 

escola pode contribuir com esse projeto, o que eles pensam sobre a escola 

e o que esperam dela [...] essas são reflexões necessárias para que se 

pense um caminho educacional que não corrobore com o histórico 

processo de discriminação, preconceitos, fracassos. (CIARAMELLO; 

VESTENA, 2013, p.1). 

2.6 Caracterização da Colégio Estadual Indígena Otávio dos Santos 

 

  A escola de Marrecas da etnia kaingang durante a pesquisa passava por tramitação 

de mudança de nome, justificando em outras pesquisas encontrar nome Colégio Estadual 

Trajano Mrej Tar, que passou a se chamar Colégio Estadual Indígena Otávio dos Santos, 

pertence a rede de ensino regular indígena e conta com parceria com CEEBJA de 

Guarapuava, com aulas a noite para jovens e adultos. 

  Segundo dados da SEED (2016), a escola possui 22 turmas, com 275 matrículas de 

educandos. Sendo uma turma de Educação Infantil com 9 educandos, nove turmas de 

Ensino Fundamental com 105 educandos, três turmas de Ensino Médio com 23 educandos, 

duas turmas do CEEBJA com 7 educandos.  

  Dentre as dificuldades encontradas na escola pela equipe pedagógica de Marrecas 

está a evasão escolar, enfrentada frequentemente, evidenciado em uma faixa etária, de qual 

outros estudos como Faustino (2010) já descrevia. Assim, a situação se repete e possui 

mesma justificativa:  

Dados mostram que, apesar da relação intercultural estabelecida 

entre os grupos e a sociedade envolvente, e mesmo com o aumento 

da escolaridade, o casamento, por volta dos 14 anos para as 

mulheres e 17 anos para os homens, leva à incorporação de 

responsabilidades sendo incompatíveis com a permanência na 

escola (FAUSTINO, 2010, p. 4). 
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  A pesquisa de Faustino (2010), com finalidade de averiguar o nível de 

alfabetização, demonstra mesmo fator: o casamento, o elemento mais apontado na 

desistência escolar, seguido pela necessidade do sustento, obrigando a trabalhar em sua 

própria roça. Na cultura Kaingang, a criança se torna adulta muito cedo, se considerarmos 

os padrões da sociedade envolvente. Por volta dos 12 anos, a criança já se encaminha para 

a vida adulta, com todas as responsabilidades dessa. Os mesmos fatores de evasão foram 

unanimes no discursos dos pesquisados em Marrecas, evasão por casamento e por 

gestação. 

No caso das meninas, sua entrada na vida adulta se dá com a menarca, período em 

que já podem se casar ou ter uma vida sexual ativa. Com essa idade, também os meninos já 

podem ter sua própria roça e ir tomando as decisões sobre sua própria vida. Diferentemente 

da cultura ocidental que tenta conciliar o estudo/trabalho, ou o estudo/família, na cultura 

indígena parece não haver essa dinâmica (FAUSTINO, 2010, p. 6). 

A indisciplina17 não foi um problema relatado pelos entrevistados na escola de 

Marrecas, os educandos respeitam18 as regras e possuem consciência das mesmas, bem 

como existe uma respeito pela hierarquia dos educadores de maneira geral, Piaget (1973) 

diz que a consciência  da obrigação supõem uma relação entre dois indivíduos pelo menos, 

que seria o respeito, mas que podem ser o respeito unilateral que obriga seguir suas ordens 

e instruções por que é obrigado e o respeito mútuo, quando ambos tem obrigações 

delimitadas e consentidas, neste sentido o respeito referido se trata do mútuo, independente 

se fazem parte da sua etnia ou não, bem como profissionais indígenas que representam a 

liderança na sua ausência, com autonomia eles resolvem problemas menores. 

A reprovação também não tem sido alvo de preocupação pedagógica, visto que o 

índice é mínimo, e que admitem aprovar educandos que não teriam condições de ser 

aprovado em escolas urbanas, pois o nível de dificuldade de aprendizagem é muito grande, 

ou seja, “eles sempre estão atrasados nos conteúdos” (interlocutor 9). 

A aprendizagem é um dos maiores desafios pedagógicos enfrentados, pois os 

docentes devem adaptar as aulas segundo as especificidades e as peculiaridades da cultura, 

elaborando metodologias e materiais didáticos diferenciados para promover 

desenvolvimento cognitivo, isso não significa que eles possuem menor capacidade 

intelectual, mas dificuldades pela comunicação através da linguagem, que retarda os níveis 

em comparação com escolas urbanas, visto que o primeiro contato e o desenvolver do 

português, ocorre apenas no espaço escolar (BORNIOTTO, 2017; NASCIMENTO, 2012). 

Na visão do interlocutor 9, para melhorar a escola, um dos principais aspectos seria 

melhorar o foco dos educadores, eles deveriam mudar o estilo da aula, segundo ele;  

“...tem alguns educadores que seguem o livro didático de cabo a rabo, e 

eles já vem de uma cultura diferente, eles são livres, eles não tem esse 

negócio de ficar fechadinho dentro da sala de aula, eles são livres, eles 

andam pelo meio desse mato, onde você nem imagina. Ficar dentro de 

uma sala de aula, fechado, quatro horas por dia, sem nada de atrativo, tem 

educador que não traz nada de diferente, um vídeo, uma música, uma 

                                                 
17 Segundo conceito de indisciplina de Yves La Taille: “Se entendermos como disciplina comportamentos 

rígidos por um conjunto de normas, a indisciplina poderá se traduzir de duas formas: 1) Revolta contra as 

normas 2) desconhecimento delas” (AQUINO, 1996, p. 9). Dentre os relatos, quando se fala em a escola não 

possui discentes indisciplinados, refere-se claramente, a educandos que tem conhecimento das regras e que 

respeitam as mesmas, não causando o que a autora chama de desobediência insolente. 
18 O conceito de respeito presente refere-se ao mútuo, pois existe uma organização na comunidade escolar, 

em que cada um respeita os limites do direito ou deveres de cada indivíduo, ou seja, existe uma reciprocidade 

neste sentido. 
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paisagem, uma figura na prova, simplesmente nada. Não é específico, não 

é diferenciado e não é atrativo.” (Interlocutor 9) 

  Existem algumas pesquisas que fazem uma tentativa de adequação de metodologias 

e práticas didáticas específicas para a Educação Escolar Indígena como os autores Macedo 

(2001), que relata resultados positivos encontrados com texto e gravuras feitas por 

professores indígenas que poderiam ser utilizadas no ensino, mas o trabalho é realizado 

ainda na língua portuguesa, não favorecendo o ideal da escola bilíngue (SIQUEIRA; 

LIMA; SOBCZAC, 2015, p. 5) corroborando com esse pensamento, Notzold (2015) afirma 

em uma pesquisa a dificuldade dos professores indígenas frente ao acesso a materiais 

didáticos específicos para a modalidade, e revela que os livros devem ser criteriosamente 

selecionados, dito de tal forma que, a “atribuição deve ser enfatizada como traço 

fundamental dos grupos étnicos, demonstrando quais são as fronteiras entre os membros e 

não membros daquele determinado grupo e, mediante essa percepção, deve-se aplicar a 

análise dos usos dos livros nas escolas (NÖTZOLD, 2015, p.10) 

Dificuldades no ensino de diversos eixos que permanecem, mesmo quando os 

educandos concluem o ensino médio, e ao ingressam à universidade, deparam-se com o 

espaço acadêmico que revela características europeizadas, monoculturais, homogêneas, 

colonialistas e preconceituosas, dificultando a permanência e a conclusão do curso. O 

mesmo espaço deveria adequar-se para recepção da diversidade cultural, para que os 

discente tenha o protagonismo e reconhecimento das potencialidades dos estudantes 

indígenas. 

Contudo, a escola possui uma estrutura física básica para funcionamento da escola, 

mas que ainda carece de espaços fundamentais como laboratório de ciências e informática, 

e uma biblioteca adequada. Há necessidade de materiais específicos para a cultura 

kaingang, bem como materiais de uso didático pedagógico como recursos audiovisuais, 

computadores para elaboração de aulas e atividades para educadores, impressoras, dentre 

outros.  
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3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ESCOLAR SOB A ÓTICA DA 

CULTURA 

 

3.1 Educação Ambiental na legislação Brasileira: apontamento para a 

interdisciplinaridade e interculturalidade 

 

Quando o homem tirou Deus da posição central em sua concepção medieval e 

passou a ser o centro de todas as coisas, atribuindo superioridade aos demais seres do 

universo, o humanismo marca a capacidade de intervenção do homem nos acontecimentos 

referentes ao tempo, ao espaço, e no domínio dos elementos naturais. Ainda segundo Grün 

(2001), a objetivação da natureza “implica simultaneamente domínio, posse, mas também 

perda, afastamento...” (GRÜN, 2001, p. 35). Com o distanciamento da sua relação com o 

ambiente, o ser humano não é mais parte do meio, ele se torna seu possuidor. Esse 

complexo de valores é a base para a educação moderna. 

Segundo o modelo de desenvolvimento da sociedade contemporânea, que se baseia 

na visão mecanicista da ciência cartesiana, cria uma dicotomia entre homem e natureza, 

reforçando o sentimento de não-pertencimento a esta, em oposição a uma visão de 

complementaridade. Esta é umas das visões que explicam a crise ambiental dos dias atuais, 

da qual explicita os mecanismos de dominação e exploração do homem pelo homem, e do 

homem pela natureza.  

Concordamos com Leff (2002, 2009, 2010), ao afirmar que a crise do nosso tempo 

é uma crise ambiental entendida como uma crise de civilização cuja marca é a 

sustentabilidade. Também uma crise da razão, do pensamento ocidental, do conhecimento. 

Essa crise se apresenta como um limite no real. Limites ecológicos, econômicos, 

populacionais. Limites que ressignificam e reorientam o curso da história. Limites dos 

quais, se rompemos adiante, assumimos a responsabilidade da grande consequência: 

extinção da humanidade.  

Crise de uma racionalidade científica e instrumental, de uma modernidade que 

coisifica e fragmenta o pensamento para o controle e o domínio do mundo. “Mundo 

economizado, arrastado por um processo incontrolável e insustentável de produção” 

(LEFF, 2010, p. 16). 

Quem problematiza o pensamento e o entendimento, a ontologia e a epistemologia 

com as quais essa civilização ocidental compreendeu o ser, os entes e as coisas é a própria 

crise ambiental, que retirou as vendas dos olhos humanos, e alertou para problemas 

ambientais. Nesse sentido, a crise ambiental questiona essa racionalidade científica, 

apontando uma nova estratégia epistemológica que parta “de um enfoque prospectivo 

orientado para a construção de uma racionalidade social, aberta à diversidade, às 

interdependências e à complexidade” (LEFF, 2002, p. 110), opondo-se à racionalidade 

dominante que tende à unidade da ciência e à homogeneidade da realidade. 

Neste contexto a Educação Ambiental crítica vem como um aparato para a 

Educação Escolar, no sentido de formar indivíduos conscientes frente as questões 

ambientais, que ela seja a força transformadora da realidade ambiental.  

Pautada na ideologia ambientalista, busca-se uma epistemologia política que, 

vinculando potenciais ecológicos, a produtividade dentro de uma ordem planetária 

associados à criatividade cultural dos povos, busca dar sustentabilidade à vida. Sua 

consistência e sua coerência são embasadas em uma constante prova de objetividade com a 
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realidade em uma práxis de construção dessa realidade social em seus confrontos com 

interesses diferenciados, em seus diversos saberes coletivos e individuais. 

Porém para modificar esta realidade, implica diretamente no rompimento da 

dicotomia sujeito-objeto do conhecimento para que se reconheçam as potencialidades do 

real e para que haja a incorporação de valores e identidades no saber (LEFF, 2009, 2010). 

Tomar consciência é alterar a lógica dessa razão atual. O processo educativo deve trabalhar 

com a democratização dos conhecimentos sobre as relações sociedade-ambiente 

construídos ao longo da história, e construir por meio de pontes, novos conhecimentos para 

compreender as suas relações com o ambiente e possam pensar outras lógicas de 

convivência entre os humanos e entre os humanos e o ambiente. Esse processo chama-se 

educação ambiental. 

  Segundo as diretrizes do MEC sobre a Educação Ambiental e Indígena mostra que 

todos os territórios pertencentes as etnias indígenas devem estar envolvidas pelas questões 

ambientais, conforme a seguir:  

O MEC pretende, em pouco mais de um ano, envolver 13 mil escolas da 

educação básica- inclusive as de áreas indígenas, quilombolas e de 

assentamentos rurais- e quatro milhões de estudantes do 6° ao 9° ano do 

ensino fundamental para discutir e aprender sobre as questões ambientais 

(BRASIL, CNE, 2012). 

  Desde a Educação Infantil, a legislação através do Referencial Curricular Nacional 

prevê práticas educativas que envolvam as crianças e o seu relacionamento com o meio 

ambiente, para que se tornem cidadãs que respeitam seu território, levando em 

consideração no processo educacional as diferenças individuais dos discentes, seja sociais, 

econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.  

  A Educação Ambiental no Brasil tem relatado diversas experiências formais e não 

formais no ensino desde a década de 70, o que reforça que a temática tem relevância na 

contemporaneidade, devido a problemas ambientais provocados pela degradação ambiental 

pelo uso desordenado e indiscriminado dos recursos naturais para crescimento de centros 

urbanos, sem considerar os danos desta atividade desenfreada acabam afetando as diversas 

áreas, dentre elas as comunidades indígenas enfocadas. Segundo o autor: 

Criou-se com isso uma sociedade consumista de recursos, capitais e bens. 

O consumismo intenso valoriza a acumulação material, a competição 

exacerbada, o individualismo egoísta e vende uma ilusão alienante de 

crença na viabilidade desse modelo, que jamais poderia ser alcançado 

pelo conjunto da população planetária ou até mesmo pela grande maioria 

das nações existentes. (GUIMARÃES, 1995, p. 13). 

  Nesta via, temos uma sociedade que possui um sistema político-social descrito por Piaget 

como modelo egocentrado, em que os interesses individuais sobrepõem os coletivos, levando a uma 

derradeira ambiental, pois cada ser destrói uma parte da natureza pensando em seu bem estar 

próprio, esquecendo das futuras gerações e dos demais indivíduos contemporâneos.  

  As sociedades cresceram demograficamente em proporções desordenadas e ocupam 

áreas concentradas, consomem exageradamente os recursos naturais do planeta além de sua 

capacidade de suporte do qual é o causador dos grandes desequilíbrios, bem como 

problemas pela poluição dos rios, dos solos, do ar, desmatamento para habitação, para 

produção de alimentos em monoculturas e pasto para pecuária, geração de energia, que em 

grande maioria se dá pelas represas hidrelétricas, associadas a extração minérios e petróleo, 

dentre outros fatores. 
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  Todas essas práticas contribuem para a perca da biodiversidade, alterações 

climáticas, escassez de agua potável e recursos naturais. Esta situação de causa e 

consequência, gera preocupação por diversas entidades, movimentando as mudanças deste 

paradigma. Temos uma área reduzida de florestas nativas, mesmo com legislação que 

impõem proteção de 20% de florestas, mas como comparativo de que a lei não tem 

eficácia, citamos o Estado do Paraná que possui menos de 8% de floresta em preservação.  

As conferências e reuniões procuram documentar possíveis soluções para os 

problemas ambientais e garantir a qualidade de vida da população em geral, da qual se 

destaca a Conferência das Nações Unidades sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 

92), que reuniu 172 países e 180 chefes de Estado e Governo, para que ações saíssem do 

discurso e se tornassem concretas, visando essa melhoria nas condições sociais e 

ambientais através de empreender o desenvolvimento sustentável em nível global.  

A Educação Ambiental procurou depois desse marco mudar a concepção 

conservacionista, que considera o meio ambiente como sinônimo de natureza, buscando 

ampliar esta visão por considerar outros aspectos como sociais e políticos para a 

compreensão da temática ambiental. Torna interessante a proposta de (re)construção da 

EA, para obter uma movimento mais dinâmico, para descobrir novas faces, novos modos 

de pensar e de agir, inseridos em contextos plurais, onde a diversidade possibilita e garante 

a riqueza da descoberta da própria EA. (SATO; SANTOS, 2003, p.3) 

  A função do governo está em propiciar e facilitar o acesso aos sistemas públicos de 

saúde e educação para se efetivar através dos projetos e atividades que colaborem para um 

ambiente saudável. 

 A relação entre o Estado, o campo e o poder é possível afirmar: 

[...] que o campo ambiental pode ser interpretado como um espaço de 

disputa de poder pela condução das regras, no qual atores/organizações, 

dotados de capital desigual, disputam a definição da estrutura do campo. 

Nele, portanto, se encontram dominantes e desafiantes, o que reflete a 

relação de forças existente na sociedade, pois, o campo é composto por 

um conjunto de atores sociais com relações alicerçadas em diversas 

formas de poder (tipos de capital) (GODOY, 2011, p. 123). 

Nesse processo de constituição de um ambientalismo multissetorial, há dentro do 

campo ambiental brasileiro, um aumento dos capitais econômico, cultural, social e, 

principalmente, o simbólico desses movimentos. É com esse volume de capital de que 

dispõem os movimentos ambientalistas que, em 1990, nos anos que antecederam a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) 

ou Rio-92, foi constituído o Fórum Brasileiro de Movimentos Sociais e ONGs para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento com a participação dos movimentos ambientalistas stricto 

sensu, ambientalista, religioso e de educadores, jornalistas e artistas (VIOLA; LEIS, 2001; 

CARVALHO, 2002). 

Esse Fórum tem sua importância dentro da discussão ambiental por ter permitido 

um diálogo entre movimentos diversos em seus níveis de organicidade, tais como o 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

exigindo uma permanente negociação e possibilitando apontar diagnósticos comuns para 

os problemas brasileiros, havendo, assim, uma ampliação do entendimento do ambiental 

(CARVALHO, 2002). Outro fator de importância do Fórum foi a sua participação na 

coorganização do Fórum Global da Rio-92. 

  A agenda 21 resultou inquietações do evento Rio 92, que em decorrências das ações 

humanas, ganham forças as novas propostas de ações de curto, médio e longo prazo em 

busca do desenvolvimento sustentável. O relatório de Brundtland, elaborado pela 
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Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1987, definiu o 

desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades.   

Este tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, reforçou a importância da EA como um instrumento de 

transformação social, política e econômica, que para Dias (2004), destaca que o papel da 

Educação Ambiental é formar uma consciência ecológica, em que “a escola promova a 

análise da realidade ambiental, desenvolvendo no educando a compreensão do mundo 

natural e as consequências ecológicas de seus atos” (DIAS, 2004, p.16).  

  A Constituição Federal de 1988, já tinha a preocupação com a questão ambiental e 

na conscientização da população pelas entidades ambientalistas das quais era responsável 

pela resolução dos problemas ambientais para futuro melhor e mais digno.  

  Desde o período ditatorial já havia uma preocupação com grandes potencial de 

degradação ambiental, devido influencias externas, faziam com que governo repensassem 

as práticas, exemplos desta época que causariam grande impacto ambiental foi o Projeto 

Carajás e a Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Mesmo com situações da perda da grande 

diversidade biológicas que acentuava a necessidade de mudanças políticas, o Brasil 

caminhou a passos lentos em ações para implementação do EA. 

  No ano de 1973, o Decreto 73.030, da Presidência da República, cria a Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (SEMA), “primeiro organismo brasileiro, de ação nacional, 

orientado para a gestão integrada do meio ambiente” (DIAS, 2004, p. 37). A Sema, embora 

criada como uma agência de controle da poluição, continha as bases das leis ambientais, 

das quais algumas continuam até o presente. Em 1977, a Sema implementou um grupo de 

trabalho que resultou na elaboração de um documento sobre a Educação Ambiental, “com 

o objetivo de definir seu papel no contexto da realidade socioeconômico-educacional 

brasileira” (DIAS, 2004, p. 39). 

  Legalmente, a Educação Ambiental adquiriu maior prestigio com a promulgação da 

Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999 (ANEXO E) que intitulou a Política Nacional de 

Educação Ambiental- PNEA (BRASIL, 1999b), a qual estabelece que a EA deverá estar 

presente, de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. A 

referida Lei foi regulamentada em 2001, pelo Decreto n° 4.281 (BRASIL, 2002). O PNEA, 

define a Educação Ambiental, como:  

[...] processos por meio dos quais um instrumento pelo qual o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (BRASIL, 1999b, p. 1). 

  A partir da Resolução n°2, de 15 de junho de 2012, (anexo I) a qual estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental no sistema de ensino, orienta 

o sistema de ensino e suas instituições Básica e Superior pela implementação do EA, 

representando um grande avanço no sentido da promoção e isenção da EA em todos os 

níveis de ensino (BRASIL, MEC, 2012).  

Mas foi realmente depois do Rio-92, que houve outros marcos importantes sobre o 

meio ambiente no Brasil foram: em 1994, a criação do Programa Nacional de Educação 

Ambiental (Pronea), que tem como objetivo instrumentalizar os processos de Educação 

Ambiental no Brasil; em 1996, a elaboração com divulgação em 1997, dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), no qual o Meio Ambiente é tratado como tema transversal 

(BRASIL, 1998a) e em 1998 a proposição da Lei dos Crimes Ambientais, no 9.605, 
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regulamentada pelo Decreto 3.179, de 21/09/99, que estabelece um regime de multas por 

infrações ambientais; e, em 1999, a assinatura da Política Nacional de Educação Ambiental 

(Lei 9795 de 27/04/99). 

  Desta forma, o currículo escolar passa abordar temas de preservação ambiental, 

impactos ambientais, lixo e reciclagens, sustentabilidade, dentre outros, sempre apontando 

para a problemática, de que os recurso naturais não são eternos e devem ser bem 

aproveitados, com uso consciente e discriminado.  

Embora os avanços na área ambiental se tornassem mais intensos no Brasil a partir 

da Conferência Rio-92, vivemos, na atualidade, uma crise ambiental. Ainda enfrentamos 

níveis elevados de desigualdade social e econômica, perda de biodiversidade e exploração 

indevida dos recursos naturais, além da baixa qualidade de vida das populações. 

  A base de um desenvolvimento sustentável, está pautada no respeito ao próximo, a 

cada povo, grupo étnico ou grupo social, respeitando suas diferenças de ordem 

socioeconômica, ética ou moral, além do respeito as gerações futuras, que habitará o 

mesmo planeta e necessita dos mesmos recursos existente no meio ambiente. Isto está 

enfatizada pela UNESCO: 

[...] esta definição considera que, enquanto o desenvolvimento for 

essencial para satisfazer as necessidades humanas e melhorar a qualidade 

de vida, ele deve acontecer de tal maneira que não coloque em perigo a 

capacidade do meio ambiente natural de satisfazer as necessidades 

presentes e futuras (UNESCO, 2005, p.18). 

Em seu modo de vidas, os indígenas em sua maioria, já tem um cuidado especial 

com meio ambiente relatado pelos registros históricos, mostrando que o comportamento 

perante a situação é anterior as discussões do currículo de Educação Ambiental. 

Porém, novas problemáticas ambientais vem surgindo no espaço social indígena de 

Marrecas. Como mencionado anteriormente, a comunidade possui atividade econômica 

centrada na colheita de erva-mate nativa sustentável. Ela carrega esse nome sustentável por 

que não há plantio de mudas de erva-mate, apenas ocorre a colheita de plantas nativas da 

reserva indígena, está colheita ocorre de forma que não mate a planta, mas retire apenas os 

excessos de folhas para venda no comércio, ou seja, a colheita é rotativa e não agride o 

meio ambiente. Da venda da erva-mate provém o sustento familiar da comunidade de 

Marrecas.  

Todavia, as práticas culturais indígenas frequente de plantações do próprio 

alimento, caça e pesca foram substituída pela trabalho remuneratório da produção de erva-

mate. Assim práticas culturais anteriormente frequentes, foram distanciadas pela falta de 

tempo. Com essa troca, os indígenas aumentaram seu poder econômico-financeiro, que 

implicou na não produção de seu alimento, mas a compro de produtos industrializados. 

Entra então a grande problemática enfrentada pela aldeia de Marrecas, o consumo de 

produtos industrializados implica em alto acúmulo de resíduos sólidos, que não possuem 

descarte correto, ocasionando a poluição do solo, das aguas e do ar.  

  A escola de Marrecas descreve diversas ações para conscientizar e ter uma tentativa 

de resolução do problema mas os resultados não foram positivos, e descreveram em geral 

como ineficazes, adiante descreveremos quais ações foram e por quais motivos explicados 

e fundamentados teoricamente não surtiram efeitos a longo prazo. Mas a escola possui 

consciência de por que a questão ambiental enfrenta dificuldades em ser trabalhadas 

pedagogicamente. 

  Existe um esforço para a implantação da Educação Ambiental no espaço escolar, 

que a sociedade imprime o papel da escola nas intervenção as questões ambientais, mas 

que apesar do empenho de diversos profissionais, o sistema educacional vem encontrando 
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barreiras, tais como: formação dos profissionais qualificados, estruturas físicas para 

desenvolvimento pedagógico e políticas públicas que atendam às necessidades sociais.  

Diante dessas constatações, Reis Júnior (2003), afirma que, no Brasil, existe ainda 

uma lacuna no que se refere à Educação Ambiental: 

Os educadores, em geral, não atribuem ao tema a devida importância, ou 

sentem-se despreparados para lidar com essas questões. Por conseguinte, 

a Educação Ambiental tem sido tratada de forma pontual, restringindo-se 

às informações dos livros didáticos, às datas comemorativas e, em 

algumas escolas, ao plantio de hortas e à coleta seletiva do lixo (REIS JR, 

2003, p. 3). 

Guimarães (2004) afirma que, nas escolas brasileiras os educadores, apesar de bem 

intencionados, praticam uma Educação Ambiental pouco crítica, reproduzindo o discurso 

dominante e conservador, que se reflete em práticas ingênuas. O autor encontrou, ao longo 

de seu percurso como educador ambiental, práticas comportamentalistas centralizadas no 

indivíduo, finalidade conteúdista, atividades pontuais descontextualizadas, como eventos 

comemorativos, dentre outras características (SULEIMAN, 2011). 

Reigota (2010) trabalha com a ideia de que a Educação Ambiental é uma educação 

política em um contexto em que a democracia é condição e meta fundamental. Para o 

autor, essa educação deve ser fundamentada em uma filosofia política, da ciência e da 

educação anti-totalitária, pacifista e mesmo utópica, no sentido de exigir e chegar aos 

princípios básicos de justiça social, buscando uma “nova aliança” (Prigogine e Stengers) 

com a natureza através de práticas pedagógicas dialógicas. (REIGOTA, 2010, p. 63) 

Para obter uma Educação Ambiental efetiva, deve-se transpor o limite da mera 

transmissão do conteúdo teórico, como afirma os PCN do ensino de Ciências:  

Não basta dizer, por exemplo, que não se deve jogar lixo nas ruas ou que 

é necessário não desperdiçar materiais. Para que essas atitudes e valores 

se justifiquem, para não serem dogmas vazios de significados, é 

necessário compreender as implicações ambientais dessas ações 

(BRASIL, 1998b, p. 44). 

  A educação Ambiental não deve ser a conscientização apenas do indivíduo, mas de 

toda estrutura societária, de como a repensar as relações sociais criando um diálogo com a 

cidadania, fortalecimento dos sujeitos e a sua compreensão de um mundo totalitário, o 

ensino parte do processo individuas atingindo sua meta de um coletivo, visto que soluções 

paliativas e individualistas que privilegiam apenas um aspecto não muda a lógica da 

sociedade. Esta visão complexa defende que uma vez que “a natureza integra uma rede de 

relações não apenas naturais, mas também sociais e culturais.” (CARVALHO, 2008, p. 

38). 

  Através da análise do discurso dos entrevistados, entendemos que os indígenas 

dispostos a intervir na realidade ambiental da comunidade que fazem parte, mas que esse 

ensejo tem tomado direcionamentos equivocados, endossados por tentativas pedagógicas 

de trabalhar conteúdo da Educação Ambiental que não obtiveram bons resultados, ou 

resultados apenas imediatistas, como catar lixo pela aldeia, no dia surtiu efeito, mas que 

não modificou a consciência do porquê deixar o ambiente limpo e os resíduos com destino 

apropriado, assim faz com que haja um sentimento de que as ações pedagógicas realizadas 

não surgem efeito, ou seja, temos uma pedagogia comportamentalista, que vê apenas os 

resultados imediatos que não se sustentam muito tempo.  
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Um dos resultados obtidos com a pesquisa foi essa constatação, de que as práticas 

pedagógicas de Educação Ambiental são comportamentalistas19, inferem o que fazer, mas 

não constituem nos docentes uma consciência crítica do por que fazer.  

  Segundo o interlocutor 7, revela sobre as práticas já realizadas na escola, que: 

“Já tentamos de tudo para resolver o problema principal que é o lixo, já 

foi comprado lixeiras grandes, prendemos elas com cadeados, fazemos os 

educandos juntarem, também já foi tentado brincadeiras lúdicas como 

gincanas, os educadores também já saíram percorrendo toda a aldeia 

juntando o lixo, mas nada adianta, no outro dia está tudo sujo de novo. Eu 

desisto, não faço mais, porque não tem resultados, estamos nos 

estressando com o problema dos outros”. (Interlocutor 7) 

  Nesta fala, observamos que o interlocutor compreende o desrespeito ambiental é de 

quem como a ação de descarte inadequado do resíduo solido, e que ela deve ser 

responsabilizada e não os demais, mas esquece que está fala vem de um educador, que se 

exime do papel de mediar essa situação problema, que ele deve intervir na realidade vivida 

em prol de melhoramento de qualidade ambiental.  

  Este profissional, enquadra-se no conceito de heteronomia, pessoas que é construído 

por ações irreversíveis, não compostas logicamente entre elas, por serem egocêntricas, isto 

é, centradas sobre elas mesmas e sobre seu resultado, cumprem as regras, mas não as 

compreendem, há certo conformismo teórico e desrespeito prático por parte da criança 

(VESTENA, 2010). Na heteronomia, o juízo moral é regido pelo respeito unilateral, ou 

seja, o respeito é resultado de coerção da autoridade, diferente da autonomia que se 

compreendem as razões das regras e é determinado pelo respeito mútuo, havendo uma 

relação de cooperação. 

  Este desânimo em tentar novas ações está generalizado entre os profissionais, 

alguns admitem que não tem conhecimento necessário para abordagem da temática, mas 

que tentam soluções e percebem que são meramente paliativas, e que precisam de um 

direcionamento de um profissional especializado para desenvolver intermediações 

pedagógicas neste aspecto, visto que eles percebem algumas implicações do lixo na saúde 

dos educandos. 

  Na fala do interlocutor 6, percebe-se que falta uma integração dos profissional para 

o trabalho pedagógico do tema transversal, dizendo que: 

“Alguns educadores trabalham a questão ambiental na sala de aula, mas 

que geralmente sobra só para o educador de ciências, como se ele fosse o 

único responsável, mas todos devem abordar o assunto conforme a 

competência da sua disciplina, por que, sozinha, a disciplina de ciências 

não dá conta” (Interlocutor 6) 

  A questão ambiental não tem sido vista como uma preocupação coletiva, e este 

mesmo relato é visto em escolas não indígenas como Moinaz (2017) descreve relato de 

                                                 
19 “Essa perspectiva foca a realização da ação educativa na terminalidade da ação, compreendendo ser essa 

terminalidade o conhecimento retido (“educação bancária” de Paulo Freire) e o indivíduo transformado. 

Espera ainda, pela lógica de que a sociedade é o resultado da soma de seus indivíduos, que se dê à 

transformação da sociedade. Essa é uma perspectiva simplista e reduzida de perceber uma realidade que é 

complexa, que vai para além da soma das partes como totalidade. Essa não contempla a perspectiva da 

educação se realizar no movimento de transformação do indivíduo inserido num processo coletivo de 

transformação da realidade ambiental como uma totalidade dialética em sua complexidade. Não compreende 

que a educação é relação e se dá no processo e não, simplesmente, no sucesso da mudança comportamental 

de um indivíduo” (LOUREIRO, 2004, p. 27) 
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educandos que descreveram as aulas de EA apenas nas disciplinas de ciências e geografia, 

os demais cursos não ofertavam o conteúdo “obrigatório”. 

  O interlocutor 5, completa, dizendo que “estamos tentando, uma hora a gente 

acerta”, acusam também falta de materiais didáticos para trabalhar educação ambiental, 

dizendo que na escola não possui nenhum material sobre a temática, muito menos adaptado 

a especificidade da cultura kaingang.  

No entanto, não foi encontrado na literatura, em material pedagógico 

especificamente feita para a etnia kaingang. Este material pedagógico para se tornar 

realidade, deve acontecer a partir da iniciativa de um membro kaingang, iniciado pela 

discussão da problemática pela liderança de outras terras indígenas, contextualizando a 

realidade vivida em cada uma, as experiências positivas e negativa de ações e 

implementação de possíveis soluções perante tais problemas que pairam sobre as aldeias, 

como:  lixo, destino de esgoto, polução fluvial de nascente e rios, erosão, uso de 

agrotóxicos, dentre outros.  

Neste livro de educação ambiental em terras indígenas poderia trazer historias e 

relatos de experiências realizadas para abordar a problemática em diferentes terras 

indígenas, além de descrever o problema ambiental, as consequências que este problema 

estava gerando à comunidade. Pensando na perspectiva da conscientização de Dias (2004, 

p. 523) que diz que é “Processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam   

consciência do seu meio ambiente e adquirem novos conhecimentos, valores, habilidades, 

experiências e determinação que os tornam aptos a agir e resolver problemas ambientais, 

presentes e futuros.” e na intervenção local segundo Medeiros (2011): 

É preciso que haja inter-relação entre as disciplinas do currículo escolar e 

a comunidade, para que juntos realizem uma Educação Ambiental voltada 

para a mudança do comportamento humano, tendo a Escola como um 

agente transformador da cultura e principalmente da conscientização das 

pessoas para o problema ambiental a partir de sua própria realidade 

(MEDEIROS, 2011, p. 10). 

Ao que se refere a temática de educação ambiental, foi unanime o discurso negativo 

da poluição no espaço escolar, bem como em toda aldeia. Consideram uma problemática 

séria, que já foi tentada resolver de diversas formas, mas que todas falharam. Não se sabe 

como trabalhar higiene e saúde no espaço escolar, e com desanimo alguns disseram que já 

desistiram, que isto era cultural. 

Este outro problema a ser considerado no que se refere às práticas envolvendo 

Educação Ambiental, a carência de recursos, como, por exemplo, livros didáticos 

especializados. Os livros didáticos utilizados pelos docentes em seu trabalho pedagógico 

apresentam, na maioria das vezes, conteúdos reducionistas. 

Em 1991 ocorreu, em Brasília, o Encontro Nacional de Políticas e Metodologias 

para a Educação Ambiental, que recomendava o cumprimento das diretrizes para a 

Educação Ambiental estabelecidas pela Unesco na Conferência de Tbilisi. Quanto à 

capacitação de recursos humanos, o encontro estabeleceu que se proporcionasse ao 

indivíduo condições para que ele construísse um “perfil de forma atuante, analítica, 

sensível, transformadora, consciente, interativa, crítica, participativa e criativa” (DIAS, 

2004, p. 158). Quanto ao material didático, propôs que este deve, em sua abordagem, 

considerar “os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais” (DIAS, 2004, p. 158). 

No que ser refere à forma de trabalho na comunidade e na escola, o encontro recomendou 

que os objetivos fossem sensibilizar e conscientizar, buscando uma mudança 

comportamental nos indivíduos, valorizando “o exercício pleno da cidadania em relação ao 
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meio ambiente, objetivando assegurar o direito a uma melhoria na qualidade de vida dos 

cidadãos” (DIAS, 2004, p. 159). 

Poucas vezes durante a pesquisa, os entrevistados citaram aliar o conteúdo aos 

aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais da aldeia de Marrecas, pontualmente 

uma das docentes diz trabalhar principalmente a questão da erva-mate e suas implicações 

na comunidade. Mas percebeu-se pelo discurso que quando trabalhado, eles não constroem 

um conhecimento coletivo, as aulas são expositivas com transferências de conteúdos pré 

programado, que não dialogam com a realidade cultural. Essa imposição de verdades, não -

-abre brechas para a construção do conhecimento coletivo, solidário, que busca a 

reciprocidade, citada pela educação sociocentrada, a mesma usada pelos kaingang no 

processo de aprendizagem cultural, primeiro não trazendo respostas prontas, mas deixá-los 

procurar, sem cobrança de tempo, como assim é o processo educacional na cultura, os 

níveis de aprendizagem não são atropelados pela temporaneidade, ou seja, a criança nunca 

está “atrasada” em relação a outra, mas em momentos cognitivos diferente de significação. 

Também podem ser mediados por uma prática, seja ela a intervenção de outro 

representante, seja autoridade da aldeia (cacique, líder religioso) ou da cidade (prefeito, 

reitor, líder comunitário, secretário), ou um ambiente de reflexão proposto, se for da erva 

mate, fazer nos galpões de armazenamento, na mata, na entrega ao vendedor, por exemplo. 

Estratégias para aliar a educação sociocentrada, molde de aprendizagem, consiste 

em técnicas mais dinâmicas que busca a participação do discente, em que o ensino vá além 

da apropriação do conhecimento, mas o reconhecimento do educando na práxis. 

Elaboração de uma aula não apenas teórica portanto, aliando com elementos  

A palavra chave para a problemática enfrentada pela escola de Marrecas é tomada 

de consciência, pois ações por ações não modifica os homens, a transformação de atitudes 

e práticas sociais, apenas advém de uma consciência do por que fazer assim ou não, está 

construção só ocorre pelo grupo quando ocorre de forma participativa, interativa, 

significativa para sua realidade local, entender as causas e consequências, para que não seja 

um conteúdo linear, mas que envolvem muitas áreas do conhecimento e implica em 

diversos eixos, seja social, econômico ou cultural. 

Piaget (1977) define que a tomada de consciência "constitui uma conduta" (...), 

além disso, também representa algo de diferente que vai além de uma 'tomada', isto é, de 

uma incorporação a um campo dado de antemão com todos os seus caracteres e que seria a 

'consciência': trata-se, na realidade, de uma verdadeira construção, que consiste em 

elaborar não 'a' consciência considerada como um todo, mas seus diferentes níveis, 

enquanto sistema mais ou menos integrado (PIAGET, 1977, p. 9). 

Dessa forma, a justificativa mas frequente nas entrevistas esta pautada na falta de 

matérias de EA, o que não justifica não ser trabalhado no ensino, visto que o mesmo está 

previsto nos PCNs, mas pontuamos a falta de reconhecimento que não houve uma 

consciência crítica no ensino, e consequentemente uma tomada de consciência.  

Sobre a escassez em materiais didáticos em EA, observamos que em 1997, houve a 

I Conferência Nacional de Educação Ambiental, em que a comissão redigiu e aprovou a 

Declaração de Brasília para a Educação Ambiental, que deixa sugestões para 

desenvolvimento da problemática através do apoio à capacitação de recursos humanos por 

meio de cursos e criação de programas de formação continuada, bem como garantir 

incorporação da EA nos cursos de magistério e licenciaturas e a produção de material 

didático (livros, revistas, boletins, artigos). Segundo o documento, os Ministérios 

assinantes do Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea) devem: 

Assumir verdadeiramente a sua implementação prática e priorizar seu 

papel de incentivar e financiar o desenvolvimento de pesquisas, cursos de 
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capacitação, materiais educativos e a inserção dos temas ambientais nos 

currículos de todos os níveis de ensino e de todas as carreiras (DIAS, 

2004, p. 185). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que são o referencial 

pedagógico de abrangência nacional, de caráter obrigatório para a rede pública, têm como 

objetivo estabelecer as diretrizes curriculares para a educação no Brasil, tanto no Ensino 

Fundamental quanto no Médio, do qual está separado por disciplinas, da qual salientamos 

apenas que a Educação Ambiental enquadra no PCN dos Temas Transversais, que 

compõem em sua totalidade, diversos temas, como: Ética, Meio Ambiente, Saúde, 

Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. O tema Meio Ambiente, nos traz que: 

Ao se tomar o Meio Ambiente como foco de preocupação fica clara a 

necessidade de que, ao aprender sobre essa temática, os educandos podem 

também aprender práticas que concorram para sua preservação, como a 

organização e a participação em campanhas contra o desperdício. 

(BRASIL, 1998b, p. 77)20. 

  Os entrevistados durante a pesquisa, garantem que não há tempo hábil para 

trabalhar todos os temas transversais, pois eles possuem uma vasta problemática, em que 

cada um se enquadraria como uma nova disciplina, desta forma a questão ambiental nas 

escolas tem sido tratada de forma superficial pelos docentes, isto quando trabalhadas. 

Dessa forma, há muitos empecilhos encontrados pelos docentes, a questão temporal une a 

construção coletiva, em que não se faz em pouco tempo, a reflexão, interpretação, análise e 

conclusão do objeto deve constituir através dos significados empregados pelos atores da 

realidade. 

Os PCNs alertam que o conhecimento não é algo exterior ao indivíduo, mas é uma 

“construção histórica e social” (BRASIL, 1998c, p. 71). Na atuação do educando no 

processo de aprendizagem, ele entra em contato com o objeto e pela interação com o meio, 

por si próprio acaba interpretando a realidade e construindo significados. A aprendizagem 

ocorre na medida em que o educando possa estabelecer relações entre seus conhecimentos 

prévios e os conteúdos estudados. Para isso, é necessária a interação entre o educador e o 

educando por meio de situações comunicativas, em que os “questionamentos e 

controvérsias conceituais” (BRASIL, 1998c, p. 72) levarão o educando a atribuir sentido 

aos conteúdos escolares, mas do qual o educador não se faz o controlador ou sujeito 

central.  

Nas PCNS de Ciências Naturais, a temática ambiental está presente não apenas nos 

quatro eixos: “Terra e Universo”, “Vida e Ambiente”, “Ser humano e Saúde” e 

“Tecnologia e Sociedade”, cada um tratando óticas diferentes dentro da mesma temática. O 

documento esclarece que: 

Por exemplo, os recursos tecnológicos, relacionados às causas das 

transformações ambientais, encontram-se destacados no eixo temático 

“Tecnologia e Sociedade”, as relações entre as condições do ambiente e a 

                                                 
20  A legalidade do documento das Diretrizes, todavia, não garante a efetiva transposição didática, ou seja 

relacionar o conteúdo com a problemática local, através de perguntas, como a do lixo:  o que tem sido feito 

com o lixo na comunidade? O que se entende por lixo? há algum problema local com o tema – lixo? qual o 

real problema? A partir dessas interrogações, partir da situação vivenciada para a investigação, exploração e 

tomada de consciência, lembrando que isso só acontece, quando os educandos são promovidos a 

investigadores do estudo de problema e na busca de soluções da mesma.  
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manutenção da saúde estão desenvolvidas no eixo “Ser Humano e 

Saúde”, e o estudo das transformações planetárias em larga escala de 

tempo é desenvolvido em “Terra e Universo” (BRASIL, 1998b, p. 42). 

Todavia para que se efetive, é preciso que o ensino de Ciências desenvolva no 

educando uma “postura reflexiva e investigativa” (BRASIL, 1998b, p. 23), de forma que 

ele possa atuar ativamente na sociedade e exercer a sua cidadania. As PCN para Ciências 

Naturais tem um formato de visão fragmentada da realidade, buscando o tratamento dos 

conteúdos de forma integrada. 

Para que a aprendizagem seja significativa, é necessário que os temas sejam 

desenvolvidos “dentro de contextos social e culturalmente relevantes” (BRASIL, 1998b, p. 

28) dos estudantes, despertando o interesse dos educandos para os temas científicos e 

tecnológicos e para a realidade local e universal. Dessa forma abrimos “aspas” para 

relembrar o enfoque da Educação Escolar Indígena é retomar a importância de atribuir o 

ensino contextualizado com a realidade da comunidade, bem como a sua participação.  

Dentro dessa perspectiva, o educador tem um papel primordial, pois é ele quem vai 

informar, apontar questionamentos, estabelecer relações, trazer atividades desafiadoras, 

organizar o trabalho, etc. Assim, o educador é o responsável pela seleção de temas que 

despertem o interesse e incentivem o debate para as questões abordadas. 

Por isso, percebe-se que a temática ambiental está intrinsecamente ligada aos 

conteúdos de Ciências, tornando responsabilidade maior aos educadores dessa área tratar 

desses assuntos em suas aulas, seguindo as determinações dos PCN, formando sujeitos que 

compreenda o seu papel histórico e social em relação às questões ambientais e atue de 

forma crítica e participativa em seu meio, exercendo sua cidadania de acordo com os 

valores democráticos. 

Os PCN de Temas Transversais fazem um aparato ao PCN de ciências no sentido 

social, em que os conhecimentos científicos passam a ser reflexivos, para gerar futuras 

críticas e como resultado final postura social internalizada.  Os Temas Transversais contêm 

assuntos que estão presentes nos diversos segmentos da sociedade, com “questões 

urgentes” (BRASIL, 1998a, p. 26), as quais necessitam de busca de soluções, através de 

transformações sociais e atitudes pessoais. Sobre a transversalidade, o documento afirma 

que: 

Assim, não se trata de que os educadores das diferentes áreas devam 

“parar” sua programação para trabalhar os temas, mas sim de que 

explicitem as relações entre ambos e as incluam como conteúdo de sua 

área, articulando a finalidade do estudo escolar com as questões sociais, 

possibilitando aos educandos o uso dos conhecimentos escolares em sua 

vida extraescolar. Não se trata, portanto, de trabalhá-los paralelamente, 

mas de trazer para os conteúdos e para a metodologia da área a 

perspectiva dos temas (BRASIL, 1998a, p. 27). 

  Pontuamos que segundos as PCN, todas as disciplinas devem incorporar os temas 

transversais, mas o discurso de alguns docentes durante a pesquisa, foi que não a ligação da 

disciplina com os temas, justificando então não trabalharem, na voz do interlocutor 7, 

revela que; 

“no plano de trabalho docente todos colocam que será trabalhado os temas 

transversais, mas isso é uma mentira, colocamos lá por que se não o 

núcleo da educação manda de volta pra gente arrumar. Mas na minha 

disciplina é impossível trabalhar a questão ambiental, não tem nada a ver” 

(Interlocutor 7). 
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  Mas o que falta para concretizar a transversalidade no ensino? De que forma os 

educadores abordam os conteúdos? Os problemas locais tem prioridade nas problemáticas 

levantadas? Como cada disciplina tem usado esse eixo da transversalidade para reflexão da 

sociedade kaingang? Dermerval Saviani, escreve sobre este aspecto em seu livro 

“Curvatura da Vara”, explicando em 5 passos como a didática do educador deve compor na 

sala de aula e, com esse conteúdo abordamos um possível direcionamento de ensino da 

Educação Ambiental.  

  A metodologia consiste nos passos: 1) prática social inicial; 2) problematização; 3) 

instrumentalização; 4) catarse; 5) retorno à prática social.   

O ponto de partida é a prática social, onde educador e educandos se localizam. 

Considera-se, que o contexto é um nível de compreensão fragmentado (sincrético) pelos 

educandos, em relação ao conteúdo que está sendo apresentado a eles pelo educador. 

Saviani denomina de “síntese precária”, isto é,  

...ele tem clareza de seus objetivos de ensino, articula seus conhecimentos 

e experiências, mas a inserção de sua própria prática pedagógica como 

uma dimensão da prática social envolve uma antecipação do que lhe será 

possível fazer com educandos cujos níveis de compreensão ele não pode 

conhecer, no ponto de partida, senão de forma precária (SAVIANI, 2001, 

p. 70).  

Após esse momento, vem a problematização, onde são identificados os “principais 

problemas postos pela prática social” (SAVIANI, 2001, p. 71). Assim, são levantadas as 

questões que precisam ser resolvidas e o conhecimento necessário para respondê-las para 

além de uma compreensão caótica e superficial da realidade.  

Em terceira instância, a instrumentalização, deve garantir aos educandos “a 

apropriação pelas camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta social que 

travam diuturnamente para se libertar das condições de exploração em que vivem” 

(SAVIANI, 2001, p. 71). Seria, portanto, o ponto chave da problematização, pois nele são 

oferecidos instrumentos indispensáveis para que os educandos acendam em seus níveis de 

compreensão em relação à totalidade dos fenômenos.  

A catarse, quarto passo da pedagogia histórico-crítica, refere-se ao “momento da 

expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social a que se ascendeu” 

(SAVIANI, 2001, p. 72). É a passagem da síncrese à síntese, permitindo aos educandos 

que manifestem sua compreensão “em termos tão elaborados quanto era possível ao 

educador” (SAVIANI, 2001, p. 72) no início do processo. 

Voltando então, ao retorno à prática social. Frisando que o ponto de partida, jamais 

será o mesmo ponto de chegada, pelo suporte e o contexto que se modificaram ao longo do 

fundamento e da finalidade da prática pedagógica, Entende-se, a partir dessa reflexão, que 

na catarse verifica-se uma mudança intelectual, mas ela será validada a partir do momento 

em que essa reconstrução mental causar um novo posicionamento diante da prática social, 

revelado por uma leitura mais crítica, ampla e sintética da realidade ( MARSIGLIA, 2014). 

Existe uma confusão conceitual e das implicações do significado de 

transversalidade e interdisciplinaridade, sendo que “apontam a complexidade do real e a 

necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios 

aspectos” (BRASIL, 1998a, p.30). Porém, existem diferenças entre esses termos, sendo que 

a interdisciplinaridade tem como princípio o questionamento da segmentação do 

conhecimento em disciplinas, apontando para a inter-relação existente entre elas; a 

transversalidade, por sua vez, relaciona os conhecimentos escolares e as questões 

envolvendo a vida real e suas transformações, incluindo-as na grade curricular e 

aprofundando-as ao se trabalhar os conteúdos curriculares. Desta forma, as disciplinas 
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dialogam entre si, e não há possibilidades de um isolamento complexo de uma área do 

conhecimento. 

Na prática docente, a interdisciplinaridade e a transversalidade “alimentam-se 

mutuamente” (BRASIL, 1998a, p. 30), uma vez que não é possível tratar da 

transversalidade dentro de uma estrutura curricular que não se inter-relaciona, pois esta 

promove um alcance entre as diferentes áreas do conhecimento. 

No trabalho docente, sob os moldes estrutura curricular que a Educação Brasileira 

apresenta, há uma dificuldade na aceitação pelos docentes, visto que a forma que somos 

ensinados, em que cada matéria está destinada a uma gavetinha com seu conteúdo fechado 

e extremamente delimitado, elimina a possiblidade de diálogo com outras áreas de 

conhecimento, bem como outras formas de saberes, apresentando assim, um ensino de 

aparência e não de essência, de fracionalidade e não de totalidade da ciência.   

Essas “gavetinhas” possuem conteúdos hierárquicos, que demonstram 

superioridade aos demais no momento de avaliação, no tempo trabalhado e na seleção dos 

educandos. Assim, na escola são privilegiado as avaliações verbal, escrito e oral em 

detrimento de outras formas de expressões, as atividades intelectuais em detrimento as 

atividades manuais, o raciocínio abstrato em detrimento a observação concreta, da 

experimentação (HARPER, 1980). 

Nas salas de aulas, os educadores são considerados os “Todo-Poderosos”, senhores 

do destino das crianças a que lhes são confiadas, assim executam o serviço de uma 

instituição do qual são apenas meros transmissores do que o sistema quer, ou seja, os 

educadores estão enredados num sistema de normas e controles tão forte quanto aos que ele 

impõem aos educandos. Com tal característica, chega-se a uma encruzilhada que o 

educador ou aceita esse sistema com o conformismo e o reproduz com mesma intensidade 

ou mais pesada por normas a sua classe, ou trata com rebeldia, e aproveita os espações 

livre para criar coisas novas, provocando reflexão crítica. 

Aos educadores conformista, resta a sua aplicação a escola, o ato de inculcar 

valores21 e hábitos22 aos educandos, como: a importância de desempenho individual, 

supervalorização da inteligência, a separação entre o ensino e a realidade fora da escola. A 

educação passa não possuir uma aprendizagem significativa ao educando, em que o 

conhecimento fora da “caixinha” não faz sentido misturado a outros elementos e não 

possui aplicação a sua realidade. 

Nesta realidade que o interlocutor 9 descreve a escola de Marrecas:  

“Enquanto alguns educadores não estivem abertos as mudanças 

metodológicas sugeridas pela equipe pedagógica, não haverá 

interdisciplinariedade, nem transdiciplinariedade, muito menos a sonhada 

interculturalidade. Na verdade o que teremos é um ensino tradicional, 

onde o centro da educação está voltada para o educador. Devemos ter 

livros como apoio e não como foco principal. Em Marrecas temos muitas 

coisas para melhorar, muitas já conseguimos mudar, mas há muito para 

fazer, só que isso demanda tempo” (Interlocutor 9) 

O processo transdisciplinar, para o autor REIGOTA (2010), pode apresentar efeitos 

negativos por ter uma visão reducionista na busca por leis gerais da matéria, por uma 

linguagem comum e pela transposição analógica de conceitos e métodos gerando um uso 

                                                 
21 Valores: que dão respostas aos deveres e aos sentidos da vida, permitindo entender de onde são derivados 

os princípios das regras a serem seguidas (LA TAILLE, 1998, p. 20). 
22 Hábitos: tem o princípio de inteligência sensório-motora, que é o ciclo reflexo, cujo exercício, em lugar de 

repetir, incorpora novos elementos, constituindo com eles totalidades organizadas mais amplas, por 

diferenciações progressivas, que são assimilados e acomodados (VESTENA, 2011, p. 117) 
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retórico ou ideológico do discurso científico. Porém, há também efeitos no sentido positivo 

desses intercâmbios conceituais que contribuem para uma melhor compreensão e 

articulação dos processos ecossistêmicos, geográficos, econômicos, culturais e sociais que 

caracterizam uma problemática ambiental concreta. 

De certa forma, a grade curricular constituída atualmente, deveria proporcionar ao 

educando a construção de conhecimento de forma transdisciplinar e conforme as 

necessidade locais, para que juntando estes componentes, promovam ações do seu 

interesse. No entanto, a realidade das tradicionais aulas teóricas, onde o educador é a peça 

central da atividade pedagógica, não permite a autonomia que o educando possa construir 

seu próprio conhecimento, isso se perpetua quando os docentes adotam o currículo imposto 

pelos órgãos oficiais aos quais estão subordinados, mas se quebra elo quando adotam ao 

modo próprio operar na realidade local, ligada ao cotidiano escolar. 

 

3.2 Educação Ambiental Crítica: contribuições do pensamento Freiriano e Piagetiano. 

 

Os problemas ambientais se intensificam com o aumento da capacidade do homem 

de intervir na natureza, auxiliado pelo advento das novas tecnologias e associado a uma 

sociedade de consumo (que cada dia demanda mais recursos naturais), que privilegia o 

lucro, o acúmulo de capital em detrimento das condições ambientais, mais impactos 

ambientais23. Dessa forma na sociedade atual, “os valores são individualistas, fomentando 

nas pessoas o desejo de concentrar benefícios para si mesmas, buscando os interesses 

próprios acima dos coletivos, gerando opressores e oprimidos” (DICKMANN, 2010, p.27). 

A esfera do campo ambiental engloba um campo social, do qual há disputas pelos 

bens naturais e nele existem sujeitos que caracterizam, movimentam e instituem a ação 

ambiental, ou seja, o campo ambiental é um espaço de relações dos conjuntos de agentes 

que ali ocupam posições semelhantes, colocados em condições semelhantes “e sujeitos a 

condicionamentos semelhantes, têm, com toda a probabilidade, atitudes e interesses 

semelhantes, logo práticas e tomadas de posição semelhantes” (BOURDIEU, 1989, p. 

136). 

Carvalho (2002, 2011) reconhece que esse grupo de agentes “semelhantes” que se 

movem dentro do campo ambiental constitui o “sujeito ecológico”, que “deve ser 

compreendido como um tipo ideal que alude simultaneamente a um perfil identitário e a 

uma utopia societária” (CARVALHO, 2002, p. 71). Para a autora, esse sujeito ecológico 

apresenta múltiplas facetas que agregam traços, valores e crenças. 

O objetivo do ensino de ciências por muito tempo foi a mera transmissão de 

conteúdos ou a formação de futuros cientistas, neste novo paradigma contemporâneo faz-se 

necessária formar sujeitos críticos, ou podemos chamá-los de “sujeitos ecológicos”, 

atuantes em sua realidade, que realizam suas escolhas cientes das diversas e complexas 

relações que existem no seu meio. 

O perfil de “sujeito ecológico” está ligada a sua postura ética de crítica a ordem 

social vigentes, no caso atual, a ordem capitalista em sua versão neoliberal, que “se 

caracteriza pela produtividade material baseada na exploração ilimitada dos bens 

ambientais, bem como na manutenção da desigualdade e da exclusão social e ambiental” 

(CARVALHO, 2011, p. 67). 

                                                 
23 Compreende por impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: I- a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II- as atividades sociais e 

econômicas; III- a biota; IV- as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V- a qualidade dos 

recursos ambientais (Resolução Conama, n. 001, de 23 de janeiro de 1986). 
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A ação educativa do sujeito ecológico é a Educação Ambiental e, os educadores 

ambientais compartilham essa identidade tendo como especificidade o fazer educativo 

nesse campo. Essa especificidade faz com que a EA tenha uma maior filiação a uma 

tradição ambiental, mais do que a uma tradição pedagógico-educativa (CARVALHO, 

2002). “Ao constituir-se como prática educativa, a EA também se filia ao campo da 

educação propriamente dito e é da confluência entre o campo ambiental e algumas 

tradições educativas que vão surgir orientações específicas dentro da EA” (CARVALHO, 

2002, p. 75). A ação educativa é sempre um esforço para a criação de um novo habitus. 

Parafraseando a autor dos Santos; que define a aproximação dos conceitos de 

sujeitos epistemológicos de Freire e Piaget, em que argumenta que os dois não são 

antagônicos mas, sim, se complementam, definindo primeiramente que Piaget define na 

cultura o sujeito irá ler a realidade “através” das estruturas já construídas por ele 

anteriormente, ou seja, as estruturas são abertas e, portanto, a cada novidade, se 

transformam, complementada com definição de Freire que a cultura é aquilo que o povo 

produz e aonde o sujeito se reconhece enquanto indivíduo participante de um grupo social 

(DOS SANTOS, 2012). Desta forma observamos durante as entrevistas, que estas 

estruturas tem sido construídas a partir de experiências anteriores e de novas experiências 

vividas na comunidade, ela está em constante transformação, por efeito de produtos e 

produções da população, assim, nesta base eles se reconhecem com coesão, índios 

kaingang.  

Portanto, esses dois pensadores, se aproximam nos conceitos de sujeito, mesmo 

com nomenclaturas diferentes, Piaget com conceito de sujeito do conhecimento e Freire do 

sujeito da cultura, eles se completam, onde um não existe sem o outro. Não há sujeito sem 

conteúdo social e cultural (DOS SANTOS, 2012). Não há forma sem conteúdo.  

Ambos os pensadores, propõem o pressuposto de um sujeito epistêmico, como 

interativo, pontuando sua relação sujeito objeto, a existência do sujeito social e cultural. As 

ações de fazer e compreender, coloca o sujeito no papel ativo no mundo e na cultura. 

Assim, seus conceitos de sujeito indicam que possuem complementariedade de ideias, 

teorias e dialéticas na compreensão do sujeito como um todo, na relação com a realidade 

cognitiva e social (DOS SANTOS, 2012). 

Por meio das práticas pedagógicas, os educadores podem oferecer possibilidades de 

um ensino voltado a Educação Ambiental Crítica, que busque a compreensão e 

transformação da realidade da comunidade onde escola estava inserida e no 

desenvolvimento da autonomia dos educandos, condição essencial para o exercício da 

cidadania (FLECK, 2004). Cidadania da qual FREIRE (2001, p. 130) coloca que “o 

conceito de cidadania vem casado com o conceito de participação, de ingerência nos 

destinos históricos e sociais do contexto onde a gente está”, permite a autonomia dos 

educandos nas escolhas e nas soluções de problemas cotidianos. 

Destacamos que o saber indígena sobre as questões ambientais não são 

conhecimentos sistematizados, todavia, não quer dizer que se anulem ou possuam menos 

validade, essa princípios que o docente deve ter como premissa. Freire diz que:  

Não há saber nem ignorância absoluta: há somente uma revitalização do 

saber ou da ignorância. Por isso, não podemos nos colocar na posição do 

ser superior quem ensina um grupo de ignorantes, mas sim na posição 

humilde daquele que comunica um saber relativo a outros que possuem 

outro saber relativo (FREIRE, 1983, p. 29). 

Freire (1996) que coloca que a autonomia em educação está inserida no contexto 

das relações de poder que perpassam as relações sociais e políticas. A autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada, mas 
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está centrada nas experiências e o resultado delas, pelo uso fruto de sua liberdade de 

decisão e responsabilidade.  

Dessa forma, para que os objetivos traçados pela legislação e propostas curriculares 

para a Educação Ambiental tenham o desfecho desejado, a formação de estudantes críticos, 

conscientes e autônomos, exige que se conheça como a EA contribui para esta formação 

cidadã, as condições de produção de um discurso pautado na autonomia ambiental. 

Levando-se em conta que nos processos de Educação Ambiental Crítica busca-se 

uma reflexão sobre as problemáticas do ambiente em que os sujeitos vivem e, a partir dela, 

constroem uma nova relação com o meio ambiente e caminham para a transformação 

ambiental, observando a leitura dos sujeitos.  

Conhecer a ideologia dos sujeitos (o imaginário) e os processos pelo qual são 

produzidos os sentidos a respeito da comunidade em que vivem é o primeiro passo para 

que se possa realizar uma EAC. Já que o educador poderá se aproximar da interpretação 

dos educandos e terá a oportunidade de atuar de uma forma mais significativa levando em 

consideração os sentidos construídos por eles. 

Em diversas instituições, o discurso é que se abrande a Educação Ambiental, porém 

muitas vezes de forma simplista, por atividades e projetos sem uma percepção crítica e 

complexa, como: a plantação de mudas e a produção de brinquedos, através da reutilização 

de resíduos sólidos, nomeando esta atividade como reciclagem, não que elas não possuam 

validade, mas sem um aparato reflexivo crítico se tornam vazias na aprendizagem. 

Os dados de compôs realizados pelos pesquisa etnográfica, demonstram que a 

escola de Marrecas vem trabalhando nesta perspectiva, através de atividades mecânicas e 

comportamentalistas, que visa apenas ação, sem reflexão, causando um desanimo por parte 

dos docentes por não conseguirem resultados a longo prazo. O Interlocutor 4, descreve 

que: 

“[...] a escola de Marrecas já tentou diversos projetos ambientais, 

tentamos fazer uma horta, mas nenhum indígena se dispunha a regar as 

plantas e nas férias elas morreram, tentamos fazer coleta de lixo, mas no 

outro dia sempre encontramos tudo sujo, eles não tem o hábito de 

limpeza, da higiene, e isso vem trazendo diversas doenças, também 

tentamos reciclagem, fazer artesanatos, mas nenhum surgiu efeito, 

rotineiramente fazemos palestras, mas eu acho que eles estão cansados 

deste “blá blá blá”” (Interlocutor 6) 

Os indígenas entrevistados se a está opinião, e durante o discurso do interlocutor 

percebemos que eles possuem consciência do problema do lixo enfrentado pela escola e se 

posicionam no seu modo de pensar, a educação não se restringe apenas a sala de aula e 

ensino do conteúdo, mas que se cada educador (generalizando) ajudasse na limpeza da sua 

própria sala de aula, colaborava com o trabalho deles. O Interlocutor 2 afirma: 

“Não é só quadro e quadro e quadro. Tem que ensinar educação, respeito 

e limpeza”, O interlocutor 1 continua dizendo que os educadores que 

“limpam os pés no piso”, O interlocutor 2 rebate “ por isso tem nome de 

educador? Educador é para educar? Por isso tem o nome, educar é 

compromisso de todos, educar é preciso! Por isso que já tem na estampa 

das camisas nossas [...] nós indígenas aqui, estamos dando aula mais do 

que um educador. Por que eles não fazem isso? Nós observamos isso, [...] 

tem educador que nem o copo não tira da mesa, fica em cima dos livros, 

essa educação é prioridade, eles não tem moral de falar dos nossos 

problemas (ambientais)” “nós trabalha pelos índios, os brancos trabalham 

por dinheiro, nosso interesse é se uni com nossos índios, quando eu fico 
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em casa eu fico pensando nos nossos educandos aqui, por que a gente 

acostuma” (Relatório de diário de campo). 

Loureiro (2006) atenta que a Educação Ambiental, nas unidades de ensino, está 

sendo tratada de uma forma superficial, apolítica, conservacionista, tradicional, 

conservadora, banalizando o conceito de cidadão e tratando o ser humano como um ser 

abstrato, fora de um contexto sócio histórico, político, econômico e cultural. Os educadores 

focam no conteúdo teórico, que não se aplica em sua prática, não há exemplo a ser seguido, 

pois a vida educadores contradizem seu discurso. 

Para o educando, a reflexão e ação andam de mãos dadas, por que caso elas se 

encontrem separadas, não se fazem significativa ao conhecimento. Existe necessidade de 

integrar o educando aos seus problemas locais ambientais, problematizando o ensino de 

forma que haja autonomia do sujeito nesta construção do conhecimento. 

Nesta perspectiva a Educação Ambiental, ao ter como um dos objetivos centrais a 

autonomia do sujeito, está extremamente afinada com a pedagogia freiriana (CARVALHO, 

2004, GUIMARÃES, 2004, LOUREIRO, 2006). Paulo Freire expôs em suas obras a 

importância de respeitar a autonomia do educando (FREIRE, 1996).  

Além disso, a necessidade do diálogo no processo de ensino-aprendizagem, as 

prevalências de relações horizontais entre educador-educando, a valorização do saber do 

educando, a historicidade dos homens e das mulheres, da cultura e dos processos sociais, o 

amor como fundamento do diálogo e como ato de liberdade, a crítica, a reflexibilidade e a 

criatividade como ingredientes indispensáveis à libertação, a promoção do homem e do 

educando como sujeitos de sua busca e de história e a transformação/libertação das 

relações de dominação que impedem a humanização dos indivíduos são elementos 

sintonizados com uma visão emancipatória presentes no discurso freiriano (FREIRE, 

2005). 

Neste aspecto, os indígenas possuem muito a contribuir, pois possuem um vasto 

conhecimento ambiental, não sistematizado, mas que descrevem conceitos complexos sem 

saber seu valor cientifico. Aliar os dois conhecimentos é o foco da interculturalidade, pois 

promove integração dos conhecimentos, a valorização da cultura indígena e preparação de 

sujeitos mais reflexivos e críticos com poder de transformações sociais. 

É válido ressaltar que esta educação cidadã, precisa estar ligada aos interesses dos 

homens e mulheres sujeitos da história, e que estes a vivenciem não como meros 

espectadores, mas como sujeitos inseridos nos processos de participação e de decisão. 

Aproximar a Educação Ambiental crítica da pedagogia de Freire libertária e 

emancipatória, consiste em compreender a realidade ambiental em dois princípios: a 

dialogicidade e a problematização. 

A dialógica freiriana não é só um encontro de dois sujeitos que buscam o 

significado das coisas, o saber, mas uma relação que se consolida na práxis social 

transformadora. Dialogar não é apenas trocar ideias por meio de palavras ocas, mas a 

interação e relação íntima de respeito e troca com nós mesmos, com outros seres e com os 

elementos do meio ambiente para obter uma transformação da realidade ambiental.  

O repúdio de Freire pela educação chamada “bancária” pela sua metodologia 

tradicional, baseada em aprendizagem de conceitos e de noções, dentro da relação 

educando-educador, sempre vertical, onde o educador detém o conhecimento como um 

monopólio, e o educando para ter acesso deve pagar e sacrificar-se, sabendo que nunca o 

fará por completo. O educador é a figura central que reproduz as relações da sociedade 

capitalista e hierárquica, diferente do seu método dialógico que o ponto de partida não é o 

saber do educador, mas sim a prática social dos educandos. 
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Embora o sistema “bancário” alienante e opressor, o ser humano possui em si um 

gosto vivo de rebeldia, que é aguçado pela curiosidade e estimula em arriscar-se, 

aventurar-se, romper as barreiras do poder apassivador. Aos poucos ele depara com sua 

realidade de comparação, repetição, constatação do efeito negativos do falso ensinar, essa é 

uma das capacidades humanas de ir além dos seus condicionantes. “O educador 

democrático não pode negar-se o dever de, na prática docente, reforçar a capacidade crítica 

do educando, sua curiosidade, sua insubmissão” (FREIRE, 1996, p.28). 

O processo educativo tem potencial de quebrar esses condicionantes, se o processo 

girar em torno da prática social: quem são, o que fazem, o que sabem, o que vivem, o que 

querem, o que enfrentam e, assim entram os conceitos que são ferramentas para aprofundar 

o real, e não fazer dele uma mera abstração. “O aprendizado comum, que liga a teoria e a 

práxis, só se dá a partir da realidade coletivamente refletida” (FREIRE, 1988, p. 77). 

Portanto, a metodologia dialética é indutiva, nela o processo de teorização 

do real vai do pessoal ao coletivo, do bibliográfico ao histórico, do local 

ao nacional, do especifico ao geral, do conjuntural ao universal, do parcial 

ao estrutural, do concreto ao abstrato. A teorização deve regressar à 

prática do grupo popular como uma nova luz. A luz não acrescenta nada 

real, mas permite vê-lo melhor, entende-lo, captá-lo cientificamente. 

Enfim, teoria se faz guia para ação transformadora do real (FREIRE, 

1988, p.77). 

  Dessa forma, o educador24 deve levar em consideração um princípio indispensável, 

a experiência do educando25, reconhecendo a posição do discente como “sujeito também da 

produção do saber, e se convença definitivamente de que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção” (FREIRE, 

1996, p.25). As condições que implicam na presença de “educadores e educandos 

criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes” 

(FREIRE, 1996, p.29). 

Assim, as condições transformam “verdadeiras aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado 

do educador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE,1996, p.29). Nesta relação, a 

aprendizagem é mútua, pois segundo Freire, “Não há docência sem discência, as duas se 

explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 

de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender” (FREIRE, 1996, p.25). 

A problematização para Freire é um processo no qual o educando se confronta com 

situações de sua vida diária, desestabilizando o conhecimento anterior e criando uma 

lacuna que o faz sentir falta do que ele ainda não sabe. Nesse sentido, a experiência de vida 

do educando é o ponto de partida de uma educação que considera que seu contexto de vida 

pode ser apreendido e modificado (DELIZOICOV, 1983). 

                                                 
24 Pontuamos conceitos de educador por Freire, nas suas obras: “o educador já não é o que apenas educa, mas 

o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa” (1987, 

p.68). Completando o mesmo, segue dizendo que: “constantemente, seu ato cognoscente, na cognoscibilidade 

dos educandos que, em lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora investigadores críticos, em 

diálogo com o educador, investigador crítico, também” (1987, p. 69). “Saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar, as possibilidades para a sua própria produção e construção” (199, p.52). 
25 Freire é categórico na conceituação do termo educando, dizendo “o educando se torna realmente educando 

quando e na medida em que conhece, ou vai conhecendo os conteúdos, os objetos cognoscíveis, e não na 

medida em que o educador vai depositando nele a descrição dos objetos, ou dos conteúdos” (1992, p. 47). 
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Freire (2005) aponta que quando os sujeito dialógicos se voltam sobre a realidade 

mediatizadora, que problematizada, os desafiam, a resposta aos desafios desta realidade 

problematizada, é já a ação dos sujeitos dialógicos sobre ela, para transformá-la. 

No contexto pedagógico, a interdisciplinaridade implica na relação ensino-pesquisa, 

com vistas a contextualização e à atualização de conteúdos, em âmbito metodológico, 

possibilitando a “identificação entre o vivido e o estudado” (FAZENDA, 1993, p.32) e pela 

“mediação de uma metodologia criteriosamente pluralista” da articulação orgânica de 

conteúdos, da interação entre disciplinas e do dialogo ente os sujeitos participantes das 

experiências (FAZENDA, 1993, p.32). 

Referindo ao ensino simplista do EA, colocamos um exemplo, de que se meu 

objetivo é fazer com que as pessoas joguem o lixo no lixo, meu entendimento de meio 

ambiente é, portanto, restrito e vou trabalhar com práticas cujo objetivo é o de reforçar 

somente esse comportamento. Se, ao contrário, quero que as pessoas entendam o porquê e 

as causas de haver tanto lixo (consumo) e pessoas que vivem nesse e desse lixo 

(desigualdades sociais), entre tantos outros caminhos para a discussão dessa temática, o 

meu objetivo é que a Educação Ambiental possa contribuir para que se alterem as atitudes 

(FONSECA, 2013, p. 66), então é importante ressaltar a diferença entre mudança de 

comportamento e as mudanças de atitudes que refletem implicitamente a forma trabalhada 

pela Educação Ambiental. 

Estes dois caminhos são da Educação ambiental, tem origens ambíguas no 

ambientalismo, a pragmática ou de resultado, que privilegia o instrumental behaviorista, 

que estabelece mudança de comportamentos pela estimulo ou informação, valorizada pelas 

agências governamentais e escolas tecnicistas, que seu objetivo são mudanças do 

comportamento a curto prazo, como diminuir lixo jogado na rua, adquirir produtos menos 

poluentes, dentre outros. O segundo ambientalismo é o ideológico ou ético, ele foi o 

patriarca das fundamentações do ambientalismo, do qual tem objetivo principal a 

conscientização pela construção de uma nova sensibilidade. Neste caso o processo valoriza 

a razão intuitiva, o imaginário, poesia e as necessidades espirituais, destacando que o 

discurso ético-filosófico tem tanta autoridade quanto o científico.  

Por isso, que os docentes em Marrecas encontra-se frustrados em suas tentativas 

pedagógicas em contribuir para soluções nos problemas ambientais da aldeia, porque 

atribuem em práticas comportamentalista, que agregam medidas paliativas sobre a 

realidade, sem problematizar o ensino e direcionar o educando rumo a tomada de 

consciência, que baseia-se na reflexão, ação e criticidade. 

Em uma Educação Ambiental cujo objetivo é a mudança de comportamentos, há, 

no processo educativo, o reforço aos comportamentos ambientalmente corretos evitando-se 

ou punindo os inadequados. “Adestrando” mais do que educando. Ademais, a autora 

entende que esse caráter normativo e disciplinar “tende a produzir um efeito cerceador e 

restritivo, importante para as políticas de fiscalização e controle ambiental, mas talvez 

pouco estimulante para espaços de aprendizagem orientados pelos ideais de emancipação, 

liberdade e criatividade” (CARVALHO, 2011, p. 184). 

Nesta perspectiva, Freire destaca a importância de despertar o “compromisso” do 

educando durante o processo educacional, pois ele não pode ser um ato passivo, mas parte 

do conhecimento sobre sua realidade para tornar-se um ato ativo na práxis- ação e reflexão 

sobre a realidade- substituindo a visão ingênua deformada por especialismos estreitos pela 

visão crítica, afirmando que: 

A primeira condição para que um ser pudesse exercer um ato 

comprometido era a sua capacidade de atuar e refletir. É exatamente a 

capacidade de atuar, operar, de transformar a realidade de acordo com 
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finalidades propostas pelo homem, à qual associada sua capacidade de 

refletir, que o faz um ser da práxis. Se ação e reflexão, como constituintes 

inseparáveis da práxis, são a maneira humana de existir, isto não significa, 

contudo, que não estão condicionadas, como absolutas, pela realidade em 

que está no homem (FREIRE, 1983, p. 17). 

Freire endossa que apenas se constrói um compromisso verdadeiro, se o homem e a 

realidade, não possuem uma consciência ingênua, aquela que se caracteriza como algo 

dado, estático e imutável. A realidade não pode ser dada enclausurada em departamento, 

mas vista em sua totalidade, cujas as partes encontram-se em permanente interação. Para 

docentes de áreas indígenas, não é necessária essa desconstrução do pensamento do 

educando, pois o pensamento fragmentado é característico da sociedade ocidental, 

facilitando portanto, a construção do conhecimento pela análise da realidade como um 

todo. Assim, a análise do discurso demonstra há necessidade de integração das disciplinas 

na escola de Marrecas, que visem está totalidade, trabalhando de forma colaborativa, 

segundos pensamentos da educação sociocentrada e desta concepção de Freire. 

Dessa forma, os conceitos a serem trabalhados no processo ensino-aprendizagem 

nasce da “possibilidade de o oprimido contemplar, no sentido crítico, a sua obra, e como o 

produto do seu trabalho se distribui no processo social” (FREIRE, 1988, p.29), a partir de 

conceitos considerados importantes na realidade do educando, a reflexão crítica se aplica 

ao seu protagonismo na sociedade (protagonismo este tão desejado pelos indígenas, 

presentes em diversos discursos). 

O educando ou é o protagonista do processo educativo ou estamos 

falando de opressão educativa que, portanto, não é educadora. Ele tem 

que estar no centro do processo. Educador, assessor, educador, é apenas 

aquele que vai ajudar a explicitar e a sistematizar aquilo que avida e o 

contexto dos educandos fornecem como elemento (FREIRE, 1988, p. 44). 

  A mudança de concepção de docência pelo educador e, aplicação de uma 

metodologia diferenciada traz autenticidade para seu trabalho na prática de ensinar-

aprender, assim ele se torna participativo “de uma experiência total, diretiva, política, 

ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve se acha-se de 

mãos dadas com a decência e a seriedade” (FREIRE, 1996, p.26), ou seja, o educador pode 

sim dar um passo à frente sem perder sua autoridade docente, mas formando cidadãos 

conscientes criticamente.   

  O educador deve saber que sem curiosidade que move, inquieta e insere a busca 

ativa, ninguém aprende e ninguém ensina. A curiosidade domesticada alcança apenas a 

alçada da memorização mecânica, mas nunca o aprendizado real do objeto. Assim, para a 

construção ou produção de conhecimento do objeto implica em curiosidade, o 

distanciamento para observá-lo, delimitá-lo, cindi-lo se transforma em aproximação, 

aprofundamento, que chamamos de olhar crítico metódico, ou seja, para uma relação 

dialógica, o educador e o educando devem se assumirem sujeitos epistemologicamente 

curiosos.  

  Para que na prática o docente seja efetivamente crítico, implica em “pesar certo” 

(FREIRE, 1996, p.43), que acontece no desdobramentos de um movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer, a prática docente deve suceder de forma 

espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, diferentemente do saber ingênuo, um saber 

de experiência feito, que falta rigorosidade metódica caracterizada pela falta de curiosidade 

desse sujeito epistemológico. “O pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido 

pelo próprio aprendiz em comunhão com o educador formador (FREIRE, 1996, p.43). 



97 
 

A consciência crítica possui características distintas da ingênua, que facilita sua 

delimitação. A característica da consciência crítica, inicia-se pela presença do anseio de 

análises profundas dos problemas, não satisfazendo apenas pelas aparências, reconhecendo 

que a realidade é mutável, possui princípios autênticos de causalidades, testando e 

verificando as descobertas e sempre revendo os resultados obtidos. 

Os preconceitos não possui espaço na consciência crítica, bem como as respostas 

prontas. Não há posições quietistas, sua inquietude busca a autenticidade. Pega para si toda 

responsabilidade e autoridade. É indagadora, investiga, força e choca. Ama o diálogo, e 

nutre-se dele. “Face ao novo, não repele o velho por ser velho, nem aceita o novo por ser 

novo, mas aceita-os na medida em que são válidos” (FREIRE, 1983, p.41).  

Há nessas abordagens o entendimento de que a educação é um processo 

permanente, “no qual a relação de ensino/aprendizagem envolve processos cognitivos e 

socioculturais de atribuição de significados” (CARVALHO, 2011, p. 185). Sendo assim, o 

aprender é “entendido como um ato cultural, sempre contextualizado, inserido em um 

universo simbólico dos sentidos sociais, individuais e coletivos, em que o próprio da ação 

humana é atribuir sentidos à realidade” (p.185). Para tanto, o educador deve se reconhecer 

e reconhecer o educando como ser de experiências, um ser social e histórico, como Freire 

afirma: 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar 

as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 

todos com o educador ou a educadora ensaiam a experiência profunda de 

assumir-se. Assumir como ser social e histórico, como pensante, como 

comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter 

raiva porque capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós 

mesmos não significa a exclusão dos outros. É a “outredade” do “não eu”, 

ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu (FREIRE, 1996, 

p.46). 

Dessa forma, Freire discursa que todos os homens e mulheres jamais podem ser 

“virgens” nos conflitos, pois desde seu nascimento estão imersos nas experiências 

históricas, política, cultural e social, não há como fugir disso, a assunção do indivíduo e 

dos grupos sempre encontram obstáculos pela conflitos de posições sociais e históricas, 

contudo, a “aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o treinamento 

pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade e do saber 

articulado” (Grifos originais, FREIRE, 1996, p.47). 

Todavia, a escola vivencia quase que exclusivamente o ensino de conteúdos, ensino 

de transmissão de saberes, não há espaços socializantes na escola, o que há de informal na 

experiência que se vive nela, de formação ou deformação, seja negligenciado pelo processo 

educacional. Uma das explicações indicadas por Freire, está no “descaso em torno do que 

ocorre no espaço-tempo da escola, que não seja a atividade ensinante, vem sendo uma 

compreensão estreita do que é educação e do que é aprender” (FREIRE, 1996, p.49). 

Não há como ter uma formação docente alheia aos exercícios de criticidade, como 

não há como abster-se dos valores das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da 

intuição ou adivinhação no prática pedagógica. O educador precisa reconhecer-se e 

reconhecer o educando como seres inacabados, que sempre possuem algo a apreender e 

algo a ensinar, e principalmente, seres que possuem capacidade de mudanças de conceitos 

e concepções.  

Aliás, foi o inacabamento do ser humano que tornássemos conscientes de que 

somos seres éticos, agora, e isso será efetuado na prática ou não é outra história. O 

imperativo ético é o respeito a autonomia e a dignidade de cada um, é uma obrigação de 
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cada indivíduo não um favor concedido, mesmo que muitos não apliquem, o que 

caracterizamos como um desvio ético, que segundo freire não pode receber outra 

designação que a de transgressão. Freire cita exemplo cotidiano para explicar a 

transgressão escolar. 

O educador que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 

estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua 

sintaxe e sua prosódia, o educador que ironiza o educando, que minimiza, 

que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua 

rebeldia legítima, tanto quanto o educador que se exime do cumprimento 

de seu dever de propor limites à liberdade do educando, que se furta do 

dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência 

formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos 

de nossa existência. É neste sentido que o educador autoritário, que por 

isso mesmo afoga a liberdade do educando, amesquinhando o seu direito 

de estar sendo curioso e inquieto (FREIRE, 1996, p.66). 

 E completa o posicionamento do educador em sua qualis, quando diz: 

Não resolvemos bem, ainda, entre nós, a tensão da contradição 

autoridade-liberdade nos coloca e confundimos quase sempre autoridade 

com autoritarismo, licença com liberdade (FREIRE, 1996, p.68). 

  A coerência no trabalho docente, leva recorrer a criação de virtudes ou qualidades 

para conseguir lidar com o poder exercido da sua função, como o respeito a autonomia, a 

dignidade e a identidade dos educandos, caso contrário, o saber vira inautêntico, 

palavreado vazio e inoperante, tem a mera função de irritar o educando (FREIRE, 1996) e 

“desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade mas 

impor ao educando a vontade arrogante do mestre” (p.69). 

  Para que a educação, esteja engajada na formação de educandos e educadores, a 

escola deve alhear-se das condições culturais, sociais, econômicas de seus educandos, 

famílias e vizinhos positivamente, para construção de conhecimento significante.  

Reforçando que os objetivos fundamentais da EA consiste em que as pessoas e as 

comunidades compreendam o caráter complexo do Meio Ambiente natural e artificial, 

resultante da inter-relação de seus aspectos biológicos, físicos, sociais e econômicos, 

considerando sua interdependência e implicações, avaliando as ideias e pensamentos de 

forma crítica pelos três eixos: social, ambiental e mental. 

Bigliardi (2007) retoma os princípios da Educação Ambiental para o processo de 

avaliação educacional. A pesquisadora explicita que, em uma perspectiva crítica, os 

princípios que deveriam estar presentes em um processo de avaliação são: participação, 

diálogo, justiça e valorização dos processos de interação social na realidade cotidiana 

educativa (p. 43). E complementa que, especificamente em um processo de avaliação 

educacional, deveria haver coerência com os princípios de uma Educação Ambiental 

crítica: democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, compreensão e cidadania 

(BIGLIARDI, 2007, p. 42). Freire (1996), pronuncia sobre a avaliação dizendo que: 

[...] ter uma prática educativa em que aquele respeito, que sei que devo ter 

ao educando, se realize em lugar de ser negado. Isto exige de mim uma 

reflexão crítica permanente sobre minha prática através da qual vou 

fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os educandos. O ideal é 

que os educandos possam participar da avaliação. É que o trabalho do 

educador é o trabalho do educador com os educandos e não do educador 
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consigo mesmo (p.71). [...] Os sistemas de avaliação pedagógicas de 

educandos e de educadores vêm se assumindo cada vez mais como 

discurso verticais, de cima para baixo, mas insistindo em passar por 

democrático (p.131). 

Para desenvolvimento do EA no se conteúdo e método curricular faz-se necessário a 

integração de três eixos: cognitivo, metodológico e o afetivo-social. O cognitivo 

compreende os conhecimentos científicos-escolares e saberes de educadores, educandos e 

outros atores quanto a questão ambiental, o eixo metodológico refere-se ao tratamento 

pedagógico-didático da realidade ambiental como conteúdo de conhecimento; e o afetivo-

social é desenvolvimento atitudinal de educadores e educandos a respeito da questão 

ambiental (CARNEIRO, 1987, p.26-8). 

  Segundo Piaget (1973), as relações entre função cognitiva e os fatores sociais 

precisam ser analisadas tomando por base a diferenciação das interações ou coordenações 

sociais de caráter geral e comum a todas as sociedades, das de transmissões culturais e 

educativas particulares. Considerando isso, justifica-se a variação de sociedade para 

sociedade, de meio cultural para meio cultura, mas as coordenações interindividuais são 

comuns a todas as sociedades, pois todos os indivíduos de alguma maneira colaboram, se 

informam e discutem, havendo uma constante troca no processo de socialização. 

  Quando há uma interação autoritária é sustentada pela não submissão à relação de 

cooperação, depois da de coação, em que são limitadas as expressões de comunicação das 

crianças e suas trocas entre seus pares. A interação autoritária impossibilita a criança de 

refletir e compreender o mundo que a cerca e ainda os problemas ambientais presentes 

nesse ambiente, mas é necessária para que esse processo de compreensão possa ocorrer, 

caso contrário não haverá desenvolvimento. 

  A interação social e a socialização são ações e condutas apresentadas exteriormente 

ou internalizado em pensamento, ou seja, segundo Piaget (1983, p.8) é “uma troca entre o 

mundo exterior e o sujeito), assim, para se adaptar26 ao meio social e físico deve construir 

relações e suar-se nelas, fomentando atividades de coordenação com objetivo de 

descentralização e reciprocidade dos pontos de vista. 

  Sobre a abstração, Piaget (1977) salienta que existe três tipos específicos: a 

abstração empírica que assimila apenas informações de ação pela observação, a abstração 

reflexionante que assimila esquemas de coordenações estabelecendo ligações com o 

conhecimento empírico, constitui um sistema mais sofisticado, de coordenação internas 

dos esquemas das ações, e terceiro, abstração refletida, que possibilita a verbalização do 

conhecimento construído por meio das coordenações entre esquemas e é caracterizado pela 

tomada de consciência. 

  A moral construída pelo sujeito epistêmico consiste em um sistema de regras que 

tem como essência possibilitar a vida em sociedade, dessa forma, a moral é o resultado 

inseparável do aspecto logico e do aspecto social, tanto na maneira como no conteúdo. 

Neste interação social de cooperação as construções de respeito e responsabilidade 

(PIAGET, 2005, p.85) são as chaves para compreensão do juízo moral logo, a relação do 

homem com meio ambiente (VESTENA; OLIVEIRA, 2015).  

O respeito pode se apresentar de duas formas, a unilateral ou a mútua, as duas tem 

uma distinção especifica, a primeira, unilateral, é aquela provocada por uma desigualdade 

do que respeita e o que é respeitado, exemplo: da criança pelo adulto, do caçula pelo irmão 

mais velho, ele remete sempre a coação do superior pelo inferior, chamada por Piaget de 

                                                 
Segundo Piaget (1983, p. 8), adaptar-se ao meio social e ao meio físico é construir um conjunto de relações e 

situar-se entre essas relações, graças a uma atividade de coordenação que implica a descentralização e 

reciprocidade dos pontos de vista.26  
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“Relação de coerção”. O segundo respeito, chamado de mútuo, advém da relação de 

indivíduos em pé de igualdade que se respeitam reciprocamente. Não implica em nenhuma 

coação e é chamado por Piaget de “relação de cooperação” (MENIN, 1998, p.28-9) 

Nota-se que há uma distância da obediência desprovida da significação, que prevê 

preparação da vida contra a revolta e a favor da passividade, em relação à construção da 

cooperação, em fazer a criança discordar para que possa fundar uma moral, sem 

despotismo nem coação, uma vida social organizada em que se constituam o trabalho e a 

disciplina. 

A cooperação deve optar por um método de reciprocidade de relação, de discussão e 

de justificação no domínio moral, pelo intercambio entre os indivíduos, isto é, o próprio 

relacionamento socialmente construído, sob a base do respeito mútuo, quebrando as 

coerções, as imposições de crenças e regras prontas do respeito unilateral.  

Da mesma forma as práticas do EA escolar só contribuem para o desenvolvimento 

da moral (equilíbrio da razão e cooperação), no que tange o respeito mútuo e a 

responsabilidade das crianças para com o meio ambiente, faz-se necessário uma postura 

docente quanto ao planejamento e a avaliação das atividades (VESTENA, 2011, p.100). 

Para Piaget (1930, p.20), os métodos ativos de educação moral supõem “que a 

criança possa fazer experiências morais e que a escola constitui meio para isso”, 

defendendo a colaboração, a cooperação no trabalho, e a existência de regras a serem 

construídas pelas crianças nessa interação. 

Dito isto, a construção de valores, regras e normas devem acontecer pelos 

educadores e educandos de forma igualitária, pelo diálogo e a discussão das trocas intensas 

da relação, da troca de necessidades, aspirações, pontos de vistas, e diversos outros 

aspectos que convém, aumentando o exercício da reciprocidade, pensando no que pode ser 

válido para ambas as partes. 

 

3.3 O processo educacional da Educação Ambiental na escola de Marrecas  

 

 Afinco de um fechamento de uma discussão tão ampla, trazemos uma síntese das 

análises da pesquisa, que se compromete em verificar dois universos complexos, que 

jamais seriam explicados facilmente, mas que trazemos primeiras reflexões sobre está área 

de estudo que é a Educação Ambiental nas escolas indígenas.  

 Em primeira instancia buscamos descrever estes seres históricos, pela sua trajetória 

e aspectos culturais que os diferenciam aos demais, tornando uma cultura especifica e 

peculiar, que justifica a criação de uma modalidade de ensino diferenciada. Está 

historicidade tem um peso muito forte no que remete a educação, pois por centenas de anos 

a população indígena foi vítima massacres físicos e culturais, oprimidos primeiramente 

pelos colonizados, mas continuam muitas vezes nesta condição, pois dependem de um 

paternalismo governamental, que torna-os dependentes, reprime seu desenvolvimento 

social, cognitivo e cultural, mascarando uma “proteção” indígena. 

 Todavia, a criação de uma legislação específica não garante que ela seja realmente 

creditada nas escolas indígenas, na verdade o que constamos em diversos trabalhos 

científicos é a dificuldade em moldar esta escola especifica e diferenciada, pois geralmente 

elas possuem em gestão escolar e equipe pedagógica e docente em maioria não indígenas, 

ou seja, temos uma escola indígenas pensada por não indígenas. Apenas esta discussão 

daria outra pesquisa cientifica, por isso, não afunilamos no assunto, mas trazemos em si 

aspectos gerais que norteiam essa discussão. 

 Ora, se pensamos uma escola indígena, logo como lógica teríamos uma escola feita 

por indígena, segundo suas concepções, princípios, processos de aprendizagens próprios 
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norteados pelos anseios e desejos comunitários. Quando temos não indígenas 

protagonizando seus papel, dificilmente conseguimos abrir um diálogo a interculturalidade, 

pois ela depende de uma organização intracultural para funcionar. Mas em contrapartida, se 

a comunidade indígena não possui profissionais qualificados para assumir tal cargo, ela 

mesma se encontra sem saída. 

 Por isso, uma das grandes lutas indígenas, consistem em formar profissionais, não 

da área da educação, mas nas mais diversas graduações, para um abranger um 

desenvolvimento econômico e social dentro da comunidade, de forma que ela possa suprir 

as necessidades da sociedade local. Neste quesito a escola é uma das responsável para 

elevação da qualificação profissional, visto que dentro da aldeia que os educandos 

adquirem os primeiros conhecimentos formais e suas sistematização para formação de 

ensino técnico e superior posteriormente nos centros urbanos.  

 Mas voltando a problemática inicial, dois pontos se tornam relevante para nossa 

pesquisa em educação ambiental, o primeiro se dá pela contradições dos processos de 

ensinos-aprendizagem que estão ocorrendo na escola de Marrecas e a concepção própria 

deste mesmo processo pela cultura indígenas. Leitor, o que queremos explicar que este 

mesmo processo ocorre de forma diferente nas duas instâncias: escola e comunidade. 

 Logo vemos pela sua nomenclatura- comunidade, aquele que vem do comum, do 

coletivo. Na entrevista com cacique Marcos, entendemos melhor este significado pela 

cultura indígena. 

“Aqui a gente pensa em todo mundo, não beneficiamos uma pessoa 

quando isso faz mal para toda aldeia, temos que pensar em todo mundo, o 

melhor para a aldeia. Por isso aqui tudo é compartilhado, os carros, o 

ônibus, os recursos financeiros e o trabalho. Quem quiser trabalhar na 

erva-mate é só ir e trabalhar, aqui só fica sem dinheiro quem é preguiçoso 

por que temos como ganhar nosso pão. Mas quando trabalhamos 

repartimos, por que comunidade é isso, pensa nos outros. Eu não ganho 

dinheiro sendo cacique, mas faço isso por amor a minha aldeia” Cacique 

Marcos 

  Este é o primeiro ponto em que encontramos em desacordo com os princípios 

indígenas, sua organização e práticas sociais sempre remetem a coletividade, a 

reciprocidade, generosidade, ao repartir com os demais, da mesma forma descrita por 

Piaget, sendo portanto uma pedagogia que vai de encontro ao processo de aprendizagem 

kaingang. A educação indígena possui estes princípios vinculados ao desenvolvimento da 

infanto-juvenil e, segundo a LDB esses processos devem ser respeitados e adaptados ao 

ensino pedagógico da escola, porém encontra-se em desacordo na escola de Marrecas.   

  Mas, agora o leitor deve estar indagando o por que da forma do processo de ensino-

aprendizagem estar implicada na temática central que é a Educação Ambiental? 

Simplesmente, por que a forma com que o conteúdo curricular é trabalhada com os 

educandos, remete totalmente no próprio conteúdo. Explicando: Não tem como pensar a 

EA em um contexto individualista, competidor, egoísta, em que os interesses pessoais 

sobrepõem aos grupais, com uma pedagogia mecanicista e cartesiana, por que os 

fundamentos da EA consistem na ética, reciprocidade e coletividade, pois a finalidade dela 

está na transformação de concepções, ideologias, práticas e ações humanas para 

sustentabilidade ambiental. 

  Porém, se o desenvolvimento da nossa sociedade continua em um sistema de visão 

mecanicista da ciência cartesiana, em que o homem tem posição elevada em relação a 

natureza, se distinguindo como coisas diferentes, separadas, reforçando apenas seu papel 
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de dominador dos recursos naturais e explorador do homem pelo homem, dessa forma, 

estamos nos responsabilizando pela consequência da extinção do homem. 

  A educação Ambiental trata não apenas a crise ambiental, mas eixos que estão 

conexas a ela, como o econômico, social e cultural, explorando seus limites. Nesse sentido, 

a crise ambiental questiona essa racionalidade científica, apontando uma nova estratégia 

epistemológica que parta “de um enfoque prospectivo orientado para a construção de uma 

racionalidade social, aberta à diversidade, às interdependências e à complexidade” (LEFF, 

2002, p. 110), opondo-se à racionalidade dominante que tende à unidade da ciência e à 

homogeneidade da realidade. 

No espaço escola, para atender ao requisito da Educação Ambiental na ótica formal, 

diferente de outros ensinos, ela se faz necessário uma a conjuntura de diversos atores do 

universo educativo, o engajamento de diversas áreas de ensino, a capacitação dos 

profissionais aliada com a participação comunitária e dos discentes com seu conhecimento 

prévio. 

Este é o segundo ponto crucial da pesquisa, em que na análise do discurso é 

percebido que existe um despreparo assumido pelos docentes, que justificam dessa forma 

não trabalhar a EA em suas aulas, este foi o discurso de todos os educadores, sem 

exceções, que é bem descrito na fala do interlocutor 7: 

“Acredito que nenhum dos educadores tiveram uma formação específica 

na sua graduação para trabalhar com a Educação Ambiental nas escolas, 

muito menos no nosso contexto da Educação Escolar Indígena, que 

dificulta a acessibilidade de certos assuntos. Não me sinto preparada da 

discutir a temática, e as vezes que tentei foi frustrante porque não surgiu 

efeito. Há tentativas feitas durante muitos anos, mas não sei por que elas 

dão erradas, não encontro nosso erro, não sei se está no jeito em que 

ensinamos ou se está neles (indígenas discentes) que não querem 

aprender. O problema também é que grupos de pesquisas sempre estão 

aqui na comunidade perguntando, mas nunca ajudam os docentes, se 

sentimos avaliados apenas, por isso alguns educadores não aceitaram 

participar das pesquisas, as pessoas nos “sugam” e não trazem nada de 

novo para a escola” Interlocutor 7 

  Durante a pesquisa alguns docentes descreveram como trabalham a EA em suas 

aulas, selecionemos algumas que atividades e propostas que apareceram com mais 

frequências e algumas que foram articuladas entre docentes, para efetua-las com toda a 

comunidade escolar.  

  Como já citemos, o conteúdo mais trabalhado na escola é referente a poluição por 

resíduos sólidos, ele em geral foi trabalhado através de aulas e palestras expositivas, tanto 

em disciplinas individuais como em momentos coletivos, citados por todos os docentes 

como o “Dia D”, o “D” refere-se a dengue, dessa forma, a temática é um canal de tratar 

sobre a poluição, o consumismo, problemas de saúde, contaminação da agua, e diversos 

outros caminhos que poderiam ser tomadas neste dia, segundo o responsável pela semana, 

estes desdobramentos ficava a critério do docente. Esta era reconhecida pelos entrevistados 

como a principal atividade voltada para EA na escola.  

  Coletivamente, também eram feitas atividades lúdicas, oficinas em semana cultural 

e comemorações ligadas a datas como: Dia da Arvore, Dia da Agua, Dia do Índio e assim 

por diante. Dentre estes encontros da comunidade escolar, foram citadas atividades como, 

oficina de artesanato com finalidade de reciclagem de produtos consumidos por eles, mas 

que necessitava de trabalhar habilidades manuais, das a pessoa que fez o trabalho descreve 

que “ele foi interessante, os educandos ficaram muito interessados, mas a falta de 
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habilidade tornou-se um problema por que o trabalho não rendeu e eles não praticaram 

mais, ou seja,  ficou esquecido, e na escola não tivemos mais tempo de incentiva-los” 

Interlocutor 8 

  Em momento de observação participativa, onde estavam juntos 4 integrantes da 

pesquisa, descreveram outra atividade que foi realizada várias vezes, e que foi a mais 

decepcionante para os docentes, foi gincanas em que separava educandos em grupos, 

competia quem conseguia recolher mais lixo na comunidade, o fato que os decepcionava é 

que no dia a aldeia ficava limpa, mas no próximo dia ela se encontrava da mesma forma, 

ou seja, sem efeitos. 

  Em primeira instância, segundo os relatos nesta atividade ouve carência de definir 

as possibilidades de iniciativas do conjunto de interlocutores e participantes sociais 

relevantes e ativos por meio das práticas educativas e do processo do diálogo, com 

perspectivas de crescimento e alcance das metas, reforçando o sentimento de resultados 

positivos da co-responsabilidade e da constituição dos valores éticos, ou seja, os primeiros 

frutos a serem colhidos são dos próprios organizadores que iram direcionar a educação 

ambiental, para que se possa descobrir a intencionalidade no processo, visto que a noção de 

sustentabilidade implica, portanto, uma inter-relação necessária de justiça social, qualidade 

de vida, equilíbrio ambiental e a ruptura com o atual padrão de desenvolvimento (JACOBI, 

1997). 

  Pela análise do contexto e descrições, inexistiu a sensibilização dos discentes, ou 

seja, foi uma atividade planejada na uma intermediação direta, portanto não haveria como 

ter um resultado de longo prazo, de conscientização, porque ela não foi problematizada 

anteriormente a prática.  

  Para Sorrentino (1998), os grandes desafios para os educadores ambientais são, de 

um lado, o resgate e o desenvolvimento e valores e comportamentos (confiança, respeito 

mútuo, responsabilidade, compromisso, solidariedade e iniciativa) e de outro, o estímulo a 

uma visão global e crítica das questões ambientais e a promoção de um enfoque 

interdisciplinar que resgate e construa saberes. Logo, o foco principal e despertar estes 

sentimentos que são princípios básicos para as práticas interativas e dialógicas para novas 

atitudes e comportamentos diante do consumo na nossa sociedade e de estimular a 

mudança de valores individuais e coletivos (JACOBI, 1997). 

Coletivamente como projeto pedagógico da escola, também foram tentado criação 

de uma horta comunitária, segundo eles com a primeira finalidade de separação de lixo 

orgânico e sólido, para fazer compostagem, medida essa que diminuiria o mal cheiro 

causado pelo lixo da aldeia, sua segunda finalidade estaria em proporcionar uma 

alimentação mais saudável, com menos agrotóxicos e produtos industrializados dos quais 

acontecem na realidade local.  

Os docentes explicaram que o projeto não deu certo por que, 

“na aldeia primeiramente não há um espaço próprio para criação de uma 

horta e a terra não é muito fértil, a escola não conta com recursos para 

estruturar e fazer a correção do solo, mas o que realmente fez com que ela 

não fosse para frente foi a falta de pessoas interessadas no cuidado das 

plantas, em rega-las, aduba-las com produtos orgânicos e capinar. Depois 

por que não havia “cercas” que impedissem o acesso de galinhas e porcos 

que vivem soltos pela aldeia, e eles acabavam destruindo as plantinhas. O 

que me revolta é que não fazemos isso para nós (educadores), fazemos para 

eles (indígenas), mas eles não cuidam nem do que é deles, isso desanima a 

gente” (Interlocutor 5). 
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No cotidiano escolar, deve-se atentar para que a Educação Ambiental não caia na 

simplificação, mediante as práticas localizadas e pontuais, da relação homem e o meio-

ambiente, distantes da realidade social de cada educando. A contextualização coma 

realidade social de cada educando, ajuda na construção mais complexa do conhecimento 

sobre as questões ambientais, buscando lado a lado, a abertura de soluções e alternativas e 

corroborem com a problemática levantada e o mais importante, ele deve integra-se do 

universo proposto, a integração do educando remete ao reconhecimento de sujeito ativo 

ambiental, local e universalmente. 

Neste mesmo projeto, foi tentado inserir plantação de mudas para enriquecer a 

alimentação das crianças e com finalidade de conter a erosão do solo dos fundos das 

escola. Mudas de espécies nativas e exóticas foram plantadas no fundo da escola em um 

terreno que estava instável pelo erosão, mas segundo relatos “durante as férias eles  

(indígenas) não cuidaram das plantas, e quando os educadores voltaram das férias, quase 3 

meses depois, as mudas estavam mortas por falta de agua e outras foram arrancadas. Então 

ninguém mais se quis continuar o projeto” (Interlocutor 8) 

 No estudo de caso feito pela pesquisa proposta, a escola apresenta profissionais que 

se nomeiam profissional reflexivo, atendem apenas ações com reações rápidas, abordam a 

temática de forma simplista e, reconhecem que não tem causado os efeitos desejados. 

Mesmo que em grande maioria a EA tenha sido trabalhada apenas na formalidade, 

temas como: lixo, proteção do verde, uso e degradação dos mananciais, ações para 

conscientizar a população em relação à poluição do ar, temos dificuldade em produzir 

práticas pedagógicas viáveis de aplicação nas escolas, que complementem a teoria e que 

ajude na experiência com a natureza, detalhe, de forma crítica. 

Nesta escola indígena, os profissionais reconheceram a importância de uma 

abordagem mais crítica, que sensibilize o educando, buscando uma atitude/comportamento 

ético perante as relações ambientais, estabelecendo seu papel de cidadão, mas eles 

assumem que não sabem como fazer isso, visto que nenhuma das tentativas tem dado 

resultado, e apontam que a universidade deveria dar esse suporte a comunidade escolar. 

Individualmente os educadores relataram que vem trabalhando o conteúdo em suas 

disciplinas associada ao conteúdo curricular, mas não de forma específica. Geralmente 

apenas é falado expositivamente pela oralidade ou transmissão pelo quadro e giz de forma 

textual. Foram descritos uso de vídeos e imagens educativas retirado de sítios da internet, 

repassados por pela ferramenta do data show.  

Uma das entrevista, o interlocutor descreve como é incisiva a falta de material 

didático sobre o assunto (retomando um diálogo que já havia sido mencionado 

anteriormente na pesquisa por outros interlocutores), mas que procura contextualizar com 

livros não específicos, mas que apresentam imagens ou palavras que iniciem uma 

discussão sobre a temática. Neste dia, percebi um amplo conhecimento por este 

entrevistado e uma sensibilidade de trabalhar, não somente a questão ambiental, mas outras 

temáticas transversais.  

O interlocutor 9 pediu para que a acompanhasse até a biblioteca, pois 

queria mostrar o livro que ela utilizou para abordar temáticas sobre 

questões ambientais, cultura e preconceito. Percebi entusiasmo dela, em 

contar os trabalhos produzidos pelos educandos nesta atividade, sobre a 

percepção do meio ambiente (haviam imagens de degradação ambiental, 

que foi foco de sensibilização dos educandos), as relações sociais de 

cultura, da sociedade e também sobre preconceito, já que no livro 

apresentava índios e negros, inferiorizados perante sociedade. O livro 

intitulado “Plantando as árvores do Quênia” de Claire Nivola. Duas 
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imagens me chamaram atenção, uma primeira mostrando a degradação, 

derrubada de florestas para plantação de cultura e a segunda é o trabalho 

de uma escola para o reflorestamento. (Diário de campo) 

 

 

IMAGEM 3: Degradação florestal para plantio de monocultura. 

 

 
 

FONTE: Barreto, 2016. 

 

IMAGEM 4: Trabalho pedagógico para reflorestamento ambiental. 
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FONTE: Barreto, 2016. 
 

“Não podemos ficar esperando chegar material de EA nas escolas, temos 

que ou produzir material ou utilizar o que temos de forma inteligente, fico 

satisfeita por ouvir dos meus educandos que eles cuidam das árvores 

deles, e na avaliação perceber que eles tem conhecimento das implicações 

das degradações ambientais. Isso é gratificante! Só não podemos desistir 

no primeiro resultado negativo, ser educador é isso, persistência!” 

(Interlocutor 9) 

  Este interlocutor destaca que tem “bons” resultados na expressividade dos 

educandos pelo meio artístico, é um método que facilita o diálogo com o discente, pois 

possibilita abertura para transmissão de sentimentos, concepções e da aprendizagem, eles 

conseguem transmitir melhor na avaliação o que aprendem, pois a cultura kaingang possui 

uma certa aversão a escrita, pela dificuldade que sentem, e na oralidade por não possuir um 

domínio da língua portuguesa, dessa forma ela acredita que a arte tem ajudado a avaliar os 

conhecimentos obtidos, bem como as dificuldades e os ponto equivocados dos educandos.  

  O uso de avaliações com ferramentas artísticas tem sido utilizada por diversos 

docentes, e de forma unanime concordam sobre a expressividade que ela representa aos 

indígenas. Para o ensino da EA, também se torna um aliado, pois descreveram que os 

educandos frequentemente desenham problemáticas ambientais locais, que enfrentam em 

marrecas, bem como a percepção da sociedade fora da aldeia.  

 “Há uma parede no desenho que eles fazer, eles mostram a natureza de 

duas formas diferentes: a da aldeia e a das terras vizinhas, conseguem 

perceber a preservação da reserva indígena e apontam a degradação 

ambiental pra plantação de monocultura. Sendo lembram da diversidade de 

animais e plantas que possuem na aldeia, e remetem um ambiente feliz, 

enquanto nas terras de fora, descrevem com certa tristeza, sem animais, 

sem arvores, sem rios. É importante que eles tenham consciência desse 

contraste, o que falta é eles intendem como socialmente as outras terras 

foram transformadas, empobrecidas” (Interlocutor 10) 

  Outro interlocutor, descreve uma metodologia nova que tem surgido efeitos 

positivos durante suas aulas individuais, das quais tem compartilhado com colegas que 

possuem essa dificuldade em fazer os educandos falarem durante as aulas. Ele aponta que 

aliou o desenho artístico, mas queria ir além, buscando as falas, a voz indígena. O grande 

problema é que os educandos indígenas não gostam de produções textuais, tem uma 

aversão e produzem somente o indispensável, sobre certa pressão27 pedagógica. 

  Dessa forma, o interlocutor destaca que aliou o desenho à falas, através das histórias 

em quadrinhos, diz que  

“no começo achei que seria outra tentativa em vão, mas com o tempo 

observei que eles conseguem trabalhar muitas temáticas com essa 

metodologia, pois eles conseguem se expressar, por não ser um relato 

formal, assim  podem “falar errado”, com suas gírias, muitas vezes até 

                                                 
27 Não cabe no trabalho analisar a fundo este problema, mas pontuar e sugerir uma possibilidade de pesquisa 

aprofundada a respeito dessa pressão em escrever e a possível falta de gosto para mesma, que pode estar 

ligada a diversas questões, como hipótese a forma que a língua portuguesa vem sendo ensinada na Educação 

Escolar Indígena e período de alfabetização adequado ou mesmo sua função social da escrita para a cultura, 

bem como a resistência a língua. 
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escrevem em kaingang, o que é ajuda na apropriação dessa disciplina 

especifica. O fato é que eles se sentem com mais liberdade. O que mais 

me marcou é que o trabalho era sobre uso de drogas e bebidas, mas 

percorrendo os trabalhos pude identificar a expressão de outros problemas 

que os educandos passam, como a associação desta problemática, a 

violência doméstica, violência sexual, falta de alimentação, desnutrição e 

junto eles representam também percebi aspectos ambientais. Enfim, estou 

contente com os resultados, podemos pensar em algo direcionado a EA” 

(Interlocutor 7) 

  O interlocutor cedeu todos os trabalhos para que pudéssemos analisar a metodologia 

empregada, dentre os assuntos que eles abordaram forma destacados: identidade nacional 

(uma crítica indígena), preconceito racial, terras indígenas (morte de indígenas por 

fazendeiros), PEC 215, colonização, língua kaingang, alcoolismo e violência doméstica, 

drogas e produção de erva-mate. Selecionamos um dos que falavam sobre questão 

ambiental, especificamente da poluição dos rios. 
 

IMAGEM 5: História em quadrinhos- Poluição dos rios. (Feita por educando 

indígena) 

 
 

FONTE: Barreto, 2016. 

  Nas análises dos trabalhos em quadrinhos, percebeu que os educandos tem conhecimento 

de muitas temáticas, e exploram cada uma com criticidade, o que implica que o discurso dos 

docentes sobre essa dificuldade na aprendizagem esteja equivocada, pois alguns deles podem não 

conseguir avaliar o conhecimento construído nas aulas, pela dificuldade dos educando em expressa-

la. Metodologias alternativas devem ser buscadas, testadas e melhoradas pelos docentes, pois 

notoriamente o trabalho pedagógico em escolas indígenas difere em todos os aspectos do trabalho 

em escolas urbanas. Devidos aos relatos, percebe-se que alguns docentes vem desenvolvendo esse 

trabalho, mas que não tem sido empregados por todos e, alguns mostram resistência a mudança da 

pedagogia tradicional. 

 Destacamos uma das evidências constatadas durante a pesquisa, que consiste no 

despreparo de alguns profissionais frente ao trabalho docente com essa parte da 
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diversidade, especificada como educação escolar indígena, que fica perceptível em trecho 

do registro de diário de campo, apontando para concepção equivocada da entrevistada 

sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

Durante a conversa com o interlocutor 7, sobre o processo de ensino 

aprendizagem ela menciona que os conteúdos não podem fugir do 

conhecimento cientifico e englobar o conhecimento tradicional, visto que 

“quando eles forem fazer um vestibular, se ele não for indígena, o que vai 

valer o conteúdo, ou seja eles que vão acabar perdendo”. (Registro do 

diário de campo) 

  Primeiramente os docentes devem ter fundamentação teórica em EA, e reconhecer 

sua atuação exercida durante o processo de ensino, se ele se enquadra. O profissional 

segundo paradigma moderno, pode ser: profissional competente, profissional reflexivo ou 

profissional orgânico-crítico, e para pós-moderno temos o profissional pós-crítico. 

 Para Santos (2000), o paradigma da modernidade comporta duas principais formas 

de conhecimento: o conhecimento-emancipação e o conhecimento-regulação. O 

conhecimento-emancipação é a progressão de um estado de ignorância, que o autor chama 

de colonialismo, para um estado de saber, designado de solidariedade. Já o conhecimento-

regulação é uma trajetória entre um estado de ignorância, designado de caos, e um estado 

de saber, denominado de ordem.  

Analisando as tendências vemos que elas se encaixam em pensamento tradicional, 

crítica e pós-crítica, dos quais aprofundaremos para fundamentação teórica do trabalho, 

lembrando que não há como delimitar fronteiras, práticas e de forma alguma classificá-las, 

mas direcioná-la a um apontamento, já que nenhuma tem um estado puro e pode conter 

variações.  

O educador como profissional competente segundo classificação de Carvalho 

(2004) tem uma grande influência nos repertórios interpretativos das políticas neoliberais, 

considera importante as competências e habilidades desvinculadas das dimensões do lugar, 

de uma inserção ao meio ambiente, de tempo e espaço. Poderíamos associá-la a uma 

concepção pragmática e utilitarista da EA, deslocada do contexto histórico-social, com uma 

prática educativa despolitizada das questões ambientais e com a confiança de que a 

formação se constrói por acumulação (cursos, conhecimentos de técnicas) para um 

comportamento ecologicamente correto.  

O educador reflexivo, de acordo com Carvalho (2004) dá mais importância às 

consequências e efeitos da ação do que a seus princípios e pressupostos, o critério da 

verdade deve ser encontrado em seus efeitos, contida sua eficácia e sucesso. Segue a 

prática pedagógica a partir da reflexão-ação, ou seja, pensar o que fazem enquanto fazem, 

para interferir na ação em movimento e repensar as estratégias. Este profissional não a 

articula com outros contextos formativos, como a formação inicial ou mesmo, o contexto 

político. Está afinada com a abordagem tradicional da Educação Ambiental apontada por 

Guimarães (2004), que foca a realização da ação e a supervalorização da prática em 

detrimento dos fundamentos norteadores da política e da ética.  

Neste pensamento, a sociedade e a escola são a soma de elementos e de indivíduos, 

mas não se considera como um sistema dinâmico complexo, em que ambas as partes não 

expressam o todo. Com isso, corre-se o risco de só apreender o todo desses sistemas a 

partir de certas imposições, ou seja, as perdas e o empobrecimento que Morin (1977) 

atribui a sujeições e restrições às partes, que todo sistema possui. Há um asensibilização, 

mas com mudança de comportamento individual negligenciando [...] a ação coletiva e à 

problematização e transformação da realidade de vida, despolitizando a práxis educativa. 
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Ela privilegia o aspecto cognitivo e prático do processo educativo, acredita que o 

conhecimento reflexivo isolado do educador sobre sua prática pedagógica irá repercutir 

sobre sua ação educativa, na escola e na sociedade.  

O educador orgânico-crítico, em suas relações com o neomarxismo de Gramsci, 

relaciona-se com a teoria crítica que vem marcando a identidade da Educação Ambiental 

emancipatória defendida por vários autores (Carvalho, Loureiro, Guimarães, Layrargues 

entre outros). O princípio em comum dos diversos de fortalecer aqueles sem poder por 

meio da transformação ambiental, diminuindo as desigualdades e as injustiças sociais e 

ambientais. 

 Na constituição do corpo docente da escola de Marrecas, verifica-se que maior parte 

dos docentes enquadram no educador reflexivo, o que nos permite classificá-los são a 

descrição do ensino aplicado na escola, visto que apenas 20% demonstra-se satisfeitos com 

o resultado de suas atividades e propostas pedagógicas (comprovadas pelos documentos de 

registro avaliativo, que são positivamente significativos a construção do conhecimentos), 

estes seriam os profissionais orgânicos críticos. A outra parte (80%) mostra-se 

decepcionado por ter aplicado uma prática pedagógica que não obteve sucesso, justificando 

ser um profissional reflexivo, que supervaloriza a ação, resultados imediatos em detrimento 

a formação ética e política. 

 Se continuarmos perpetuando a concepção conservadora mediante a uma máscara 

de educação crítica, ou seja, em que no discurso burocrático se diz crítico, mas que ganha 

outra faceta, aquela que realiza a transformação do indivíduo e não da sociedade como um 

todo, não se tem um processo coletivo de totalidade dialética. Assim, o sucesso da 

educação se dá pelo processo, e não pelo resultado final no comportamento/atitude 

individual/coletivo. 

Saber distinguir, localizar e se posicionar frente às concepções, conservadora e 

crítica, oportuniza melhoria no aspecto cognitivo do processo pedagógico, acreditando que 

o conhecimento correto fará possível a transformação do comportamento da sociedade, 

entre o racionalismo e a emoção, a teoria e a prática, discurso e a realidade, 

disciplinariedade frente a transversalidade, individualismo diante da coletividade, o local 

descontextualizado do global.  

Nesse contexto, as práticas educativas devem apontar para propostas pedagógicas 

centradas na mudança de hábitos, atitudes e práticas sociais, desenvolvimento de 

competências, capacidade de avaliação e participação dos educandos. Isto desafia a 

sociedade a elaborar novas epistemologias que possibilitem o que Morin (2003) denomina 

de “uma reforma do pensamento” (apud FLORIANI, 2003, p. 116). 

O princípio está em identificar a “clientela” que será trabalhada a Educação 

ambiental, sua posição econômica na sociedade e formas de trabalho, sua localização 

espacial relatando não apenas aspecto físico e geográfico, mas relatando seu ecossistema, a 

cultura em que está inserida, e suas raízes descendentes, bem como relações sociais que 

permeiam o tripé educacional: família, escola e sociedade. Assim, caracterizamos o 

ambiente em que o educando está inserido, que tem relevância no processo de ensino.  

No nosso estudo, os educandos possuem origem indígena da etnia Kaingang e 

foram observados durante um ano, para que a partir disso, identificássemos sua relação 

estreita com a natureza, onde sua renda econômica, advinda da cultura de erva-mate nativa, 

objetivada na sustentabilidade era o pontapé para um diálogo institucional. A aldeia 

indígena encontra dificuldades principalmente com o manejo do lixo por não apresentar 

coletas públicas, coloca assim, os educandos a repensar a realidade marcada pela 

indeterminação, interdependência e a causalidade entre diferentes processos subjetivos 

presentes na produção de conhecimento e sentidos.  
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Este é o momento de sensibilização do educando, criar pontes do conhecimento 

prévio que eles possuem com novos conhecimentos, apelando a dados científicos que 

dimensionam a problemática ambiental, faz que ela esteja mais perto da realidade escolar, 

quando ele se insere no problema, ela faz parte dele, de certa forma o obriga a tomar um 

posicionamento e atitudes, ou seja, ele se reconhece como um cidadão. 

Portanto, para consolidar o papel da Educação Ambiental em formar cidadãos, o 

principal eixo é a solidariedade e igualdade, com respeito as diferenças baseada nas 

práticas interativas e dialógicas. Respaldado que a cidadania, não comporta apenas em 

exercer seus direitos societários e decisões políticas, mas protagonizar seu papel com 

autonomia, liberdade e participação na esfera política democrática social.  

Portanto, finaliza-se discutindo a necessidade que essa temática seja levada com 

seriedade, sem máscaras no ensino de uma Educação crítica nos planos de trabalho 

docentes, mas que no momento da aula ela é trabalhada pedagogicamente na forma 

conservadora, sabendo que as práticas pedagógicas não possuem receitas, fórmulas ou 

bulas, mas que quando o docente está bem fundamentado teoricamente, ele tem 

propriedade no direcionamento para que elas se tornem mais que simples mudanças de 

comportamentos individuais, mas efetivamente práticas sociais coletivas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 A problematização do trabalho proposto foi delineado na perspectiva da Educação 

Ambiental Crítica direcionadas a Educação Escolar indígena, pois ressalta a importância de 

seu relacionamento com meio ambiente e as relações de interdependência com o meio 

social e econômico a que está atrelada, refletindo sobre a forma que se dá o processo 

educacional visto que ela é uma cultura que preza pelo coletivo, ou seja, uma comunidade 

sociocentrada e que possui valores ambientais, em contrapartida, possui um ensino de 

origem ocidental, individualista, competitivo e consumidor.  

 As reflexões teóricas têm como finalidade dar subsídios a compreender a dimensão 

crítica da Educação Ambiental em Marrecas, dentre os referenciais mais importante para a 

educação encontra Piaget com discurso da educação egocentrada e sociocentrada e, Freire 

que trata da práxis sócio-pedagógica da autonomia de uma Educação ambiental libertadora. 

  Segundo estudos, para algumas saídas para o contexto escolar consiste em: 

Uma primeira perspectiva, centrada sobre a criança, procura articular toda 

a vida escolar em torno da atividade dos educandos. Não se trata mais de 

transmitir conhecimentos ou seguir um programa oficial mas sim de 

fornecer recursos e instrumentos aos educandos que eles possam reagir a 

seu meio ambiente e construir, pouco a pouco, as noções próprias a seu 

desenvolvimento intelectual. A partir desta premissa, torna-se evidente 

que ensinar só tem sentido se o educador é capaz de se colocar à 

disposição do educando, de se adaptar à sua linguagem, à sua conduta e a 

seus modos de socialização (HARPER, 1980, p. 110). 

  Paralelamente a concepção pedagógica centrada no educando existe a preocupação 

em privilegiar o desenvolvimento afetivo e social do educando, como demonstrou Piaget, 
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da mesma forma que a criança desenvolve estádios mentais na origem do amadurecimento 

afetivo, dos quais passam despercebidos pelos educadores pela sua falta de sensibilidade, 

gerando muitos conflitos, bloqueios, frustações e fenômenos de dependência que 

interferem constantemente na prática escolar. Por isso, as orientações pedagógicas devem 

alentar os educadores para modificar os programas e a organização de sua classe 

preocupada em reinventar a prática escolar para elucidar as necessidades da criança.  

O desenvolvimento afetivo, social, cognitivo e moral são campos distintos no 

desenvolvimento mental da criança, e que segundo estudos de Piaget, um implica no outro, 

mas não o determina. Todos os campos são elaborados pela criança a partir da assimilação 

e acomodação. Há nesse processo fatores que determinam o desenvolvimento mental. A 

hipótese é que a aprendizagem das crianças indígenas esteja sendo prejudicada por alguns 

destes fatores, e isso deve ser analisado em outra pesquisa. 

  A Educação Ambiental pretende promover a compreensão dos sistemas de 

“relações homem-meio ambiente e gerar uma maior sensibilização das questões 

ambientais, em escala local, sendo o primeiro passo para o seguinte, a tomada de 

consciência exposta por Piaget, o que é chamada de conscientização por Freire. A ideia que 

se apresenta é que devemos pensar os problemas ambientais globalmente, mas agir 

localmente” (VESTENA, 2011, p. 39). Assim, procuramos um fundamento pedagógico na 

escola que substitua a contemplação terna da natureza por uma percepção realística do 

meio ambiente afim de elaborar e propor atividades que promovam nos educandos 

conflitos cognitivos e sociais e possam a partir da ação docente ser problematizados e 

assim leva-los a tomada de consciência dos problemas ambientais em sua totalidade e 

formação de um sujeito ecológico, que relaciona os resultados da integração e da 

interdependência de todos os fenômenos-físicos, biológicos, sociais e culturais, pontuando 

a possibilidade de uma proposta operatória de escola baseada em uma pedagogia ativa, ou 

seja da ação e reflexão. 

 Abrimos uma leque de possibilidades de conteúdos ambientais para serem 

discutidos em sala de aula e na comunidade, busco salientar um possível estudo com as 

crianças indígenas sobre os conflitos sociais da comunidade de Marrecas que envolvem 

questões ambientais reais sob o ponto de vista piageatino. Seria, portanto, analisar que 

soluções para estes dilemas sociais as crianças indígenas tem apresentado28, saber o que 

pensam sobre e como pensam soluções sobre a problemática. 

Os resultados de análises de discurso apresentados, corrobora com as pesquisas 

encontradas pelo estado da arte, citada na introdução, eles demonstram que ainda há 

necessidade de sensibilização dos educandos e educadores, bem como o desenvolvimento 

de projetos interdisciplinares de EA (MARTINS, 2014). As observações das aulas 

apontaram que os educadores, em sua maioria, não possuem uma preocupação em 

introduzir a EA nos conteúdos de ensino, a não ser em dias comemorativos dedicados às 

questões ambientais. Por meio de entrevistas verificou-se que os educadores possuem uma 

visão simplista sobre meio ambiente, sendo necessário espaço para discussão e exercício da 

reflexão (MARIA, 2011) “compreender os problemas ambientais e analisá-los, 

fundamentado em seus valores culturais e em conhecimentos científicos socializados pela 

escola” (MOIMAZ; VESTENA, 2017, p.7).  
Vestena (2005) aponta a concepção interacionista piagetiana de percepção sobre o 

ambiente, sobressai por possuir uma análise integrada ao mundo vivido dos indivíduos, tanto 

no plano cognitivo, perceptivo ou afetivo, ou seja, a construção do conhecimento cognitivo 

                                                 
28 Como exemplo citado no texto na pg 102 desta mesma pesquisa: “identidade nacional (uma crítica 

indígena), preconceito racial, terras indígenas (morte de indígenas por fazendeiros), PEC 215, colonização, 

língua kaingang, alcoolismo e violência doméstica, drogas e produção de erva-mate”. 
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ocorre a partir da interação com o ambiente num processo de “equilibrações sucessivas das 

ações do sujeito sobre o objeto. A percepção é um processo anterior à aprendizagem que ocorre 

a partir da interação do sujeito com o objeto” (p.39). 

Todavia, segundo a “Declaração de Brasília para a Educação Ambiental”, o ensino 

enfrenta dificuldades para a efetivação da EA nas escolas, desafios pontuados como: 

ausência de conceitos e práticas, falta de compreensão no eixo políticos sobre finalidade da 

EA, ausência de uma visão integrada sobre questões ambientais pelos docentes, falta de 

material didático adequado, forte presença do EA como aulas extraclasse, sem inserção real 

no currículo, falta de pesquisas acadêmicas e modelo de escolas inadequados para 

implementação do AE como integrado e interdisciplinares. 

Assim, os temas transversais, cadernos temáticos, com molde de reformulação com 

base na Espanha em 1990, com afinco de romper com a fragmentação do saber escolar, 

transpondo essa meta a todas as disciplinas escolares para além dos muros da escola, 

objetivando uma educação formadora de cidadãos (MARQUES; VESTENA, 2016), sofre 

por ter como resultado o não alcance significativo na institucionalização da Educação 

Ambiental, Vestena (2003) observa que os projetos desenvolvidos nas instituições 

escolares não têm atendido aos fins propostos pela lei promulgada em 1999, ficando então 

uma lacuna entre a proposta e o que é realmente realizado. 

Pontuamos que a pesquisa teve finalidade meramente diagnóstica, mas que 

verificou necessidade de explorar mais a temática nesta escola, direcionando para um 

futuro projeto de pesquisa-ação, que desenvolva os potenciais encontrados, mas temos 

consciência que este trabalho científico necessariamente implica em mais tempo do que o 

que dispúnhamos no mestrado. 

A pesquisa em aldeias indígenas requer muita paciência em esperar momento certo 

de ouvir os indígenas, pois muitas vezes, o pesquisador não recebe uma resposta 

prontamente, mas sim uma silenciamento, pois eles se permitem pensar sobre o assunto, 

outras vezes você não recebe as repostas e deve respeitar o fato de se calarem independente 

do motivo. Também é necessário ser delicado(a) ao pergunta, ao responder, ao escrever, 

pois a pesquisa não deve ser invasiva, questionar coisas que ofendam a cultura e os 

indivíduos, da mesma forma que não podemos tomar posicionamento dentro da 

problemática, ou seja, o pesquisador deve ser imparcial, agir com neutralidade, pois o 

distanciamento do objeto é importante para uma melhor análise. 

Acredito que essa seja uma boa dica para pesquisadores que por ventura desejem se 

aventurar em uma cultura tão rica, pois durante a caminhada, obstáculos surgem, dos quais 

não podemos desviar, mas enfrenta-los e superá-los, isso apenas é possível com a 

experiência cotidiana.  

Desta forma, entendemos que o trabalho contribuiu para verificar que a maneira de 

socialização e os processos educacionais da cultura indígena vão de encontro as práticas 

ambientais exercidas na comunidade, que encontra dificuldades em problemas ecológicos, 

devido a encruzilhada imposta pelo sistema capitalista de consumo, em que não colabora 

para um desenvolvimento sustentável. Assim, a comunidade adequa medidas paliativas ao 

problemas de lixo, poluição decorrente a falta de assistencialismo, dos quais geram 

consequências ao meio ambiente e a saúde local.  

Portanto, a Educação Ambiental abordada no ensino escolar não consegue ser a 

redentora da problemática local, mas alguma coisa ela pode colaborar para a sociedade em 

conjunto com políticas públicas de saúde, sanitaristas e sociais. Da mesma forma, a cultura 

indígena pode enriquecer o ensino do EA com seu conhecimento tradicional, fortalecendo 

a consciência ambiental que os indígenas já possuem como traço cultural.  
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“Educação Ambiental terá sentido na medida em que desenvolva a liberdade 

humana para optar, decidir e agir de acordo com os princípios e valores cidadãos de 

respeito, honestidade, justiça, prudência e solidariedade para com a realidade-mundo” 

(DICKMANN, 2012, p.93). 
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