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Resumo 

O texto aborda a contribuição da Teoria Histórico Cultural à educação escolar indígena partindo 

de experiências desenvolvidas no âmbito do Projeto Avaliação socioeducacional, linguistica e do 

bilinguismo nas escolas indígenas Kaingang do Território Etnoeducacional – Planalto Meridional 

Brasileiro, modalidade Observatório da Educação Escolar Indígena, financiado pela 

CAPES/DEB/INEP nos anos de 2009 a 2011. Tem como objetivo discutir o papel da escola e a 

aprendizagem entre comunidades bilíngües das Terras Indígenas Kaingang, Ivai e Faxinal no 

Paraná. As ações se deram por meio de organização de seminários comunitários, grupos de 

estudos e planejamentos envolvendo estudantes indígenas de ensino superior e professores 

bilíngües resultando em práticas educativas desenvolvidas nas escolas indígenas e elaboração de 

materiais de apoio didático.  
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Abstract 

The contribution of the Historical-Cultural Theory for Amerindian schooling is provided from 

experiences developed within the project Social, educational, linguistic and bilingualism in 

Kaingang schools of the Ethno-educational Territory – Brazilian Southern Plateau, Observatory 

of Amerindian Schooling Education mode, funded by CAPES/DEB/INEP for 2010 and 2011. 

Current essay discusses the role of the school and of learning among bilingual communities of the 

Kaingang Amerindian Land, Ivaí and Faxinal in the state of Paraná, Brazil. Activities comprised 

communitarian seminars, study teams and planning involving Amerindian University students and 

bilingual teachers. Educational practices developed in Amerindian schools and the elaboration of 

didactic material were prepared.  

Keywords: Historical and Cultural theory; school education; Kaingang peoples.  
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O Brasil é um país de grande diversidade cultural e lingüística devido à existência de 

inúmeros grupos étnicos, quase todos falantes de uma língua indígena nativa. Embora no 

processo de colonização tenham sido dizimadas centenas de culturas, estima-se que existam 

mais de 230 povos e 180 línguas faladas por aqueles que sobreviveram, lutaram e lutam 

pela manutenção de suas organizações socioculturais que compreendem conhecimentos, 

formas de entender, explicar, manejar o mundo e produzir a existência em grupo.  

A etnohistoria brasileira é farta em relatar a violência do processo de expropriação das 

terras habitadas pelos indígenas e tentativas de adaptação pela integração dos povos às 

relações mercantilistas e, posteriormente, capitalistas a que foram submetidos, seja por 

meio do trabalho escravo, da catequização, da profissionalização/consumo tendo sido 

impedidos de continuar vivendo conforme suas escolhas. 

Neste processo a escolarização tem lugar de destaque visto que é usada pelos centros 

de poder como uma importante instituição interlocutora para difusão das políticas 

governamentais. Desde o princípio, na colonização, a escola foi utilizada para incutir 

ideários ocidentais: línguas, crenças, disciplina; colocadas por sobre as organizações 

indígenas. Historicamente, nas lutas pela sobrevivência, esta instituição adquiriu diferentes 

papeis e significados entre as populações indígenas.  

O modo de vida indígena foi e é incompatível com uma organização econômica que 

promove a exploração visando o lucro, a acumulação de capital, a concentração da renda e 

o consumo exacerbado. Nesta lógica, os recursos naturais existentes no mundo vão sendo 

destruídos e as pessoas subordinadas por meio de diferentes estratégias e instituições.  

As crises econômicas geradas pelo sistema, as lutas sociais, os protestos e resistências 

forçam, porém, a reformulações constantes das ações governamentais. É neste processo que 

se situam as atuais políticas públicas destinadas às populações chamadas vulneráveis nas 

quais os indígenas foram incluídos.  

Neste sentido, da recusa inicial que os indígenas tiveram em relação às instituições da 

colonização, a perda irremediável de boa parte do modo de vida tradicional devido à 

expropriação de seus territórios, da fauna e da flora, foram forçados a aceitá-las. Assim, a 

escola tem sido não apenas aceita como reivindicada em suas pautas de lutas pela quase 

totalidade dos grupos sobreviventes por atender aos propósitos de acesso ao código escrito 

e conhecimentos universais de que passaram a necessitar para melhor manejar o mundo e o 

sistema econômico no qual estão envoltos. 

No final do século XX, no contexto da crise econômica internacional que abalou o 

regime militar no Brasil, as lutas e protestos sociais lograram maiores espaços de 

participação e mobilização em torno de conquistas populares e comunitárias. No embate, o 

poder público absorveu, em sua legislação, parte das reivindicações sociais transformando-

as em políticas públicas e educacionais. 

Desta forma temos atualmente uma legislação ampla e específica, baseada em 

orientações internacionais, para o tratamento da diversidade e escolarização das minorias 

étnicas no continente latino-americano. Os estados tem elaborado leis para atender à 

demanda pela melhoria da qualidade das escolas e do acesso a níveis mais elevados de 

educação entre estas populações indígenas. Este texto aborda, com o aporte da Teoria 

Histórico Cultural, estas questões com base em estudos, pesquisas e práticas educativas 
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desenvolvidas entre grupos indígenas bilíngües Kaingang no Paraná. 

 
 
Teoria Histórico-Cultural, educação e educação escolar indígena. 
 

A Teoria Histórico-Cultural tem como fundadores, Vigotski, Leontiev e Luria. Foi 

desenvolvida na Rússia pós-revolucionária com base no materialismo dialético, tendo 

questionado as correntes psicológicas existentes até então, cujas bases se fixavam no 

biologismo e idealismo, expressando-se, como afirma Luria (1986, p.20), em “psicologia 

descritiva ou psicologia da vida espiritual” e se limitando à explicação dos processos psíquicos 

elementares. No contexto pós-revolucionário de abolição da propriedade privada da terra, tendo 

formação em psicologia, medicina e ciências sociais, estes estudiosos trabalharam no sentido de 

elaborar uma teoria que ajudasse a compreender o psiquismo humano como resultado das 

relações sociais, ou seja, o estudo das relações humanas em uma realidade proveniente das 

condições histórico-sociais e culturais. 
Desde o final dos anos de 1980, após o fim do regime ditatorial, tem havido no Brasil bons 

estudos e publicações sobre esta teoria (DUARTE, 1996, 2004; FACCI, 2004, TULESKI, 

2008; PRESTES, 2010), de forma que aqui não faremos uma exposição pormenorizada. Nosso 

objetivo é destacar alguns elementos que podem ajudar a pensar a educação escolar e a 

aprendizagem de crianças indígenas. 

Para a Teoria Histórico Cultural, o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, as 

Funções Psíquicas Superiores/FPS que compreendem a atenção arbitrária, a memória 

lógica, a abstração, a generalização, a tomada de consciência, dentre outros, fundamentam-

se nas relações sociais entre o indivíduo e o meio vivido, na organização sociocultural e em 

um processo histórico mediado pela relação homem-meio, cujas condições sociais objetivas 

de vida promovem a criação de sistemas simbólicos nos quais a linguagem tem papel 

preponderante. 

Nesta concepção, a mediação do adulto que conhece que tem mais experiência, ocupa 

papel relevante no processo de aprendizagem da criança. Grande importância é dada à 

brincadeira na infância como forma de aprendizagem. Por meio, primeiramente da imitação 

e da cooperação (que ocorre nas crianças no ato de brincar) os seres humanos alcançam 

novos níveis de desenvolvimento. Brincando, participando das atividades e se relacionando 

com seu grupo nas ações diárias de produção da vida, a criança vai se apropriando do 

patrimônio cultural (conhecimentos, valores e comportamentos), produzido, ressignificado 

dinamicamente e escolhidos como válidos pelas gerações anteriores.  

Leontiev (2004, p.284) ensina que 
 

[...] cada geração começa sua vida num mundo de objetos e de fenômenos 

criados pelas gerações precedentes. Ela apropria-se das riquezas deste mundo 

participando no trabalho, na produção e nas diversas formas de atividade social e 

desenvolve assim as aptidões especificamente humanas que cristalizaram, 

encarnaram nesse mundo. 

 

Participar da vida de seu grupo social e conhecer o que foi produzido pela humanidade, 
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pelas gerações passadas, permite à criança o desenvolvimento pleno de suas 

potencialidades humanas e culturais. Como a humanidade não se restringe a único grupo 

cultural, temos que, a partir do desenvolvimento do homo sapiens, de suas migrações e 

fixações em diferentes partes do mundo, vários grupos humanos, por meio do trabalho que 

empreenderam para a produção/manutenção da vida, desenvolveram diferentes formas de 

explicar, entender e manejar o mundo. 

Na medida em que foram se complexificando as relações de produção da vida, 

complexificaram-se também a linguagem, as formas de comunicação. A humanidade 

desenvolveu símbolos, códigos e sistemas sofisticados como, por exemplo, a escrita 

alfabética, a matemática que compreendem conhecimentos universais provenientes das 

trocas e relações realizadas por diferentes culturas mas que não se aprende naturalmente 

sendo necessários elementos de mediação (materiais, metodologias, professores). 

A escola tem então, na teoria Histórico Cultural um caráter prático pois representa um 

espaço organizado por meio do qual a criança, jovem, adulto ou idoso podem aprender, de 

forma intencional e consciente, os conhecimentos produzidos pelo conjunto dos grupos que 

compõem a humanidade, avançando a partir do que conhece por meio de seu grupo 

cultural.  

Todas as atividades humanas, tanto espontâneas como dirigidas, são mediadas por 

signos (por exemplo, a linguagem) que operam como instrumentos por meio dos quais os 

grupos ampliam as possibilidades de ação/transformação da natureza e de si próprios. Esta 

oportuniza abstrações, generalizações, comunicação, nominação, sistematização e 

organização do mundo que contribuem/interferem diretamente na formação da consciência 

humana. 

Quanto mais se expande a educação escolar com o uso de diferentes linguagens (oral, 

escrita, visual, artística, musical, corporal etc.) mais as pessoas provenientes de diferentes 

grupos culturais e econômicos podem ter acesso ao que tem de mais elaborado pela 

humanidade uma vez que segundo Vigotski, o cérebro tem grande plasticidade. 
 

Nosso cérebro e nossos nervos, possuidores de enorme plasticidade, modificam 

facilmente sua finíssima estrutura sob a influencia de diversos estímulos, 

mantendo o sinal destas modificações se os estímulos são suficientemente fortes 

ou se repetem com suficiente freqüência. Sucede no cérebro algo parecido ao 

que acontece com uma folha de papel se a dobrarmos na metade: no lugar da 

dobra fica um sinal que propicia a reiteração posterior desta mesma mudança. 

Bastará soprar o papel para que volte a dobrar-se no mesmo sinal. (VIGOTSKY, 

2007, p. 12) 

 

Na Teoria Histórico Cultural o domínio da linguagem escrita pela criança tem a mesma 

importância do domínio da linguagem oral uma vez que o acesso ao seu diversificado 

sistema de símbolos potencializa a formação das Funções Psíquicas Superiores. Para Luria 

a linguagem é um complexo e dinâmico sistema de códigos, elaborados no processo da 

história social, tendo como elemento fundamental a palavra que “[...] designa coisas, 

individualiza suas características. Designa ações, relações, reúne objetos em determinados 

sistemas. Dito de outra forma, a palavra codifica nossa experiência” (LURIA, 1986, p.27).  
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Para Vigotski (2009), a palavra é o elemento mediador entre o adulto e a criança 

operando como um elemento de intercâmbio social. Na comunicação com membros de seu 

grupo a criança tem acesso aos elementos do meio circundante e dele se apropria. Nenhuma 

criança nasce dominando a linguagem de seu grupo cultural e carece de elementos que lhe 

possibilite criar uma linguagem própria. Na convivência com o adulto ela se apropria da 

linguagem e atribui significado aos objetos que a rodeiam. Para o autor “O discurso do 

ambiente do adulto que rodeia a criança, com os seus significados constantes e definidos, determina 

as vias de desenvolvimento das generalizações infantis, o circulo de formações complexas”. 

(VIGOTSKI, 2009, p.195-196) 

Ao discutir a formação de conceito, que equivale a conhecer o mundo e compreender 

seu funcionamento, o autor explicita que os conceitos não-espontâneos (científicos), 

dependem dos conceitos espontâneos (cotidianos, culturais) para se desenvolverem, pois 

estes servirão de base para aqueles. Há diferença clara entre eles pois os conceitos 

cotidianos têm como ponto de partida o objeto concreto, enquanto os conceitos científicos 

partem do pensamento abstrato e generalizado.  

Segundo Vigotski (2009) os conceitos científicos exigem um determinado nível de 

desenvolvimento dos conceitos espontâneos para se desenvolver, pois se apoiarão neles os 

elevarão a um nível superior. Nessa perspectiva, “[...] os conceitos científicos de tipo 

superior não podem surgir na cabeça da criança senão a partir de tipos de generalizações 

elementares preexistentes, nunca podendo inserir-se de fora, na consciência da criança” 

(VIGOTSKI, 2009, p.262).  

Vigotski (2009) afirma que o processo de formação de conceitos não é algo natural, 

com tempo pré-determinado para acontecer, ao contrário, só acontecerá se a criança se 

apropriar de conhecimentos sistematizados se extrapolem o limite da sua experiência 

imediata. Nessa perspectiva, o avalia ser a escola o local privilegiado para proporcionar as 

crianças tais conceitos, argumentando que 
 

[...] o desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolar é, antes de 

tudo, uma questão prática de imensa importância - talvez até primordial - do 

ponto de vista das tarefas que a escola tem diante de si quando inicia a criança 

no sistema de conceitos científicos. (VIGOTSKI, 2009, p.241) 

 

Nesta teoria, a instituição escolar é considerada a principal responsável pela 

transmissão dos conhecimentos elaborados pela humanidade em seu conjunto. Não se trata, 

porém, de qualquer conhecimento, mas daqueles que possibilitem a formação dos conceitos 

não-espontâneos uma vez que os conceitos cotidianos a criança já aprende em seu grupo 

cultural, sem a necessidade da escola. Vigotski (2009) salienta que o desenvolvimento de 

conceitos científicos pressupõe uma série de conceitos co-subordinados que está em 

constante relação. 

Há correntes teóricas que divergem das conclusões postuladas pela Teoria Histórico 

Cultural. Vigotski (2009) estudou-as e confrontou seus argumentos afirmando, com base 

em seus experimentos que estão equivocadas algumas das conclusões provenientes, por 

exemplo, da epistemologia genética para a qual o desenvolvimento dos conceitos 
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científicos se dá a partir do desaparecimento dos conceitos espontâneos. Para Vigotski não 

é correto afirmar que  
 

[...] o desenvolvimento se reduz essencialmente à extinção. O novo no 

desenvolvimento surge de fora. As peculiaridades da criança não desempenham 

papel construtivo, positivo, progressivo e formador na história do seu 

desenvolvimento intelectual. Não é delas que surgem as formas superiores de 

pensamento; estas simplesmente assumem o lugar das anteriores (VIGOTSKI, 

2009, p.257) 

 

Acreditamos residir aqui uma importante questão para a educação escolar indígena 

uma vez que ideias baseadas no que expõe a epistemologia genética tem defendido que o 

aprendizado dos conceitos científicos ocasiona o desaparecimento dos conhecimentos 

tradicionais indígenas acusando assim, a escola de ser uma das maiores responsáveis pela 

destruição dos conhecimentos tradicionais e línguas nativas. Em consonância, defendem 

que o conhecimento a ser ensinado, quando for o caso, deve ser aquele proveniente do 

próprio grupo cultural, de uma determinada etnia e mais específico ainda, de um grupo que 

vive em uma Terra Indígena, ou seja, a escola deve ensinar os conceitos cotidianos. 

Nestas explicações os conceitos científicos ao serem apropriados pelas crianças 

ocasionariam o desaparecimento dos conhecimentos tradicionais indígenas, pois se 

constituiriam em seu lugar.  

Observa-se, no entanto, que os indígenas de diferentes etnias, tem se declarado 

publicamente contrários a este entendimento demonstrando que não entendem desta 

maneira. Uma afirmação que nos parece bem elucidativa: “Nós temos que ter um 

conhecimento de branco para que nossa cultura não morra” (Fala do Professor indígena 

Daniel Kuaray, de Biguaçu-SC, em mesa redonda do III Encontro de Educação Superior 

Indígena no Paraná realizado na UFPR em 2011. Com esta e outras afirmações 

semelhantes, os indígenas demonstram reconhecer por meio de suas sabedorias que os 

conhecimentos científicos potencializarão os conhecimentos culturais e não os destruirão.  

Outra expressão “Na cultura Guarani a criança aprende brincando” proferida pelo 

professor indígena Teodoro Tupã Alves na mesa redonda Articulação da Educação Escolar 

Indígena – da educação infantil à pós-graduação, no mesmo Evento, evidencia o 

entendimento indígena sobre a importância do brincar para a criança que vai ao encontro 

dos postulados da teoria Histórico Cultural..  

Vigotski expõe em seu estudo intitulado “O papel do brinquedo no desenvolvimento” 

(VIGOTSKI, 2007, p. 107) que o brinquedo é de suma importância pois preenche 

necessidades da criança. Como a criança na maioria das vezes não pode ter e fazer tudo o 

que quer no plano imediato, por meio da imaginação, do brinquedo, cria situações, envolve-

se em um mundo ilusório baseado em regras de comportamento conscientes. Nestas, os 

padrões de comportamento do grupo cultural a que pertence e que passam despercebidos na 

vida real da criança, na brincadeira tornam-se regra e isto tem relevante papel em seu 

desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, “Se a criança esta representando o papel de mãe, 

então ela obedece as regras de comportamento maternal” (VIGOTSKI, 2007, p. 112).  
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A criança pequena não consegue separar o objeto dor real, mas, no brinquedo o 

pensamento pode operar separadamente dos objetos e a ação surge das idéias. “A ação 

numa situação imaginária ensina a criança a dirigir seu comportamento” (VIGOTSKI, 

2007, p.114). O autor explica que é impossível para uma criança muito pequena, com cerca 

de 2 anos, separar o campo do significado do campo da percepção visual. Se falarmos a 

uma criança “relógio, ela passa a olhar para o relógio” (VIGOTSKI, 2007, p. 115). Porém, 

o brincar ajuda a criança a alterar suas percepções. No brinquedo [...] um pedaço de 

madeira torna-se um boneco e um cabo de vassoura torna-se um cavalo. A ação regida por 

regras começa a ser determinada pelas idéias e não pelos objetos. (VIGOTSKI, 2007, p. 

115) 

Tendo formação teórico-metodologia, o professor compreenderá melhor estes 

postulados e pode, por exemplo, planejar sua pratica educativa por meio de jogos na escola 

indígena. A proposição de jogos e brincadeiras na escola, com elementos da cultura 

Kaingang, além de ter significado para a criança, potencializará os conhecimentos que elas 

adquiriem e desenvolvem ao brincar. 

Há um jogo kayere mig, das crianças Kaingang, descrito pelo professor Alexandre 

Krenkág Farias da T.I. Faxinal da seguinte maneira, 
 

Primeiro as crianças apostam uma corrida. Quem chegar primeiro nos pés de 

árvore é macaco. Quem chegar por último é onça. A onça tem que pegar os 

macacos correndo atrás, subindo nas árvores. A criança que é pega desce da 

árvore e fica olhando a brincadeira. Esta só acaba quando a onça pegar o último 

macaco. Na próxima brincadeira o primeiro macaco vira onça e começa tudo de 

novo. (FAUSTINO, NASCIMENTO JUNIOR, 2009, p. 7) 

 

Neste jogo que presenciamos mais de uma vez, foi-nos possível observar a presença de 

intencionalidade, organização, planejamento e regras. Primeiro as crianças, em grupos de 

12/15 decidem qual é a brincadeira do momento, depois quais serão as árvores. Do grupo 

reunido decidem quem fará parte da brincadeira, escolhem o local de saída e chegada da 

corrida inicial, conversam sobre as regras, inclusive se dirigem às crianças de colo que 

assistem sentadas ao chão. As explicações e regras são transmitidas em meio a muita 

conversa e risos, dura menos de três minutos e é falado completamente em kaingang. 

Assim como na vida cotidiana, se a escola proporcionar variadas situações de jogos e 

brincadeiras às crianças, favorecerá que aprendam brincando, pois, mediada pela ação 

intencional e planejada do professor, poderão estabelecer regras, criar, inventar, mudar, 

propor e alterar situações de aprendizagem por meio dos jogos.  
 

No brinquedo, espontaneamente, a criança usa sua capacidade de separar 

significado do objeto sem saber que o está fazendo [...] segue o caminho do 

menor esforço – ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está unido 

ao prazer – e, ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos mais difíceis, 

subordinando-se a regras e, por conseguinte renunciando ao que ela quer, uma 

vez que a sujeição às regras e a renuncia à ação ipulsiva constitui o caminho 

para o prazer no brinquedo. (VIGOTSKI, 2007, p. 117) 
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A partir de um planejamento maior, envolvendo todos os professores e coordenado 

pela equipe pedagógica da escola, em sala de aula, o professor pode, com participação das 

crianças, montar este jogo com muitos elementos (cartolinas, caixas, tampinhas de garrafas 

pet, E.V.A, cola, papeis coloridos, lápis de cor etc). Certamente ao brincarem, usarão e 

modificarão regras, inventarão outras brincadeiras com os mesmos elementos, descobrirão 

coisas sob as quais não haviam pensado antes. 

Ampliando estas ações, o professor pode pedir às crianças que escrevam o que 

pensaram, compreenderam, que criem ou contem uma história, narrem, ilustrem, nominem, 

em português ou kaingang. A partir deste trabalho é possível fazerem um livro coletivo, a 

ser enviado às crianças não indígenas, de seu município no entorno. Junto com o livro 

podem enviar uma carta explicando e pedindo as crianças não indígenas que também 

contem sobre suas brincadeiras. Podem enviar às crianças Kaingang ou Guarani de outras 

aldeias e dizer que também esperam receber noticias sobre as brincadeiras de lá para assim 

trocarem experiências. Há várias técnicas que podem ajudar nesta elaboração como, por 

exemplo, as provenientes da Pedagogia Freinet. 

Neste processo as crianças elaboram e se apropriam do conceito de livro, de 

comunicação, narrativa, registro, autoria, ilustração e muitos outros. É necessário porém 

que na mediação o professor fale sobre livros, apresente seus vários formatos, mostre 

diferentes e belos exemplares, explique que há regras nesta elaboração pois quem vai ler 

precisa saber quem fez (autor/es), onde foi feito (Terra Indígena), como se chama (título), 

que estas informações tem o lugar certo para serem colocadas: na capa, contra capa, 

sumário. Um livro também tem outros elementos como agradecimentos a quem ajudou a 

fazer (geralmente os professores, a escola, a prefeitura que cedeu papeis e materiais, 

recursos para envio pelo correio), dedicatória (aos mais velhos da aldeia que ajudarem a 

lembrar das brincadeiras antigas) etc.  

Em relação aos conteúdos as crianças indígenas terão oportunidade de conhecer outras 

espécies de onça, de macaco que talvez nunca viram antes. Poderão classificá-los, conhecer 

seu habitat,seus hábitos alimentares compreender como são os povos da Africa e de outras 

regiões onde há macacos. Saberão que muitos povos se alimentam de deles e que, para 

outros é um animal sagrado que não pode ser tocado. Enfim são inúmeras as possibilidades 

de trabalho que se abrem ao planejamento da prática educativa escolar visando a ampliação 

da aprendizagem. 

Walter Ong (1998), pensador não filiado à Teoria Histórico Cultural, corrobora os 

estudos de Vigotski ao afirmar que a escrita amplia quase ilimitadamente a potencialidade 

da linguagem e contribui com a reestruturação do pensamento.  
 

Todo pensamento, inclusive nas culturas orais primárias, é de certo modo, 

analítico: ele divide seu material em vários componentes. Mas o exame 

abstratamente seqüencial, classificatório e explicativo dos fenômenos ou de 

verdades estabelecidas é impossível sem a escrita e a leitura. Os seres humanos, 

nas culturas orais primárias, não afetadas por qualquer tipo de escrita, aprendem 

muito, possuem e praticam uma grande sabedoria, porém, não “estudam”. 
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(ONG, 1998, p. 17) 

 

Partindo do que tem significado em seu dia a dia, de suas práticas e seus 

conhecimentos cotidianos a criança que estuda, elabora generalizações porém, [...] o ensino 

deve ser sistematizado de maneira que a leitura e escrita tornem-se necessárias às crianças. 

Que tenha significado para elas e que represente uma necessidade a ser despertada, bem 

como incorporada a uma tarefa imprescindível e relevante para a vida. (VIGOTSKI, 2007, 

p. 143). 

O professor pode avançar muito neste trabalho com as crianças Kaingang, 

perguntando, por exemplo, se elas sabem como as crianças não indígenas, que moram na 

cidade brincam? Será que é da mesma forma? Há árvores? Macacos? Onças? Por que não 

há bichos na cidade? Pode-se daí partir para estudos que permitam melhor compreensão 

sobre as cidades. Somado ao que for levantado, perguntado e discutido pelas crianças o 

professor trará, para a sala de aula, livros sobre meio ambiente, ciências. A partir das 

indagações e interesses manifestos em sala de aula pode ser elaborado um roteiro para que 

as crianças conversem com os mais velhos da aldeia, perguntando a eles, por exemplo, por 

que não há bichos na cidade.  

Quem não tiver o domínio da escrita, poderá desenhar ou contar o que ouviu aos 

demais colegas. A professora ou um colega transcreve para o caderno o que ouviram. Este 

processo além de permitir a participação de todos, ajuda a criança a perceber o significado, 

os usos e a função da escrita.  

Os etnoconhecimentos registrados, ao serem articulados com o que explicam os 

estudiosos do meio ambiente (poluição, desmatamento), podem ser confrontados, 

discutidos, analisados abrindo possibilidades, mobilizando a turma para novos estudos e 

elaboração de outros livros sobre este tema que podem ser feitos pelas crianças a partir da 

mediação de seu professor.  

 
 
Relato de uma experiência na Terra Indígena Ivai 
 

A experiência relatada foi desenvolvida em escolas de duas Terras Indígenas 

Kaingang
1
, no Paraná. A experiência foi precedida por reuniões com a equipe pedagógica e 

os professores, a comunidade indígena, caciques e as lideranças, nas quais se estabeleceram 

os temas que fariam parte das intervenções pedagógicas nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Envolveram-se mais diretamente nas atividades do Projeto vinte e cinco professores 

índios e não-índios, que escolheram as turmas nas quais seriam desenvolvidas as práticas 

pedagógicas. Um dos temas aqui destacado foi conduzido pelos professores Adalto Graçã 

Cordeiro (indígena) e Marlene V. de Almeida (não-indígena), que juntos escolheram, junto 

com as crianças, trabalhar o Artesanato Kaingang, uma vez que esta atividade tem muito 

significado na vida de todos, pois trata-se de uma prática tradicional e hoje representa a 

principal fonte de renda de grande parte da comunidade.  

As atividades tiveram início com cursos de formação de professores, planejamentos, 
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palestras sobre história, meio ambiente, recursos naturais, poluição, sustentabilidade e 

cultura. Na sequência foram realizadas reuniões de estudos, pesquisas, seleção, aquisição e 

sistematização de materiais de apoio a serem utilizados. 

Todas as crianças da comunidade falam a língua kaingang como língua materna, e 

quando pequenas (entre 4 e 10 anos) apresentam bastante dificuldade na língua portuguesa 

oral e conhecem muito pouco sobre a escrita e sua função. 

A aprendizagem da leitura e escrita e o uso destas em diferentes contextos se 

apresentam com muita dificuldade devido ao não domínio da língua oficial, o português na 

oralidade e ao bilinguísmo utilizado nas escolas (método direto), que requer muito esforço 

de leitura sem a assimilação dos conteúdos. Por praticarem pouco o português fora da 

escola, progridem lentamente nas séries. 

Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa – INEP (BRASIL, 2007, 

p. 20) nas escolas indígenas em geral, há uma concentração maior de crianças, com idades 

já avançadas, nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A explicação que encontramos 

para este fator tem relação com questões econômicos – exclusão e falta de acesso a renda – 

bem como sociais pois os povos indígenas representam grupos cuja organização 

sociocultural se dá por meio da oralidade.  

Desta forma, acreditamos que as instituições educativas necessitam organizar seu 

ensino de forma que a criança seja mobilizada por situações que favoreçam sua reflexão 

sobre a função da escrita, seus usos em diferentes contextos sociais, para compreendê-la e 

dela poder se apropriar – esta já é uma decisão dos grupos Kaingang do Paraná – 

plenamente, desenvolvendo novas potencialidades intelectuais.  

Considerados esses elementos, os professores Marlene e Adalton conversaram com as 

crianças sobre o que fariam, explicaram como as atividades seriam desenvolvidas, 

solicitaram contribuições, idéias e informaram quais eram os objetivos do trabalho. Ao final 

ficou decidido que os conhecimentos dos Kaingang sobre seu artesanato seriam 

explicitados passo a passo em um livro coletivo a ser feito pela turma. 

Organizados em grupos, receberam livros ilustrados, textos informativos, imagens e 

materiais diversificados, previamente preparados pela equipe do projeto. Estimulados pelas 

imagens e discussões propostas, passaram a conversar sobre o artesanato em sua 

comunidade, contaram as experiências, discutiram, explicaram como e porque é feito, 

perguntaram aos mais velhos coisas que não sabiam. Os professores foram ajudando-os a 

descrever, fazer seqüência que ajudasse aqueles que não conhecem, os parentes Guarani de 

outras aldeias, ou as populações do entorno.  

Ao surgirem as idéias, os professores iam estimulando e ajudando as crianças na 

junção do que era semelhante, retirando o que estava repedido e organizando as escritas em 

forma de textos informativos. Mesmo aquelas cujas famílias não praticavam o artesanato 

puderam, pelo que observavam no dia a dia e pelos materiais de apoio que receberam, 

propor ordenações, seções que entrariam ou não no livro, quais palavras seriam mais bem 

entendidas por aqueles que não conhecem o artesanato e a cultura Kaingang. Buscaram-se 

sinônimos nos dicionários. 

Nos vários dias em que se envolveram com as atividades, as crianças conversaram com 

seus familiares saíram pela mata, na aldeia, com uma máquina fotográfica, prancheta e lápis 
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com o intuito de mostrar para a professora não-índia onde se pode encontrar a matéria-

prima a taquara (banbusa vulgaris), como ela é retirada, descrevendo em seguida todo o 

processo de preparo até que se torne um cesto ou balaio que é usado como utensílio 

doméstico e pode ser vendido nas cidades do entorno. 

De volta à sala-de-aula, a professora solicitava que escrevessem coletivamente da 

forma como conseguissem as informações necessárias para o livro. O professor indígena 

explicava em kaingang aquilo que as crianças não compreendiam e a organização, regras, 

do trabalho a ser desenvolvido.  

Com o estímulo dos professores, contaram histórias, escreveram, desenharam, 

pintaram, organizavam as informações, os textos e as fotografias. Escolheram a capa 

(fizeram-na em E.V.A. pintado e recortado em formato da principal peça do artesanato 

Kaingang, o balaio grande). 

Outras turmas, acompanhadas pela equipe pedagógica e seus professores, 

desenvolveram atividades semelhantes com o tema meio ambiente, saúde, remédios do 

mato, comidas tradicionais e outros. Partiram de conversas iniciais relativas ao tema e aos 

materiais de apoio que receberam ou buscaram na biblioteca com seus professores, 

coletaram informações na aldeia, em jornais, livros e revistas, discutiram com os colegas, 

elaboraram textos, prepararam viveiros com plantas medicinais, classificando, nominando 

e, ao final de cada atividade, escrevendo um livreto, de dez a quinze páginas, em português 

ou Kaingang. 

Estes materiais apesar de terem circulado pela aldeia e feito parte de uma exposição no 

dia do índio, em que as crianças apresentaram-nos e explicaram aos seus pais que puderam 

ver o resultado de tudo o que ajudaram a fazer, estão sendo sistematizados para publicação 

bilíngüe e uso nas escolas indígenas. 

 
 
A língua da escola 
 

Nas formações um dos temas discutidos foi a questão do ensino da língua portuguesa. 

Os professores entendem que a atual política orienta no sentido que esta deve ser ensinada 

como segunda língua, tendo em vista que a melhor aprendizagem da criança poderia se dar 

por meio da língua materna. No entanto, a comunidade, suas lideranças, os pais e os 

professores argumentam que a íngua portuguesa também faz parte de sua cultura e que ela é 

necessária para a sobrevivência do grupo fora da terra indígena.  

Nosso encaminhamento, com base nos estudos da teoria Histórico Cultural, foi que as 

duas línguas podem ser usadas na escola sem que uma prejudique a outra, pois uma 

influenciará a outra positivamente. Vigotski (2009, p.267) afirma que “o domínio de uma 

língua estrangeira eleva a língua materna da criança ao nível superior quanto à tomada de 

consciência das formas lingüísticas de um uso mais consciente e mais arbitrário da palavra 

como instrumento de pensamento e expressão de conceitos”. 

No entanto, é necessário observar que não se trata de matéria simples pois [...] quando 

as condições de educação não garantem a formação destas esferas suplementares mais ou menos 

independentes para cada idioma ou quando a criança está entregue a mistura casual de diferentes 
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sistemas lingüísticos, desordenadamente, os resultados podem ser negativos (VIGOTSKI, 2005, 

p.02). 

O desenvolvimento da língua materna e da segunda língua ocorre de modo distinto, 

pois a primeira se aprende no cotidiano, espontaneamente, enquanto a a segunda ocorre, 

geralmente na escola de maneira intencional, sistematizada e direcionada tendo como base 

de desenvolvimento a língua materna, usando os seus aspectos semânticos e os seus 

significados, os quais serão traduzidos, porém “[...] as duas línguas, dominadas pela 

criança, não se chocam mecanicamente e não seguem as simples leis de entravamento 

mútuo” (VIGOTSKI, 2005, p.01). 

Neste sentido, esta relação, segundo o autor assemelha-se a relação entre a 

aprendizagem dos conceitos científicos e espontâneos, assim como, o desenvolvimento dos 

conceitos é diferenciado em espontâneo e não-espontâneo, pode-se, no caso das duas 

comunidades indígenas citadas, classificar o desenvolvimento da língua materna como 

espontâneo e da língua portuguesa como não-espontâneo uma vez que não se “[...] 
pressupõe a existência de um sistema de conhecimento das palavras já desenvolvido, no primeiro 

caso a apreensão do sistema de conhecimento científico pressupõe um tecido conceitual já 

amplamente elaborado e desenvolvido por meio da atividade espontânea do pensamento infantil” 

(VIGOTSKI, 2009, p.269). 

Entre os Kaingang no Paraná (FAUSTINO 2006), é consenso a importância da escola e 

da escrita. Os argumentos que usam para defendê-la vão desde o que está nas leis, questões 

de cidadania, até o fato de que com a escola podem ocupar o cargo de professor, diretor. 

Pelo fato dos cargos todos serem ocupados sempre por membros da do grupo familiar e 

facção que está no poder, entendemos que isto tem um certo prestígio dentro da 

comunidade.  

Do ponto de vista da teoria, Vigotski (2009) afirma que a linguagem escrita propicia a 

entrada da criança em um plano abstrato mais elevado da linguagem, visto que ela exige um 

tratamento mais independente, mais arbitrário e livre da situação concreta. A escrita exige 

da criança abstração do aspecto sonoro da linguagem e do interlocutor. A palavra ao ser 

escrita é apenas pensada e não falada, dificultando a apreensão da escrita pela criança, por 

isto, no inicio da alfabetização a fala da criança enquanto escreve é uma forma que ela 

encontra para tornar menos abstrato o que será escrito. (VIGOTSKI, 2009, p.316). A 

abstração em relação ao interlocutor refere-se ao fato de a criança escrever para um 

destinatário que não está fisicamente presente, não havendo uma interação imediata, no 

momento da escrita é uma situação que destoa de todas as situações vivenciadas pela 

criança. Se considerarmos que nas comunidades indígenas do Ivai e Faxinal cuja população 

é de 2000 duas mil pessoas e que destas menos de 10 sabem ler e escrever na língua 

materna (FAUSTINO 2006), esta situação apresenta mais alto grau de complexidade. 

Desta forma a escola precisará desenvolver estratégias por meio das quais a criança 

saiba para quem e porque está escrevendo. Se assim não for, a escrita que já não tem função 

no cotidiano da aldeia, não terá nenhum significado para a criança. Não tendo significado 

não mobilizará para a aprendizagem. 

Na formação também foi levantada a questão dos Projetos Políticos Pedagógicos – 

PPP. A pesquisa evidenciou que quase todas as escolas Kaingang do estado, cerca de 15, já 
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elaboraram ou estão elaborando projetos específicos. Pelo que foi possível acompanhar não 

foi um processo fácil pois até que os professores pudessem se aproximar das orientações 

legais, compreende-las e discutir as possibilidades que tinham o tempo se tornou pequeno. 

A Secretaria de Estado da Educação estendeu o prazo e hoje quase todas as escolas estão 

finalizando seus PPP. 

Ainda é cedo para os professores avaliarem o trabalho que fizeram e o que precisa ser 

revisto porém, a julgar pela experiência que temos nas escolas não-indígenas, muitas vezes, 

pela dinâmica do trabalho escolar, estes documentos ficam engavetados não tendo relação 

com a vida diária da escola. 

 
 
Considerações Finais 
 

O projeto oportunizou um trabalho nas Terras Indígenas com a participação de 

professores, comunidade e equipe pedagógica tendo mobilizado crianças e jovens com 

temas de sua cultura. Mobilizou entre a equipe uma discussão que girou em torno de 

questões que apresentamos abaixo. 

Quando queremos que nossos filhos estudem em boas escolas que lhes possibilitem 

acessar os mais altos conhecimentos científicos produzidos pela humanidade e quando os 

colocamos em cursos de inglês, francês, espanhol ou alemão não temos a preocupação de 

que desaprenderão nossa língua, esquecerão nossa cultura, deixarão de ser o que somos e 

serão incorporados pela cultura norte-america, francesa ou alemã. É exatamente o contrário, 

acreditamos que se nossos filhos dominarem o inglês, o Frances ou o alemão, terão imensas 

possibilidades de conhecer, terão muitas mais oportunidades de trabalho e assim farão 

melhores escolhas. 

Não é porque muitas de nossas avós lavavam roupas no rio, quaravam-nas ao sol, 

cozinhavam no fogão a lenha, retiravam água do posso, conservavam a carne “na banha de 

porco”, faziam doce de cidra... que vamos querer uma escola para nossos filhos que 

trabalhe com estes conhecimentos. Eles são nossos, estão em nossa memória, em nossa 

história, nossa genealogia, fazem parte de nossa constituição enquanto seres humanos mas, 

passamos aos nossos filhos quando queremos, da forma como achamos melhor que eles 

saibam.  

Não é porque o carnaval, a feijoada e o churrasco fazem parte de nossa cultura que 

vamos procurar uma escola que ensine estes conteúdos e que tenha estes alimentos em sua 

merenda diária. Não temos nenhuma preocupação em perdê-los pois sabemos que se estão 

conosco há centenas de anos permanecerão por outras centenas independentemente de 

aprendermos na escola que feijoada e churrasco tem tantas e quantas calorias e que não são 

a “coisa” mais recomenda para uma boa dieta. 

Por analogia entendemos que os fatores que estão fazendo desaparecer a riqueza das 

línguas nativas no Brasil não é um bom curso de língua portuguesa que os indígenas 

possam ter ao seu alcance por meio da escola, mas relações sociais e econômicas que os 

expropriam de seus territórios, minando diariamente as formas de vida que nutrem a 

linguagem, os conhecimentos tradicionais e os mecanismos nativos de transmissão. 
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Suas línguas foram praticamente destruídas e as que restaram são mantidas na 

invisibilidade pois não servem para operar na sociedade do sobretrabalho, da exploração, da 

acumulação da mais valia e do consumo de produtos industrializados. 

A língua indígena está ausente da escola porque é negada na sociedade. Há um esforço 

sobrehumano dos professores índios e não índios que trabalham nas escolas pesquisadas em 

desenvolver estratégias para a inserção da língua indígena nas práticas educativas, porém, 

esta sociedade não lhes disponibiliza repertórios e formação teórico-metodológica 

adequada para tal empreitada. 

A Teoria Histórico Cultural promove a valorização da escola, do professor, dos 

conhecimentos cotidianos e dos conhecimentos científicos julgando serem estes 

fundamentais para a função primordial da escola que é a de transmitir conhecimentos que 

extrapolem a vida cotidiana e a atividade prática imediata, os quais possibilitarão o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores, tais como tomada de consciência, 

atenção arbitrária, memória lógica, abstração, comparação, discriminação, generalização, 

imaginação, dentre outras. 

Não se deve confundir questões culturais, com problemas que são de ordem 

econômica, visto que o maior responsável pela destruição da cultura indígena e extermínio 

desses povos não é a escola, mas sim a expansão desenfreada do sistema de mercado. 

Um exemplo disto é um dos grupos indígenas do Paraná, os Xetá que na expansão das 

lavouras de café, em meados da década de 1940/50, na colonização da região noroeste do 

Paraná por companhias de capital privado, autorizadas pelo Estado expropriaram e 

venderam todo o território tradicional Xetá. De centenas que eram passaram em 

pouquíssimos anos a oito sobreviventes, capturados das matas para onde fugiram dos 

últimos massacres. Embora tenham sobrevivido, constituído famílias e reivindiquem a 

identidade étnica, não falam mais a língua e pouco se lembram de sua cultura. 
 

 

Notas 

 

¹ As Terras Indígenas Ivaí e Faxinal, situadas no Paraná Central, respectivamente têm 1400 e 600 habitantes, falantes do 

kaingang como língua materna. A maior parte dos membros dessas comunidades não tem renda fixa: vivem de roças 

comunitárias (cuja dimensão e qualidade da terra não é suficiente para a subsistência de todos), algumas aposentadorias 

e da renda da venda do artesanato. Os grupos indígenas que inicialmente recusavam a escola por considerá-la uma 

imposição do processo de colonização hoje a reivindicam por entendê-la como uma instituição por meio da qual podem 

acessar novos conhecimentos que necessitam para continuar sobrevivendo enquanto grupo diferenciado. 
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