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RESUMO 

O artigo tem como objetivo apresentar o Projeto “Contos da Mata – Visões de Vida”, 
aprovado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do 
Paraná, no Programa Universidade sem Fronteiras, edital Apoio às Licenciaturas. O 
referido projeto de extensão foi desenvolvido de novembro de 2009 a dezembro de 
2010, envolvendo orientadores, recém-formada e acadêmicas dos cursos de 
Pedagogia e Geografia, da Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus 
Cornélio Procópio, dentre elas, acadêmicas indígenas. Explicita o contexto, bem 
como o problema que o originou: De que forma lidar com as acadêmicas 
pertencentes a uma cultura tão diversa da nossa? Apresenta os objetivos do projeto: 
contribuir para a permanência dos acadêmicos indígenas na universidade, 
garantindo-a com qualidade, além de promover a memória da sua cultura – 
veiculada nas aldeias de São Jerônimo da Serra/Paraná – por meio da elaboração 
de material que aborde suas histórias e tradições, envolvendo-os como intérpretes 
no processo de construção deste material. Comenta a referência teórica que o 
fundamenta, além da legislação vigente: Constituição Federal de 1988, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9394/96 e Lei nº 11.645/08, entre outras. 
Aborda sobre a metodologia utilizada no projeto bem como suas conquistas. 
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INTRODUÇÃO 

Há mais de dezoito anos atuamos na rede pública de educação 

básica. Desde 2009 ingressamos no ensino superior, após aprovação em concurso 

público. Nesta trajetória, focamos nossos estudos na formação de professores em 

nível médio e, recentemente, na formação do profissional da Pedagogia. 

Neste novo contexto nos deparamos com acadêmicas indígenas, 

aprovadas em vestibular específico. Novo contexto, novos desafios. As acadêmicas 

indígenas sentem-se e, muitas vezes são, excluídas da comunidade universitária, 

bem como do processo educacional, além de apresentarem dificuldades diante das 

exigências de uma cultura que não é a delas. Tal contexto acusa, então, novas 

demandas, o que exige ações tanto individuais como coletivas. 



Surgiu, então, um problema, grande problema, objeto de estudo, 

reflexões e de pesquisa: De que forma lidar com as acadêmicas pertencentes a uma 

cultura tão diversa da nossa?  

Foi assim que despontou o interesse em participar do edital de 

Projetos de Extensão da Universidade sem Fronteiras, um programa de apoio às 

Licenciaturas oportunizado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (SETI) do Paraná. Elaboramos o Projeto “Contos da Mata – Visões 

de Vida”, que teve por objetivos: contribuir para a permanência dos alunos indígenas 

na universidade, garantindo-a com qualidade e promover a memória das culturas 

indígenas, por meio da elaboração de material que aborde suas histórias e 

tradições, envolvendo alunos da graduação no processo de construção do material 

escrito.  

O referido projeto pretendeu, também, contribuir com a valorização 

da memória da cultura indígena, veiculada nas terras de São Jerônimo da 

Serra/Paraná, tendo como intérpretes os acadêmicos de Geografia e de Pedagogia 

da Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus Cornélio Procópio. Desta 

forma, não teve a intenção de que “não índios”, anteriormente nominados brancos, 

escrevessem sobre a referida cultura. Pretendeu-se que a produção escrita fosse 

pelos povos indígenas. Assim, abordamos histórias dos indígenas escritas pelos 

indígenas.  

 

 

1 VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 

Entendemos que o aprender é um processo que se constrói. Assim, 

da mesma forma que desafios constituem fomentadores da aprendizagem, as 

ameaças a inibem.  Ensinar, portanto, é provocar a curiosidade por meio do 

paradigma da aquisição do conhecimento, sobretudo na promoção da inteligência 

coletiva e acolhedora do outro em sua cultura. 

Tomamos como referencial e letra e o espírito da Constituição 

Brasileira de 1988, bem como a consequente legislação que estabelece a melhoria 

do ensino público. Subsidiou-se nos princípios contemplados no artigo 3º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, a saber: igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; garantia de padrão 



de qualidade, valorização da experiência extra-escolar; vinculação entre educação 

escolar e práticas sociais e culturais. 

A LDBEN nº 9394/96, em seu artigo 78, assegura o uso das línguas 

maternas nas escolas indígenas, proporcionando às comunidades “[...] a 

recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades 

étnicas, a valorização de suas línguas e ciência. 

Consideramos, ainda, a Resolução 3/99 do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que fixa as Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas 

indígenas.  Já a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, altera a LDBEN nº 9394/96, 

modificada anteriormente pela Lei nº 10.639/03, que inclui no currículo oficial da rede 

de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. A partir 

da Lei nº 11.645/08, inclui-se, também, o estudo da história e cultura indígena.  

Segundo Lopes (1999), nos dias atuais, a construção do saber não é 

privilégio da academia, mesmo no que diz respeito ao conhecimento científico. A 

escola, historicamente teve e tem pretensões na medida em que opta por um 

enfoque positivista do conhecimento científico. Suas ações são pensadas enquanto 

enquadramento metodológico. A escola é uma produção burguesa e como tal 

carrega em sua essência um comprometimento naturalizado com este nicho 

sociológico.  

Por isso o entendimento de cultura precisa ser discutido no contexto 

dinâmico acima apontado. Da mesma forma que se pode ter como uma verdade que 

não existe povo sem cultura, pode-se afirmar que cultura significa poder, 

possibilidade, bem.  

Quando duas pessoas se encontram há em mútuo levar 
de um lugar para outro: meu interlocutor me leva para 
sua perspectiva, eu o trago para a minha, e assim o 
conteúdo da nossa conversa vai se acumulando de 
informações enriquecedoras (MORAIS, 1994, p.12) 

 

Cultura é, portanto, mais que um modo de vida, define um 

posicionamento social, porque também é a representação da produção e reprodução 

simbólica (e real) de significados assumidos e que demandam direcionamentos 

políticos, entre os quais o educacional. Daí a necessidade em se trabalhar o 

conceito de cultura dentro de uma realidade contextual mais ampla, o da produção 

cultural enquanto relação com valores. Neste sentido, podemos evidenciar uma 

relação ideológica entre currículo e cultura enquanto relação que demanda processo 



de seleção, definição de conhecimentos que possibilitam uma forma específica de 

exercício do poder, sobretudo poder de controle, poder político. 

A escola precisa retomar a discussão da provisoriedade do 

conhecimento científico num movimento que reoriente a racionalidade entendida 

também como ruptura, portanto em sucessiva reelaboração. Problema com o qual o 

mundo da ciência já de muito tempo transita de forma menos dogmática. 

O conhecimento escolar tem se conduzido pela negação do 

conhecimento cotidiano (que necessariamente não é senso comum), pela afirmação 

do conhecimento cotidiano e por sua substituição pelo conhecimento científico. Tem 

estabelecido uma dinâmica que reduz o conhecimento científico a senso comum, 

impedindo que se torne produção de significados e mecanismos de sobrevivência 

individual e social. O desafio da escola é duplo: socializar o saber científico 

combatendo a hierarquização ideológica dos saberes.  

Desta forma, envida-se que nos perguntemos pela essência da 

educação.  Segundo Arendt (1972, p. 223), esta “[...] é a natalidade dos seres 

humanos para o mundo, o acolhimento dos novos”. O que não significa não poder 

pensar e procurar por uma nova ordem que nasça do repensar certezas e 

preconceitos. Entende a educação do novo para este mundo preexistente (= 

sobrevivência do humano) enquanto proteção dele mesmo e do mundo. Neste 

sentido, "aprender não é prazer, envolve dor", pode até vir a se tornar prazer, mas 

em seu inicial não o é. Pensar a educação é pensar a possibilidade de manutenção 

do humano. Neste sentido a educação será sempre conservadora, mas uma 

conservação sadia. 

Educação é substancialmente um apelo ético por tratar de questões 

relativas ao presente, memória e futuro de pessoas, comunidades, países, novas 

gerações. Ética e educação são temas imbricados, realidades inter-penetrantes e 

que se exigem. Educação trata do futuro do mundo e das pessoas, do cuidado 

(BOFF, 1999, p. 46). Educação é essencialmente ética porque é lugar de constantes 

decisões que deveriam promover o “empoderamento” das pessoas para que possam 

melhorar e desenvolver suas vidas. Levar as pessoas a proverem a capacidade de 

construírem a sua capacidade de deliberar, decidir, diante dos assuntos, das 

dificuldades e problemas (CORTINA & MARTINEZ, 2005). 

O que nos coloca diante do estatuto científico da pedagogia. Não 

pode ela ser pensada como um arcabouço de práticas e soluções dadas, mas 



espaço de discutir de forma problematizadora as questões novas e velhas que se 

apresentam no campo da educação, seja no seu sentido ou lato e/ou em seu sentido 

stricto.  

 

2 METODOLOGIA 

O projeto adquiriu pertinência na medida em que se inseriu no 

contexto da pesquisa etnográfica, e por contribuir com as comunidades objeto e 

fonte da proposta. 

Os passos seguidos foram: 

 Estudo, reflexão e discussão de referencial bibliográfico e da legislação 

vigente, como subsídio teórico para a realização da pesquisa descritiva. 

 Realização de coleta de dados, por meio de observação e entrevistas 

gravadas, realizadas nas comunidades das terras indígenas de São Jerônimo 

da Serra, envolvendo contos, costumes e “causos” disseminados. 

 Organização e sistematização dos dados e informações, mantendo a 

originalidade das fontes orais, bem como a identificação dos envolvidos. 

 Elaboração de material escrito, apresentando os dados e propostas de 

atividades.  

A dinâmica da metodologia resultou em elaboração de livro de 

histórias e “causos”, para eventual publicação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

A dimensão fundamental do projeto considerou o acesso e 

permanência dos acadêmicos indígenas na comunidade universitária de maneira 

inclusiva, de forma que sejam assumidos com suas perspectivas de vida, sem a 

intenção de promover o avanço do branqueamento cultural, sobretudo assumindo 

posturas que rompem com a perspectiva academicista que possa ser a eles 

imputada. Enfim, que o acolhimento considere o processo de inclusão para além das 

tentativas de aculturação. 



Desta forma, a proposta de trabalhar com um projeto que 

memorializesse, pela escrita, a história das pessoas e os “causos” que conhecem, 

mais do que registrá-las, pretendeu apresentar suas vozes.  

Diante do exposto, acreditamos que o projeto contribuiu para o início 

de um caminhar que levará à transformação e superação dos preconceitos da 

academia em relação a outros modos de aprender, e nos permitirá o enfrentamento 

de vários de nossos analfabetismos quanto às outras culturas, contribuindo para 

uma política de inclusão da diversidade. Assim, entendemos que a universidade 

pode e deve contribuir com este processo, repercutindo não só na promoção da 

permanência de seus acadêmicos, mas contribuindo, fundamentalmente, com a 

memória de suas culturas, instrumento primeiro de resistência e da adequada 

inclusão. 
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