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Resumo: O presente estudo, em construção, tem como objetivo principal 

investigar o cotidiano das crianças indígenas na cidade de Chapecó. Seu foco 

principal é compreender e analisar, no âmbito da educação não-formal, as 

possíveis pistas sobre as relações das crianças com o trabalho infantil nas ruas 

das cidades e suas relações com a cultura lúdica. Esse objetivo traz consigo a 

                                                        
1 Mestranda em Educação da Unochapecó. Graduada em Administração de Empresas pela 
Unochapecó de Chapecó - SC e Língua e Literatura Inglesa pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. Email: giopiovezana@hotmail.com 
2 Professor orientador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da 
Unochapecó. Email: mauransilva@gmail.com 
3 Doutor em Desenvolvimento Regional e Professor do Mestrado em Políticas sociais e 
Dinâmicas Regionais da Unochapecó. Coordenador do Curso de Ciências da Religião – 
PARFOR da Universidade Comunitária da Região de Chapecó - SC 



dimensão teórico-metodológica que implica na necessidade do entendimento de 

uma “educação indígena crítica”, calcada na simbiose entre as categorias de 

raça/etnia e classe social. Isso implica, por sua vez, no ponto de vista 

educacional crítico, refletir sobre as relações entre desigualdades sociais e 

diversidades, cujas determinações afetam, de forma contundente e real, a vida 

cotidiana das crianças indígenas e suas famílias. As crianças e as famílias são 

submetidas nas ruas da cidade ao racismo, à indiferença e aos diversos 

constrangimentos que são engendrados pela mendicância e pelo trabalho 

precário, precoce e alienado. Diante do exposto, a reflexão dessa problemática, 

suscita, em termos de delimitação do problema, a seguinte “pergunta problema”: 

“como se constrói a educação informal das crianças indígenas nas ruas e praças 

da cidade – mediada pelo trabalho infantil e pela cultura lúdica?” Para responder 

a essa pergunta norteadora, o estudo se fundamenta nos pressupostos da 

“educação crítica”, da “educação indígena crítica”, buscando, com esse 

procedimento, compreender e problematizar, através de elementos teórico-

empíricos, que possam sinalizar para as relações entre os processos educativos 

formais (realizado nas escolas das aldeias) e informais (o trabalho infantil, 

mendicância e cultura lúdica nas ruas e praças da cidade). 

Palavras-chave: Infância. Educação indígena. Educação Crítica. Trabalho 
infantil. Cultura lúdica. 

Introdução 

Pesquisar sobre a infância da criança indígena e, consequentemente, a 

educação, o trabalho e a cultura lúdica delas, não é tarefa tão fácil, 

principalmente, quando se trata de crianças que constroem parte de sua vida 

cotidiana nas ruas das médias e grandes cidades brasileiras. Para que isso 

aconteça, será preciso buscar procedimentos metodológicos inspirados em 

alguns pressupostos etnográficos. Isto implica em ouvir e ver as crianças, velhos 

e adultos da etnia Kaingang, visando abstrair os conceitos de criança e infância, 

assim como o papel das crianças no âmbito da vida cotidiana indígena. 

Referindo-se a situação das crianças indígenas nas ruas Arroyo e Silva (2012, 

p.366) problematizam:  



somos crianças guaranis. Somos os curumins que hoje 
quase já não escutam o canto da Iracema a virgem dos 
lábios de mel. Pelo contrário, temos que diuturnamente 
lutar para não perder as terras, a plumagem dos cocares e 
o urucum que maquia o corpo. Hoje somos crianças 
guaranis a pedir esmolas ou a vender as cestinhas de 
palha e bichinhos das selvas (oncinhas, cobras, jacarés) 
nos calçadões das grandes cidades. Vendemos nas ruas o 
que restou da destruição de nossa cultura, dos nossos 
imaginários e da dignidade étnica de nossos ancestrais. 

A epígrafe supracitada carrega em seu bojo o problema de pesquisa da 

dissertação de mestrado em construção.  O problema de pesquisa em questão 

baseia-se, fundamentalmente, nas incursões empíricas que tenho realizado na 

cidade de Chapecó. Neste sentido, tenho observado que certo número de 

crianças que vivem a pedir esmolas ou vendendo nas ruas o que restou da 

destruição da cultura indígena, dos imaginários e da dignidade étnica de seus 

ancestrais (cestinhas de palha e bichinhos das selvas: oncinhas, cobras, jacarés 

e outros artesanatos. Com efeito, as crianças que vemos nas ruas, já não são 

crianças, efetivamente, indígenas. São “jovens adultizados”, como a maioria das 

crianças brancas, mestiças e negras, que trabalham e mendigam nas ruas das 

grandes e médias cidades brasileiras, grande parte delas, assistidas de perto ou 

de longe pelos pais, buscando, com isso, ajudar na renda familiar. As crianças 

indígenas que trabalham mendigando ou vendendo objetos e artesanatos 

diversos têm uma vida dura. Pelo que pude perceber, na etapa exploratória da 

pesquisa (anotações de campo): “ajudam a cuidar dos irmãos mais novos, 

correm entre os carros, deitam-se nas calçadas, oferecem artesanatos de baixo 

valor, no intuito de ganhar uma moedinha, uma esmola. Geralmente aparecem 

com maior frequência em dias de muito frio ou de chuva, descalços, malvestidos. 

A presença dessas crianças nas ruas gera os sentimentos mais diversos, como 

por exemplo: indiferença, que gera naturalização e banalização; além do 

sentimento de dó, pena e até revolta por parte da população, que parece ter 

naturalizado. A infância, para essas crianças, parece acabar aos cinco, seis anos 

de idade”. 

As reflexões em torno dos pressupostos epistemológicos e teórico 

metodológico da educação indígena crítica levam em consideração a simbiose 

entre raça/etnia (diversidades) e classe social (desigualdades sociais) e, somada 



a isso, a necessidade da abordagem sobre a educação indígena, que implique 

não somente numa educação multicultural, mas também intercultural, conforme 

os estudos de Piovezana (2010).  Contudo, para que essa posição 

epistemológica seja possível, faz-se necessária uma descolonização integral de 

seres, de propostas e de instituições. Olhá-los com óculos de culturas 

europeizadas ou ditas ocidentais não melhora em nada a vida ou a dignidade 

dos povos oprimidos da América Latina, nesse caso, as crianças indígenas da 

cidade. 

A educação crítica, educação indígena crítica. 

Antes de fazermos reflexões sobre a “educação indígena crítica”, convém 

pensarmos pressupostos da chamada “educação crítica”. Seus pressupostos 

teórico-metodológicos são de suma atualidade, visando não se perder de vista 

nas práticas educativas o modo como as relações de poder e desigualdade 

(social, cultural e econômica) em sua gama de combinações, formas e 

complexidades, estão presentes e manifestas no cotidiano das práticas 

pedagógicas cotidianas escolares e não escolares (APPLE, AU, GANDIN, 2011). 

Nesta linha de pensamento, insurge a necessidade de se pensar na perspectiva 

de uma “pedagogia crítica”, cuja concepção abarque, de forma mais robusta e 

dialeticamente inter-relacionada, as determinações de classe, gênero, 

raça/etnia, geração e cultura. Com efeito, pensar a educação indígena, no ponto 

de vista crítico, implica, em articular, dialeticamente, as categorias de classe 

(desigualdades sociais), raça/etnia (kaigang), cultura (trabalho, educação e 

cultura lúdica) e geração (crianças indígenas.) 

Diante dessas reflexões, Apple, Au, Gandin (2011), propõe o desafio 

permanente de uma compreensão mais ampliada e robusta de pedagogia crítica 

e educação crítica, cuja teoria e prática estejam embasadas, cada vez mais, “na 

percepção da importância das múltiplas dinâmicas que sustentam as relações 

de exploração e dominação na sociedade contemporânea”. Isto significa 

considerar relevantes os temas que devem ser tratados em conjunto e que dizem 

respeito às políticas redistributivas (processos e dinâmicas econômicas e 

exploração, assim como as políticas de reconhecimento (lutas culturais contra a 



dominação e lutas pela identidade, em termos de gênero, raça/etnia, cultura, 

geração e outras categorias sociológicas).  

Os autores acima citados se referem ainda às oito tarefas da Educação 

Crítica, no sentido de buscar a superação da educação frente às determinações 

neoliberais. Essas tarefas possuem perspectivas políticas, ideológicas, podendo 

ser compreendidas no âmbito da pesquisa e da ação. São tarefas exigentes, 

complexas e muldimensionais, que exigem reflexões filosóficas rigorosas e, 

neste sentido, considerando a longa tradição de pensamento acadêmico crítico 

e de trabalho cultural crítico ao longo de dinâmicas múltiplas, urge “testemunhar 

a negatividade” e recapturar a memória coletiva do trabalho pedagógico que seja 

genuinamente contra-hegemônico. Para Giroux (1997), trata-se de 

posicionamentos políticos teórico-práticos, projetos e ações, nas quais a análise 

crítica, por intermédio dos “intelectuais críticos e transformadores da educação, 

devem engajar-se, no sentido do enfrentamento e provocar mudanças concretas 

na educação.  

A educação indígena crítica, pode ser pensada a partir dos pressupostos 

teórico-metodológicos da chamada da pedagogia indígena ou “pedagogia 

vermelha” americana. Com esse procedimento, estamos buscando, no âmbito 

da educação crítica, com as questões relativas à educação indígena brasileira. 

Embora seja necessário ressaltar que as questões colocadas no texto sobre a 

pedagogia vermelha, interesse para esse estudo, apenas nos aspectos mais 

teóricos do que mesmo no ponto de vista legal que o texto apresenta. Fazemos 

esse lembrete considerando que o texto apresentado por Shor (1992), está 

diretamente ligado a “uma definição operacional do indigenismo norte-

americano”. O intuito é fazer mediações com os autores brasileiros que tratam 

da educação indígena de forma crítica e, neste sentido, buscar, provisoriamente, 

possíveis elementos de aproximação entre a educação crítica brasileira e os 

elementos teóricos metodológicos da pedagogia vermelha americana. A 

pedagogia vermelha está assentada nos pressupostos da pedagogia crítica, 

conforme aponta Shor (1992). Nestes termos, a pedagogia vermelha ou 

pedagogia indígena crítica, pode ser considerada como: 



hábitos de pensamento, leitura, escrita e fala que vão além 
do significado superficial, primeiras impressões, mitos 
dominantes a pronunciamentos oficiais, clichês 
tradicionais, sabedoria recebida e meras opiniões, para 
entender o significado profundo, causas radicais, contexto 
social, ideologia e conseqüências pessoais de qualquer 
ação, evento, objeto, processo, organizações, experiência, 
texto, assunto subjetivo, política, mídia de massa ou 
discurso. (SHOR, 1992, p. 129)  

Sendo assim, percebemos a importância de não julgar culturas ou 

pessoas sem o prévio conhecimento necessário. Para que o real significado seja 

evidenciado, faz-se necessário uma análise detalhada, desprovida de 

preconceitos.   

Em linhas gerais, pode se dizer que a pedagogia indígena crítica, de 

acordo com Apple (2011, p. 14), “busca expor o modo como as relações de poder 

e desigualdade (social, cultural, econômica) em sua miríade de combinações e 

formas e complexidades, manifestam-se e são postas na educação formal e 

informal das crianças e adultos.” 

Cabe ressaltar que, ao falarmos na questão indígena, seja ela norte 

americana como aborda Grande (2011) no texto da Pedagogia Vermelha ou 

Latino americana, é importante considerarmos, além do contexto histórico de 

dominação e genocídios, questões como legislação e classe social. Afinal, como 

cita Grande (2011, p. 217), “essas relações de poder interferem diretamente 

nesses grupos e mais estritamente na educação. Essas questões, quando 

tratadas isoladamente, não irão atingir os objetivos de refletirmos e/ou 

repensarmos uma educação verdadeiramente crítica para esses povos.” 

Portanto, de novo, é preciso reconhecer o caráter muldimensional da educação 

indígena, isto é, uma educação que não separa raça/etnia de classe, cultura e 

outras categorias sociológicas de análise.  

Nestes termos, a pedagogia indígena deve “re-imaginar a escola como 

um lugar para a luta revolucionária e, dessa maneira, reclamar a soberania e a 

autodeterminação de todos os povos indígenas”. A autora questiona os 

discursos da política de identidade afirmando que os mesmos não apenas 

deslocam os verdadeiros locais de luta, como também ofuscam as fontes reais 

de opressão (GRANDE, 2011, p. 217). Em suma, o desafio dos educadores que 

lidam com a educação indígena é “ver o mundo pelos olhos dos despossuídos e 



agir contra os processos ideológicos e institucionais e contra as formas 

ideológicas e institucionais que reproduzem condições opressivas”. (APPLE, 

2011, p. 14) 

Indicações historiográficas sobre a situação da educação indígena no 
oeste de Santa Catarina 

Para dar conta de uma abordagem crítica da educação indígena no Oeste 

de Santa Catarina faz-se necessário trazer à tona algumas pistas historiográficas 

visando compreender melhor a situação das crianças indígenas e suas famílias 

que são obrigadas a ir trabalhar, mendigar e circular pelas ruas e praças da 

cidade de Chapecó.  Os indígenas no Oeste Catarinense sofrem os efeitos do 

contato com outros povos não indígenas a partir do século XVII. Esse contato 

fez com que esse povo mudasse radicalmente seus modos de viver, suas 

relações com a natureza, cosmologias e sócio-cosmologias, fundamentadas na 

crença de que a natureza nas suas diferentes formas de apresentação indica os 

caminhos a serem seguidos, professados, vividos em harmonia com a 

biodiversidade, enfim suas territorialidades que se manifestam nas relações de 

poder entre aldeias e povos da mesma etnia como também no contato e nas 

relações com outros povos, assim, se voltam para o combate, lutas e/ou ações 

para se manterem em grupos. (LOPES DA SILVA & GRUPIONI, 1995).  

Essa interferência se dá com maior intensidade na cultura, principalmente 

nos processos educacionais. Os núcleos familiares são dispersos, separados, 

pois, à medida que eram “domesticados”, tinham que esquecer suas crenças e 

modos de viver, aceitando um novo batismo ou entregando-se ao julgo da morte. 

PIOVEZANA (2010).  A família era composta por um grupo de gerações que 

conviviam próximos, salvaguardados pela sociedade dual (Kamé e Kairu). As 

crianças eram educadas pelos mais velhos, onde os homens eram responsáveis 

pela educação dos meninos e as mulheres pela educação das meninas.  

Nessa organização, tomavam cuidados para que as concepções de filhos 

fossem de metades diferentes. A família era um grupo de pessoas que se 

importavam e se implicavam com todos. Essas formas de organização e 

educação são esfaceladas brutalmente, pois, nos processos de escravização, 

de extermínios e de colonização de seus territórios, os que restaram são 



obrigados a viver quase que refugiados em terras íngremes, próximos dos rios e 

nas reservas sob o olhar da Igreja e dos Órgãos Governamentais, antes Serviço 

de Proteção ao Índio e agora Fundação Nacional do Índio. 

Na região Oeste, a grande maioria dos Kaingang faz o trabalho de 

“peonato” nos fundos das propriedades dos imigrantes europeus e nas periferias 

dos centros urbanos da região. Conforme Piovezana (2010), é a partir de 1970 

que os Kaingang começam a retornar para suas terras originárias, sofrendo 

processos brutais na reconquista de seus territórios, onde índios e agricultores 

são vítimas do processo fundiário brasileiro. A partir de então, com algumas 

aldeias organizadas pela FUNAI, são colocadas escolas em prédios 

anteriormente ocupados pelos colonos. No entanto, os professores eram 

designados pelo Estado e somente em 1990 é que começa a formação de alguns 

professores indígenas. Em relação à educação escolar indígena:  

ao longo dos anos de contato com a sociedade majoritária, 
tem acontecido de maneira contrária aos interesses dos 
povos indígenas. Tem-se baseado em práticas de 
dominação cultural e econômica, tornando-se um 
instrumento estratégico para garantir a submissão dos 
grupos indígenas. Esses povos, desde a colonização, vêm 
vivendo um processo de perda étnica, com seus valores 
culturais subjugados, quando não desprezados, pela 
sociedade majoritária. Assim, a escola, em lugar de gerar 
confiança e auto-respeito, tem promovido insegurança e 
confusão nas sociedades indígenas. (SILVA, 2001, p. 15) 

A educação era a do “branco”, conforme designam os Kaingang. A partir 

do ano de 1995, na região Oeste do estado de Santa Catarina, é que se iniciam 

cursos de ensino médio e magistério bilíngue para a formação de professores 

indígenas Kaingang e, em 2009, o início de Licenciaturas Interculturais para a 

formação de professores. O processo de escolarização começa a mudar a partir 

de 1990, quando foi criada a primeira escola de educação fundamental indígena 

no interior da aldeia Xapecó e intensificada com a criação, em 2001, da escola 

de Educação Básica Cacique Vankré. Com isso, aumenta-se o número de 

docentes indígenas e intensifica-se o processo de revitalização da cultura e 

consequentemente dos processos educacionais.  



A presença da criança indígena: xenofobia, dor e invisibilidade  

Para Piovezana (2010), o sul do Brasil foi e é habitado por vários povos 

indígenas, destacando-se, no início do século XVII, o povo Guarani, vítima dos 

processos de catequização, guerras e genocídios para a limpa da terra, 

garantindo, assim, os projetos de colonizações para assentamento de pessoas 

de matiz européia.  Esse povo sofre ainda a escravização devido à proibição do 

tráfico negreiro no oceano atlântico, onde são caçados, inclusive com a ajuda 

dos Kaingang, para servirem de mão-de-obra escrava para o sudoeste e 

nordeste brasileiro. Crianças, homens e mulheres remanescentes das missões 

e com habilidades múltiplas eram preferidos para o trabalho escravo em que, 

levados via costa oceânica brasileira, eram vendidos como galinhas, justificando, 

assim, muitos portos com esse nome no litoral do Brasil.  

Os Kaingang, nos fins do século XVIII e início do século XX, ocupam 

quase toda a região antes habitada pelos Guaranis e consequentemente são 

também caçados para a escravidão ou para trabalhos forçados na abertura de 

picadas, estradas e agricultura, como também eliminados pelo vírus da varíola e 

gripes propositadamente impostas, isso tudo para a limpa da terra, dando 

caminhos abertos para os loteamentos em parceria do governo com as 

colonizadoras que tinham como princípio fazer o branqueamento, vendendo 

terras para colonos provindos, na grande maioria, do Rio Grande do Sul. 

(PIOVEZANA, 2010). 

 Ainda para o autor, até meados do século XX, as crianças não eram 

percebidas e, pejorativamente, denominadas de “bugrinhas”, que viviam em 

lugares mais íngremes e como peões de agricultores e granjeiros da região. A 

escola só é um paliativo e começa a ser concretizada a partir de 1970, com 

professores não indígenas e somente a partir de 1995 é que se inicia uma 

educação que procura pensar e refletir a presença dessas crianças. Sofriam todo 

o tipo de violência e, juntamente com as crianças caboclas e negras, eram 

excluídas dos processos educativos formais. Essa exclusão se dava de muitas 

formas: pelo descaso, pela miséria, pela cor da pele, pela reprovação, pelo 

idioma e descriminações diversas. Geralmente os pais tiravam da escola após 

aprenderem a escrever o nome ou minimamente a ler.  



As crianças indígenas no processo de educação informal nas ruas da 
cidade: o cotidiano do trabalho e da cultura lúdica 

As crianças indígenas trazem em seus corpos as marcas de uma história 

marcada por opressão, privação, maus tratos e preconceitos. São elas, com seus 

olhares tristes, que são obrigadas passar por “duplos constrangimentos” (de 

raça/etnia e de classe social) pelas ruas e praças das cidades. A presença delas 

nas ruas incita os educadores a pensar, denunciar, problematizar e propor 

projetos de intervenção, no sentido de buscar sinais de superação dessa 

problemática. A presença dessas crianças nas ruas nos faz, como educadores, 

refletir sobre o papel da educação informal e sua relação com uma educação 

indígena crítica e emancipatória. Neste sentido, é necessário recuperar valores 

culturais, éticos, estéticos e sociais da educação indígena para as crianças, 

construídos pelos próprios povos indígenas ao longo da história. 

Não se pode mais naturalizar essa questão, que não está mais na seara 

da invisibilidade, mas da indiferença. Portanto, não se pode mais fazer vistas 

grossas diante dessa saga anti-civilizatória, pois, é fato de que muitas dessas 

crianças vivem à mercê da própria sorte quando deixadas pelos seus pais 

praticamente sozinhas em casa - em muitos casos ficam aos cuidados dos 

irmãos, alguns com as avós - para que os pais saiam para trabalhar fora da 

aldeia nas diversas empresas da região, em busca do sustento para suas 

famílias. O ‘abandono’ das crianças tem severas implicações em sua educação.  

A ausência dos pais oportuniza a não aprendizagem da língua nativa pelas 

crianças, bem como de outros elementos da cultura Kaingang, deixando a 

própria educação indígena como tarefa unicamente sob a responsabilidade da 

escola. 

A reflexão sobre a educação das crianças indígenas perpassa pela 

necessidade de problematização da educação formal, realizada nas aldeias e, 

concomitantemente, com o modelo de educação engendrada nos processos 

informais experenciados nas ruas e praças da cidade. Quanto a esse respeito, 

convém lembrar que, historicamente, os indígenas desenvolveram educação 

através de uma aprendizagem mútua, por meio de uma ação coletiva, na qual 

cada sujeito contribui para os ensinamentos tradicionais sobre a cultura e os 

modos de vida. De acordo com Maher (2006), a educação indígena refere-se a 



todos os processos educativos utilizados por cada povo indígena no 

ensinamento de atividades, sejam elas complexas ou corriqueiras, sendo que 

ocorrem de forma espontânea, cotidiana e continuada, sem espaço e sujeito 

específico para ensinar e aprender. Referindo-se a educação indígena Maher 

(2006, p. 16) afirma que:  

não existe a figura do ‘professor’. São vários os professores 
da criança. A mãe ensina, ela é professora. O pai é 
professor, o velho é professor, o tio é professor, o irmão 
mais velho é professor... e todo mundo é aluno. Não há 
como em nossa sociedade um único ‘detentor do saber’ 
autorizado por uma instituição para educar as crianças e os 
jovens.  

Bernardi, Bortoleto, Piovezana (2014), essas práticas socializadoras, que 

ocorriam na comunidade em diversificados momentos por meio de diferentes 

agentes e ao longo de toda a vida, são educacionais por natureza, valem-se da 

oralidade e têm estratégias próprias. A educação escolarizada foi imposta 

intentando substituir e neutralizar esses processos de formação.  A escola 

proposta aos povos indígenas do Brasil - a partir da presença dos missionários 

católicos até a estrutura de escola que conhecemos hoje - é pautada em 

princípios muito distintos das práticas socializadoras para estruturar a educação 

formal.  

Ainda conforme os autores é necessário contextualizar que, na vida da 

maioria dos indígenas, a tradição e contemporaneidade estão lado a lado, 

constituindo um contexto de intensas relações sociais e trocas culturais que não 

permite a eles viverem como se isso não os afetasse, pois seu cotidiano enfrenta 

uma dicotomia constante no modo de fazer, de ser, de conceber o mundo. Nesse 

cenário, considerando a demarcação entre educação escolar indígena e 

educação indígena, consideramos a escola como um espaço de articulação 

entre elas, articulação esta que requer a consciência de que a segunda foi alijada 

em detrimento dos fins ideológicos que permearam historicamente a primeira: a 

assimilação e a integração dos indígenas. 

A consideração supramencionada nos faz estar mais atentos, em nossas 

pesquisas, no que diz respeito aos problemas relativos à educação indígena 

formal e informal. Assim, pensamos que é imprescindível que haja, por parte das 

políticas sociais e educacionais, a realização de ações concretas de 



enfrentamento da problemática da educação formal e informal indígena. Trata-

se de buscar nas ações e projetos integrados da educação formal indígena nas 

aldeias (educação bilíngue, inserção no ensino em diferentes níveis, práticas 

culturais e sociais diversas: cerimônias, jogos, lazer) com as práticas educativas 

informais que se travam nas ruas e praças (trabalho infantil, mendicância, cultura 

lúdica entre outras. Em suma, a ideia é, visando à superação desses problemas, 

não perder de vista a dialetização das questões históricas, pedagógicas, 

políticas, culturais, éticas, estéticas e sociais que, porventura, estejam 

imbricadas nas relações entre a educação formal e a educação informal. 

Eterna criança no processo de educação indígena: em busca de 
evidências empíricas  

Para ilustrar melhor e compreender o processo da educação indígena e 

da educação da sociedade não-indígena, vamos tomar, provisoriamente, como 

referência a abordagem metodológica exploratória (primeira etapa da pesquisa). 

Neste sentido, os dados qualitativos abaixo, são apresentados apenas à guisa 

de ilustração e descrição do campo exploratório da pesquisa em andamento. 

Para tanto, vamos apenas fazer grifos nos destaques, em termos de “pré-

análise”, que dizem respeito à pergunta-problema formulada na introdução do 

texto.  Convém, no entanto, destacar que faltam ainda as análises do material 

coletado e, consequentemente, a continuidade da pesquisa da pesquisa de 

campo, junto às crianças e suas famílias. Os depoimentos a seguir, trazem 

alguns aspectos da “história de vida” de uma professora Kaingang. Assim, ao ser 

questionada sobre a vida cotidiana e a cultura lúdica das crianças indígenas, a 

professora assim se posicionou:  

Como falar de nossas crianças? Como indígena Kaingang, filha, mãe, 

avó, bisavó não me é muito tranquilo, porque sinto a criança dentro de mim. 

Quando estou diante de uma pessoa mais velha eu me vejo uma menininha e 

todo meu ser para escutá-la, cada palavra, cada gesto, cada olhar me diz tanta 

coisa. É como ler um livro. Não é só respeito, é uma aula toda, é algo que não 

sei explicar, mas que realmente entendo e me comunico (grifos nossos).  



Quando criança, aprendi a família, vivendo nela e eram tantas pessoas, 

tantas mães e pais porque as avós, bisavós, eram nossas mães e elas nos 

educavam e sempre estavam do nosso lado (grifos nossos).  

Trago lembranças de criança enquanto cuidava de nossa aldeia, nosso 

grupo familiar. Tenho 69 anos e não me lembro de ter visto uma criança ser 

maltratada, estuprada, enganada por um indígena, mas sim pelos brancos, eu 

mesma fui desrespeitada na frente de meus irmãos, eu e minha mãe (grifos 

nossos). Coitadinha da mamãe nos levou até o delegado, andamos um dia inteiro 

e chegando lá ele perguntou o que queríamos. Então, minha mãe fez uma 

denúncia e até falou o nome da pessoa que nos fez o mal. O delegado disse 

para ela que não tinha sentido, que aquela pessoa era um homem de bem, um 

cidadão e deu um chute no meio das pernas de minha mãe, ele estava de botas, 

ela ficou toda machucada. Ele a chamou de puta e de outras coisas. Minha mãe 

voltou para a aldeia chorando, só chorava e pouco tempo depois ela morreu. 

Não me lembro dela sorrindo depois daquilo. Antes de morrer ela me disse para 

cuidar das minhas irmãs e me orientou que quando o branco quisesse me fazer 

o mal, deitasse e ficasse quieta, deixando fazer tudo, só assim não iria me 

machucar tanto (grifos meus).  

Quando vocês avistarem por aí irmãos tão diferentes, são filhos dessa 

dor, eu mesma sou mãe de oito filhos e desses, quatro são filhos dessas tristes 

lembranças, eles sabem disso e eu os amo como os demais, não faço 

diferenças. Hoje não é diferente, os pais têm que ficar vigiando os filhos o tempo 

todo.  Aqueles que precisam sair para as roças, para as colheitas, a alternativa 

é levar os filhos junto, trabalhando e educando (grifos nossos). Quando vão 

vender seus balaios e cestos têm que levá-los junto para a cidade. Eles sabem 

que se forem vender, como adultos, ninguém compra, mas se puserem as 

crianças, as pessoas compram ou acabam dando uma moedinha. Eles estão por 

perto, cuidando e só voltam para casa quando venderam tudo (grifos nossos).  

Para as crianças, a cidade é um lugar bom, elas gostam, pois brincam, 

comem muitas coisas boas que não têm na aldeia. Agora, já tive que fazer isso 

com meus filhos, não é fácil. Quantas vezes fomos humilhados com palavrões, 

ouvi pessoas desaforando meus filhos. Nunca fui reclamar para a polícia, tenho 

medo, e muito menos para a FUNAI, Deus me livre, eles até são piores (grifos 

nossos).  



Nossas crianças, hoje, estão todas na escola, até porque se não forem os 

pais não recebem a bolsa família (grifos nossos). Com a bolsa, os pais compram 

os cadernos e se sentem orgulhosos por isso. O dinheiro chega para a mãe e 

ela controla tudo. Na escola até sobram cadernos agora. O problema está na 

falta às aulas, pois a maioria dos pais e avós está trabalhando nos frigoríficos da 

região, quase todos trabalham a noite (grifos nossos). Durante o dia têm que 

dormir, limpar a casa, fazer a comida e as crianças ficam sozinhas, então quando 

podem, levam as crianças para seus trabalhos, ou enquanto um trabalha, o outro 

fica pela cidade oferecendo algum artesanato (grifos nossos).  

Na nossa aldeia vejo muitas coisas, há muitos indígenas quase que 

abandonados, sujeitos a todo tipo de malandragem, até nas drogas já estão 

(grifos nossos). Sei que andam pelos carreiros, carregando porcaria para gente 

da cidade, aí a desgraça vem (grifos nossos). Já não brincam como antigamente 

e já não respeitam os velhos como eu, como nós mais velhos respeitamos (grifos 

nossos). 

Hoje essas crianças têm tudo, sei lá, tudo não porque faltam os cuidados 

e a educação da cultura, da família. A pobreza ainda é muito grande (grifos 

nossos). Existem índios e indiozinhos. Os indiozinhos são os miseráveis, os que 

não têm nada (grifos nossos).  

Vejo que as crianças indígenas de hoje, mesmo nesse sufoco entre 

culturas, trabalho e escola, brincam como os brancos, com os mesmos 

brinquedos que a TV vende. A TV é um brinquedo até, pois passam muito tempo 

na frente dela. O celular parece um brinquedo, e muito caro. Nossa, as minhas 

brincadeiras, estão só na memória (grifos nossos).  Fico triste quando nossas 

crianças não param para nos escutar, nós velhos, perdemos feio para a TV e os 

celulares, eles sentem vergonha da gente e do nosso idioma (grifos nossos). 

Então, a educação tem que ser de duas mãos, digo, deve ser na escola e 

na comunidade, vivendo aprendendo, unindo forças para melhorar a vida de 

cada pessoa, ajudar essas crianças a encontrarem um caminho e que esse 

caminho exige conhecer, tirar os tocos e pedras para não tropeçar na vida e se 

tropeçar saber voltar e retomar caminhada (grifos nossos).  

As crianças indígenas não têm noção da dor da discriminação, da 

exclusão e da miséria, ainda bem, caso contrário, sofreriam muito e esse 



sofrimento é nosso enquanto adultos e conhecedores das coisas. Muitas vezes 

gostaria de não saber nada, sofro com isso (grifos nossos).  

Nossas crianças estão mal alimentadas, comem de tudo ou de nada, há 

exageros e fomes de coisas necessárias. Antes tínhamos nossos remédios, hoje 

nem esses são tão possíveis, dependemos dos hospitais e farmácias. Temos 

muitos casos de crianças muito obesas e indígenas morrendo por causa de 

excesso de alguns tipos de comida que não são de nossa cultura (grifos nossos). 

O problema é que o brincar vem carregado também de violência, pois tudo 

implica perigo, seja nas cidades ou no campo (grifos nossos). Os próprios 

brinquedos são produzidos na violência quando feitos pelas diferentes formas de 

escravização de pessoas, tudo cheira suor e sangue (grifos nossos). 

Já não vejo nossas crianças brincando com bonecas de pano e as de 

espiga de milho verde, nem de carro de bois, carrinhos de mão e de bola. 

Jogavam bolita, peteca e futebol sem violência, hoje tudo tem que valer dinheiro. 

As brincadeiras de rodas e de peteca são coisas raras (grifos nossos).  

Quando éramos crianças, em nossas aldeias Kaingang aprendíamos 

olhando, ouvindo os mais velhos e os nossos rezadores e tudo era na oralidade, 

pois a escrita de nosso idioma só aconteceu após 1970. A gente guardava tudo 

na memória e ia passando para os filhos (grifos nossos). 

Como pesquisadores da realidade, das crianças indígenas, a rua é 

também a casa, a escola é um espaço do encontro e da merenda e que garante 

a bolsa família, percebemos que nesse processo todo acontece a educação 

(grifos nossos).  Cabe à escola, aos professores e especialistas não indígenas e 

indígenas, a partir de cada realidade, de cada criança carregada de sonhos e de 

histórias, fazer a formação integral e praticar a alteridade, só assim, acreditamos 

que poderemos ainda salvar pessoas, vítimas dos preceitos dessa sociedade 

contemporânea (grifos nossos). 

O lúdico da criança, no aprender da criança indígena, na nossa 

percepção, está no colorido da vida, no ser criança sem perceber a maldade e 

arapucas da vida cotidiana e o que mais impressiona, no sorriso inocente e que 

de coração nos agradecem pelo tão pouco que damos: ‘brigado dona’!  (Grifos 

nossos). 



Considerações Finais 

Considerando que o texto está em construção, a ideia não é fazer uma 

conclusão, mas considerações provisórias que apontem para o processo de 

continuidade do conhecimento produzido. Nesta perspectiva, consideramos 

fundamental, daqui por diante, à guisa de autocrítica, ser imprescindível 

problematizar de maneira mais robusta os pressupostos teórico-metodológicos 

e epistemológicos da educação das crianças indígenas. Além disso, para além 

do discurso da denúncia e para com essas crianças – é preciso que, na pesquisa 

de campo, utilizemos instrumentos mais refinados (entrevistas, observações, 

fotografias e oficinas de jogos), visando compreender e problematizar a vida 

cotidiana dessas crianças, no que se refere às possíveis relações entre os 

processos formais e informais de educação. 
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