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RESUMO

A História do Oeste do Paraná é contada geralmente a partir da sua colonização, quando colonos vindos do Rio 
Grande do Sul, em sua maioria de origem alemã, italiana, polonesa, aqui se estabeleceram  mas, bem antes disso,  
essas terras já eram ocupada por índios  guaranis. Atualmente presenciamos os conflitos pela posse da terra  
envolvendo os indígenas e agricultores, onde é possível visualizar que ocorre um embate entre índios guaranis e 
colonos que adquiriram as terras legalmente. Este trabalho tem o objetivo de fazer  uma reflexão sobre o conflito 
entre índios e colonos, buscando  mudar os  estereótipos em relação à figura do indígena.

PALAVRAS-CHAVE:  indígenas – colonos - demarcação de terras - discriminação  – 
fontes históricas 

 INTRODUÇÃO

As  informações  apresentadas  neste  artigo  traduzem  um  conjunto  das  atividades 

realizadas no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Fonte de estudos, essa, que 

buscou uma reflexão sobre qual é realmente o interesse dos alunos pelas aulas de história com 

o conteúdo na busca de informações sobre como viviam as pessoas em épocas remotas. No 

cotidiano do trabalho percebe-se a pouca valorização dada a História, não só pelos alunos, 

mas de um modo geral pela sociedade. Isto porque, aparentemente, a História não representa 

um sentido para os alunos, uma vez que a mesma  mostra apenas fatos  esses ocorridos em 

épocas passadas com personagens que hoje muitas vezes não existem mais. O descobrimento 

do uso do fogo para os homens pré - históricos até as novas tecnologias que se fazem uso hoje 

em dia,  tiveram sua caminhada e fazem parte  dessa História  vivida por cada um de nós. 

História é buscar no passado fatos que nos fazem entender o presente O projeto de aplicação 

pedagógica esteve voltado para História do Paraná tendo como tema de pesquisa “Presença 

Indígena no Oeste do Paraná:  conflitos  e embates.”  Norteadas  pelo conteúdo estruturante: 

Relações de Trabalho, Relações de Poder e Relações Culturais.

1.Professora de História – Colégio Estadual do Campo Margarida – EFM – Marechal Cândido Rondon.

2.Doutora  em  História  pela  Universidade  Federal  do  Paraná,  professora  da  Unioeste  –  Campus  Marechal 
Cândido Rondon.



Todo esse material de estudo será disponibilizado como apoio didático à professores e 

alunos da Rede Pública  de ensino,  buscando assim aprimorar  o  conceito  dessa presença 

indígena no contexto histórico da região oeste paranaense.

Considerando-se a perspectiva educacional utilizou-se de instrumentos de estudos as 

Diretrizes  Curriculares   de  História  (2010), onde o estudo da  história  local  é  uma opção 

metodológica  que  enriquece  o  mundo  em  que  a  criança  e  o  adolescente  está  inserido, 

promovendo produções particulares de cada realidade social.

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A identidade de um povo se escreve ao longo do tempo. É através de fontes históricas 

que se reconstrói a vivência de uma nação, de um povo, como se fosse montar um quebra 

cabeça de muitas peças. Com a pesquisa, procurei levar o aluno a sentir-se uma personagem e 

um  investigador  da  História,  indo  em  busca  dos  vestígios  deixados  por  povos  que  aqui 

habitaram em tempos idos. 

De onde partir para se buscar essa História? A história nacional, por muito tempo, foi 

escrita a partir da figura do colonizador branco e europeu. Segundo Renata Ortiz “como ter 

uma  identidade  nacional  quando  não  se  reconhece  a  base  dessa  nacionalidade  em  seus 

nativos?” (ORTIZ, 2009. p.157). Portanto, a própria concepção de “identidade nacional” pode 

ser contestada, já que ela não leva em consideração o elemento negro e indígena que fizeram 

parte da formação deste território. Nos momentos históricos em que era conveniente para as 

elites  brasileiras,  o  elemento  indígena  e/ou  negro  foram  incorporados  no  discurso, 

principalmente  para  criar  o  mito  “de  democracia  racial”.  No  entanto,  mesmo  nestes 

momentos,  estes grupos não saíram de sua condição marginalizada.  Problematizando esta 

questão, Eduardo Galeano afirma que: 

Nossa autêntica identidade coletiva nasce do passado e se nutre dele - pegadas sobre 
as quais caminham nossos pés, passos que pressentem nossas andanças de agora - mas 
não se cristaliza na nostalgia  Não vamos encontrar,  com certeza,  nosso escondido 
rosto na perpetuação artificial de roupas, costumes e objetos típicos que os turistas 
exigem aos povos vencidos.  Somos o que fazemos, e sobretudo o que fazemos para  
mudar o que somos: nossa identidade reside na ação e na luta. Por isso a revelação do 
que somos implica na denúncia do que nos impede de ser o que  podemos ser. Nos 
definimos a partir do desafio e por oposição ao obstáculo. (GALEANO, 1990, p. 16). 

É importante  ao situar  nossa História  – a partir  da perspectiva de “conhecimento” 

dessas terras pela Europa, com a chegada de Pedro Álvarez Cabral, em 1500 –, a existência de 



habitantes em terras brasileiras e mesmo no Paraná. O encontro entre civilizações diferentes 

(europeus X habitantes naturais das terras brasileiras) foi bastante traumática. 

A maior parte da literatura e da historiografia  sobre a ocupação humana na região 

Oeste do Paraná, retrata esta história apenas a partir da colonização, na década de 1950, com a 

chegada dos pioneiros, vindos em sua maioria dos estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Estes eram descendentes de alemães, italianos, poloneses entre outros. Mas, somos 

sabedores  que  essas  terras  bem antes  eram  ocupadas  por  indígenas  que  aqui  viviam.  A 

historiadora  Sarah  Ribeiro  faz  referência  à  ocupação  da  região  Oeste  do  Paraná  pelos 

guaranis, documentado em uma escritura, dizendo que “é lícito reconhecer que, desde tempos 

imemoriais, diferentes parcialidades Guarani habitam os limites hoje definidos como região 

Oeste  do Paraná”  (RIBEIRO, 2006,  p.  174).  O trabalho de Ribeiro  demonstra  também o 

processo  de ocupação  do espaço cedido  pelo  Estado à  companhias  estrangeiras  e  que  se 

utilizaram da mão de obra guarani, como vemos abaixo: 

Os propósitos de abrasileiramento se mostram no mínimo incongruentes, uma vez que 
o Estado inaugura seu suposto propósito de nacionalização destas fronteiras através da 
concessão de terras na região a companhias estrangeiras, empresas que, caracterizadas 
pelas  atividades  extrativas  e  predatórias,  empregam em grande  parte  mão-de-obra 
Tupi-Guarani, num regime de semi-escravidão (RIBEIRO, 2006, p.174). 

Também nos livros didáticos, predomina a idéia de que a região Oeste do Paraná era 

uma  vazio  populacional,  e  somente  com  a  vinda  dos  pioneiros  colonizadores  é  que 

efetivamente ocupou-se a região Oeste. Essa idéia de vazio populacional na região ajuda a 

explicar o desinteresse das pessoas sobre a questão indígena na atualidade. Segundo Sarah 

Ribeiro: 

A representação de um Oeste paranaense desocupado ou pelo menos,  destituído de 

pessoas habilitadas a alçá-lo às esferas do progresso é tributária das metas de expansão do 

capitalismo, “que incorpora uma nova área ao seu sistema produtivo desmistificando a noção 

de  um  processo  harmonioso  e  pacífico  elaborado  pela  ótica  colonialista”.  Diante  desta 

concepção, possessões indígenas são qualificadas como espaços ideais a serem inseridos no 

âmbito da economia nacional e subseqüentemente capitalista. Atribui-se a preferência pelos 

sítios aludidos à suposta ociosidade que distingue estas terras e, ao mesmo tempo, à propalada 

fertilidade dos seus solos. (RIBEIRO, 2005, p.27) 

O  oeste  paranaense  é  uma  região  de  terras  férteis  e  agricultáveis,  que  gera  uma 

economia  capitalista  promissora.  Região  que  hoje  é  considerada  como  celeiro  nacional, 

grande produtora de alimentos, despertando interesses econômicos, ao mesmo tempo que os 



remanescentes indígenas reivindicam a posse das terras através de demarcações da FUNAI. 

Segundo escritos de Sarah, a região oeste hoje é ocupada por poucos índios guaranis. 

Interessante notar que os estudos de Ribeiro foram realizados em meados da década de 

1990 até 2005. Já nesse momento,  a autora apresentava a reivindicação dos guaranis pela 

demarcação das terras ribeirinhas ao Rio Paraná, na região de Guaíra. Segundo Sarah Ribeiro, 

algumas áreas já teriam sido demarcadas na região Oeste: 

Atualmente,  permanecem  no Oeste  pouco  mais  de  seiscentos  índios  Guarani,  dos 
quais algumas famílias Mbÿá, e uma maioria Ñandeva, concentradas basicamente em 
dois locais distintos. O primeiro, denominado Área Indígena de Santa Rosa do Oco’ÿ, 
localiza-se no interior  do município de São Miguel  do Iguaçu  e compreende uma 
extensão de cerca de 230 hectares. Foi oficialmente demarcada pela FUNAI em 1982. 
A  outra  Reserva,  situada  no  município  de  Diamante  do  Oeste,  perfaz 
aproximadamente 1770 hectares e sua obtenção resultou de um longo embate travado 
entre este grupo indígena e os representantes da Usina Hidroelétrica de Itaipu durante 
aproximadamente catorze anos (RIBEIRO, 2005, p.28) 

Percebemos o quanto é longo o processo de reivindicação e luta dos indígenas guarani 

nestas  terras.  Como  vimos  no  artigo  de  Ribeiro,  “a  região  desde  tempos  imemoriais  é 

território  guarani”,  e  essa  territorialidade  foi  se  perdendo,  em  nome  do  progresso.  O 

antropólogo Diogo de Oliveira, em sua fala na palestra proferida no campus da Unioeste, em 

Marechal Cândido Rondon, diz que a região tem ocupação indígena a mais de 2000 mil anos e 

que os guaranis são a maior população indígena ocupando vários países da América do Sul. 

Atualmente estão confinados em pequenos espaços, vivendo no quase abandono. Possuem um 

histórico  de negação de  direitos  básicos,  lutando pela  demarcação de  terras  já  por  várias 

décadas, mas ainda não temos políticas claras em resposta a esta luta por registro das terras 

indígenas. 

O  tema  é  amplo  e  polêmico,  aqui  fiz  apenas  uma  pequena  abordagem,  fazendo 

reflexões  e  questionamentos  que  com  o  desenvolvimento  e  aplicação  do  projeto  foi 

aprofundado. 

CONHECENDO OS PRIMEIROS HABITANTES DO OESTE DO PARANÁ

Atualmente a região Oeste do Paraná vive uma situação tensa com os remanescentes 

indígenas  que  aqui  vivem.  Os  conflitos,  relacionados  principalmente  à  questão  da  terra, 

mobilizaram centenas de produtores rurais, deputados, prefeitos, vereadores, e teve grande 

repercussão  na  grande  mídia.  Mas  qual  é  realmente  a  razão  destes  conflitos?   Muitas 

informações importantes, que nos possibilitariam compreender de maneira mais ampla estes 



acontecimentos, permaneceram apagadas nas reuniões e pautas discutidas na imprensa. Por 

isto  que nos dedicamos  durante nossas próximas aulas  de História  ao estudo do processo 

histórico.  Para se entender a realidade atual,  é preciso conhecer como era organizado,  no 

passado, o espaço que vivemos hoje. 

O  Brasil  e  o  Paraná  eram  habitados  desde  tempos  muito  remotos,  por  povos  de 

diferentes culturas. Quando os portugueses e os espanhóis chegaram ao Brasil, encontraram 

habitantes que tinham hábitos e costumes bem diferentes dos europeus. No Paraná, as tribos 

que mais se destacavam eram os Guaranis e os Kaingáng. 3

Os Guarani habitavam o litoral, as margens do rio Paraná e regiões dos países vizinhos 

do Brasil, como o Paraguai, Argentina e Uruguai.  Os sujeitos que faziam e fazem parte desta 

tribo identificam-se mutuamente e mantêm laços de parentesco com aldeias  distantes, não 

tendo  o  limite  geográfico  como  empecilho.  Devemos  lembrar  que  quem  demarcou  e 

estabeleceu fronteiras geográficas,  foram os conquistadores e colonizadores no período de 

exploração e dominação de nosso território brasileiro. 

A  identidade  Guarani  se  manteve  preservada  através  da  língua  e  cultura.  Eles 

valorizam muito a liberdade. Os velhos eram/são muito queridos, respeitados e valorizados, 

muito procurados para dar conselhos e contar histórias. Foi a “memória” da tribo. Os Guarani, 

antes  da  interferência  direta  dos  colonizadores,  viviam em aldeias,  fazendo  clareiras  nas 

matas, usando a região para caça, coleta e agricultura, por um certo período até esgotarem os 

recursos. Quando percebiam que a terra precisava descansar, saiam em busca de uma nova 

região, deixando a área se recompor, para à ela retornarem futuramente. 

Com o Tratado de Tordesilhas, as terras americanas foram divididas entre Portugal e 

Espanha.  Grande parte  das  terras  da região  oeste  do Paraná pertencia  aos  espanhóis,  que 

vieram para cá em 1550 e criaram as “encomiendas”, formadas por terras doadas às pessoas 

tribo. Os Guarani, antes da interferência direta dos colonizadores, viviam em aldeias, fazendo 

clareiras nas matas, usando a região para caça, coleta e agricultura, por um certo período até 

esgotarem os recursos. Quando percebiam que a terra precisava descansar, saiam em busca de 

uma nova região, deixando a área se recompor, para à ela retornarem futuramente.  

3.  RIBEIRO, Sarah I.  G. T.  Fronteiras e espacialidade: O caso guarani no Oeste do Paraná.  In:  Varia 
Scientia:  Revista  Multidisciplinar  da  Unioeste/Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná.  a.1,  n  1.  (2001) 
Cascavel: Edunioeste, 2001. 



Com o Tratado de Tordesilhas, as terras americanas foram divididas entre Portugal e 

Espanha.  Grande parte  das  terras  da região  oeste  do Paraná pertencia  aos  espanhóis,  que 

vieram para cá em 1550 e criaram as “encomiendas”, formadas por terras doadas às pessoas 

que  quisessem  morar,  pacificar  e  catequizar  os  índios.  Mas  os  espanhóis,  dizendo  que 

defendiam os  índios,  os  ensinaram à  trabalhar,  transformando-os  em escravos.  Com esta 

situação, muitos indígenas fugiam ou se rebelavam. 

No início do século XVII, os jesuítas – uma ordem religiosa européia que tinha ideais 

um pouco diferentes das aplicadas pelo setor predominante da Igreja Católica, começaram a 

se colocarem contra a forma com que os indígenas eram escravizados. Isto porque a maioria 

dos colonos não estavam preocupados com a cristianização dos indígenas. Apenas queriam 

aproveitar a sua força de trabalho. Então, os jesuítas começaram a reunir os índios guaranis 

em grandes vilas chamadas de reduções,  onde os indígenas recebiam a catequização,  mas 

também trabalhavam na terra, nas lavouras de mandioca, milho, na criação de gado. Também 

trabalhavam na coleta e produção da erva mate. O que era produzido na redução podia ser 

consumido pelos indígenas. O excedente era vendido. No entanto, os indígenas não tinham 

direito de lucrar com as vendas do excedente, o que nos leva a problematizar as reduções 

também como parte do processo colonizador baseado na exploração do trabalho indígena. 

Além disso,  apesar  de  fornecer  proteção  aos  indígenas,  os  jesuítas  mudaram costumes  e 

crenças  destes,  principalmente  a  religião.  Todas  as  manifestações  culturais  indígenas  que 

remetessem as suas antigas práticas  nas tribos,  eram duramente repreendidas.  Portanto,  as 

reduções jesuíticas também são importantes para entendermos o processo de destruição das 

culturas indígenas presentes aqui no Oeste do Paraná. 

As  reduções,  bem  como  as  “encomiendas”,  foram  destruídas  pelos  bandeirantes 

paulistas,  que  vinham  capturar  índios  para  vendê-los  como  escravos.  Muitos  índios 

conseguiam fugir e passaram a viver novamente livres nas matas.  Como os bandeirantes não 

pretendiam se fixar na região, o Oeste do Paraná ficou “esquecido” por alguns anos, sendo 

descrito como um “vazio demográfico”.  Mas a região Oeste sempre permaneceu habitada por 

índios Guarani, durante todo tempo, até a vinda dos colonizadores no final do século XIX e 

início do século XX.

O PROCESSO DE COLONIZAÇAO DO OESTE PARANAENSE

Com o fim das reduções jesuíticas, muitos índios passaram a viver livres nas matas 

novamente. A idéia de que a região oeste do Paraná ficou abandonada é equivocada, pois os 



guarani continuaram a habitar a região. Mesmo sendo descrito como um “vazio demográfico”, 

aqui ficaram até  a chegada dos colonizadores,  quando novamente sofreram a opressão na 

forma de escravidão e usurpação de suas terras. 

Em fins do século XIX, surgem, devido o descobrimento pelos argentinos da riqueza 

destas terras e do clima favorável, as obrages, que eram locais de exploração da erva-mate e 

madeira, cujos donos eram chamados de  obrageiros.  Os obrageiros não eram os donos das 

terras, só faziam a exploração predatória e depois seguiam para outro lugar. Nas obrages, os 

trabalhadores eram chamados de mensus ou mensalistas. Eram, na sua maioria, paraguaios e 

descendentes dos índios guaranis. Os mensus eram mantidos em trabalho quase escravo, eram 

maltratados,  trabalhavam  em  péssimas  condições  e  sofriam  castigos.  Essas  condições 

adversas de trabalho não eram conhecidas pela maioria do povo brasileiro.4

Na primeira década do século XX, o governo brasileiro começou a dar maior atenção à 

região  oeste,  iniciando  a  abertura  de  estradas  e  sua  efetiva  colonização.  Isto  porque 

predominava a idéia de que a região Oeste do Paraná era um “vazio populacional”, e somente 

com a vinda dos pioneiros colonizadores é que efetivamente se ocuparia a região Oeste. Essa 

idéia de “vazio populacional” na região ajuda a explicar o desinteresse das pessoas sobre a 

questão indígena na atualidade.

Na visão de autores como Ruy Wachowicz,  a região Oeste do Paraná foi efetivamente 

ocupada  a  partir  da  colonização,  na  década  de  1950,  através  da  industrial  Madeireira 

Colonizadora Rio Paraná S.A. (Maripá), que vendia terras para os pioneiros, vindos em sua 

maioria  dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  Estes eram descendentes de 

alemães,  italianos,  poloneses  entre  outros.  A  partir  desta  intensificação  da  colonização, 

surgiram cidades como Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Guaíra 

e muitas outras.  

Mas,  essas  terras  bem antes  dos  colonos imigrantes,  eram ocupadas  por  indígenas 

guaranis que aqui viviam e que eram os verdadeiros donos destas terras. 

TERRAS INDÍGENAS JÁ DEMARCADAS NA  REGIÃO OESTE

 Existem atualmente 17 áreas indígenas demarcadas no Paraná, e duas se encontram na 

região oeste. As duas são da etnia Guarani e se localizam nos municípios de Diamante do 

Oeste e São Miguel do Iguaçu.

4. WACHOWICZ, Ruy Chistovam. Obrageros, mensus e colonos. 2 ed. Ed. Vicentina, 1987.



Terras 
Indígenas

Aldeias     Tribos  População Municípios Área(Ha)

Ocoy Sede Guarani 172 São Miguel do Iguaçu 231,88

Tekoha – 
Añetetê

Sede Guarani 163 Diamante do Oeste e 
Ramilândia

1.744,70

Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/estaticas/alunos/indios_terras.php

As duas reservas indígenas acima citadas já contam com uma certa infra estrutura, 

como escolas, casas próprias, água e luz, que, de certa forma, dão condições de sobrevivência 

aos indígenas que ali residem, situação diferente vivenciada pelos índios que vivem na região 

de Guaira e Terra Roxa.

OS INDÍGENAS NA IMPRENSA 

A  abordagem  que se refere a  questão indígena  na região Oeste  na atualidade,  a 

imprensa falada, escrita e televisiva tem dedicado grande interesse à temática, uma vez que 

envolve  um problema  atual.  A região  Oeste  do  Paraná  vive  uma  situação  tensa  com os 

remanescentes  indígenas  que aqui  vivem.  A partir  de  interesses  muitas  vezes  encobertos, 

estamos presenciando a mobilização dos colonos e autoridades em debates, que incitam um 

posicionamento da população contra a Proposta de Emenda à Constituição que regulamenta a 

demarcação de terras indígenas, cujos direitos os índios tem assegurado desde a Constituição 

de 1988.

Neste conflito, a questão tem sido muitas vezes caracterizada por lideranças políticas e 

econômicas  e também pela imprensa,  como sendo um embate entre pequenos agricultores 

contra os indígenas. Os pequenos agricultores são cooptados com a ameaça de desapropriação 

de terras que cultivam e das quais possuem o direito de posse adquirido por lei. Por outro 

lado, os índios tem o direito de receber de volta as terras que pertenceram aos seus ancestrais. 

Essa situação levanta uma discussão de muitos anos. Admiração e desprezo, encantamento e 

desrespeito, são muitos os sentimentos em relação ao índio.

Reserva indígena Ocoí – São 
Miguel do Oeste 

Reserva indígena Tekoha-
Añetetê – Diamante do Oeste

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/estaticas/alunos/indios_terras.php


Os indígenas na imprensa

Para situar a problemática atual do conflito, optamos por fazer um levantamento da 

imprensa escrita,  pesquisando o jornal  O Presente,  diário,  de Marechal Cândido Rondon, 

acerca  da  temática,  no  período  de  janeiro  a  junho  de  2013  e  encontramos  as  seguintes 

matérias referentes ao tema:

DATA TÍTULO PÁGINA

12/01/2013 Plano estratégico será criado para conter invasões indígenas 14/15

12/01/2013 Suspeita é de que índios estão sendo manipulados 16/17

17/01/2013 Situação de conflito pode ser eminente em Guaíra – 
Produtores X índios

15

02/02/2013 “Descobri na Funai aquilo que já desconfiava” 12

01/03/2013 Sperafico se mobiliza contra invasão indígena 09

26/03/2013 Encontros em Guaíra antecipam mobilização nacional 11

09/04/2013 Produtores se unem para evitar desapropriação de terras 14/15

18/04/2013 “Não vamos admitir que o território de Guaíra

seja destinado para uma grande área indígena”

10/11

20/04/2013 INSEGURANÇA NO CAMPO

Lideranças formalizam carta aberta sobre questão indígena

14/15

26/04/2013 Gleisi vai à Câmara para tratar da questão indígena

Ontem (25), em audiência na Casa Civil, foram tratados 
sobre os conflitos envolvendo municípios paranaenses

05

08/05/2013 BRASÍLIA

Demarcação de áreas indígenas estará em debate hoje

Do Oeste do Paraná, saíram mais de quatro ônibus com 
produtores e lideranças ruralistas para que haja participação 
maciça na audiência pública

09

10/05/2013 DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

Deputados afirmam que houve avanços na

discussão, mas ainda está aquém do esperado

10/11

16/05/2013 Frente Parlamentar Agropecuária protocola CPI da Funai

Objetivo é apurar irregularidades na demarcação de terras 

04



indígenas no país

12/06/2013 INVASÕES INDÍGENAS

Manifesto ocorrerá em Guaíra e no Mato Grosso do Sul

28/29
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A imprensa hoje é usada nas escolas como forma de conhecer a realidade presente. 

Segundo as autoras Heloisa e Rosária, “Nos diversos níveis de ensino e em diversas áreas, a 

imprensa transforma-se, de forma crescente, em suporte didático-pedagógico na sala de aula” 

(ROSÁRIA, 2007, p. 254). A imprensa não é liberal, noticia o que o dono quer, formando 

opiniões sobre o tema. A imprensa noticia o fato jornalístico.

Devemos ter  um olhar  crítico  sobre a  imprensa  e  perceber  que as noticias  sofrem 

manipulação. Neste sentido, o objetivo da atividade não foi apenas problematizar a questão 

indígena,  mas trabalhar com os alunos o quanto a fonte imprensa deve ser analisada com 

cuidado.

As  matérias  jornalísticas  veiculadas  pelo  O Presente  (elencadas  no  quadro  acima) 

foram impressas e entregues para os alunos. Após uma explanação e discussão sobre o papel 

da imprensa na História e na construção de opiniões, adesões e consensos, buscamos realizar 

um trabalho  que  possibilitasse  ao  aluno  identificar  esta  atuação  da  imprensa  no  caso  da 

questão indígena. Os textos jornalísticos foram lidos e discutidos com os alunos, objetivando 

que os mesmos identificassem na análise das matérias, os momentos em que o jornal toma 

posição e busca criar consenso em torno das “informações” que ele veicula.

O trabalho realizado em sala de aula,buscou refletir  sobre a situação das “Invasões 

indígenas”, buscando sempre na atualidade informações que trouxessem um questionamento 

sobre  o  assunto.  Nas  aulas  de  história  os  alunos  conseguiram  reporta-se  ao  passado  e 

apresentar  informações  atuais,  pois  como  na  região  estava  acontecendo  impasses 

governamentais e privados, a mídia estava informando diariamente dados sobre essas supostas 

invasões  e  suas  conseqüências   tanto  para  o  índio  como  para  o  proprietário  das  terras 

invadidas.  Como  esse  estudo  era  foco  nacional  de  discussões  na  época,  os  pais  e  a 

comunidade  participavam  das  discussões,  oferecendo  aos  filhos  (educandos)  informações 

riquíssimas sobre o que sabiam do assunto, demonstrando assim um maior interesse em sala.

http://www.opresente.com.br/


A conclusão do projeto trouxe para a realidade o estudo sobre a Lei nº 11.645, 5 pois 

como os alunos estão vivendo nessa região puderam refletir as causas dessas invasões e as 

conseqüências  futuras  para  toda  a  região  Oeste.  Pois  esta  sofrera  positivamente  e 

negativamente  todo  esse  processo,  famílias,  colônias  foram  formadas  nessas  terras, 

investimentos foram feitos. Buscamos com o trabalho desenvolvido uma reflexão de como 

será estudado e posto em prática uma ação governamental  sobre a questão indígena:  Para 

onde vão as famílias dos agricultores? Como os índios trabalharão nessas terras? Terão meios 

para continuar a vivenciar sua cultura? Estas são algumas entre muitas outras questões que 

ainda estão   a ser discutidas e respondidas.

MUSEUS E FONTES HISTÓRICAS INDÍGENAS

A outra atividade desenvolvida foi a visitação de museus e  busca por fontes histórias 

acerca  dos  indígenas   na  região  oeste  do  Paraná  que  levasse  o  aluno  a  visualizar  toda 

problemática da questão indígena por busca da demarcação de terras que está ocorrendo na 

região. As terras que estariam sendo demarcadas para reserva indígena podem abrigar sítios 

arqueológicos  com inúmeras  fontes  históricas  que  têm potencial  em auxiliar  o  estudo da 

passagem dos índios nestes territórios. O que se entende por fonte histórica? São vestígios 

deixados no passado que possibilitam compreender como diversas sociedades se organizavam 

e  atuavam.  Esses  vestígios  uma vez  encontrados  são estudados  e  passam a  ser  as  fontes 

históricas que estão nos museus da região. 

Neste sentido, buscamos despertar o interesse por essas fontes, bem como atentar para 

importância  de  sua  conservação.  Não há  uma preocupação com os  museus  por  parte  das 

políticas  públicas.  Em muitos  municípios  não  há  nenhum  museu  que  reúna  objetos  que 

possam ser utilizados como fonte histórica. Assim a história desses municípios e da população 

não é preservada nem lembrada.  

 Buscamos despertar uma maior curiosidade por parte dos alunos ao tema, levando-os 

a  visitar  museus  na região.   Dessa forma,  pretendemos  aproximar  o aluno com as fontes 

históricas  reais,  observando  sua  origem,  de  quais  sítios  arqueológicos  provêm,  estado  de 

conservação, bem como levantar dados de visitação nesses locais.

5 A lei 11.645/08 regulamenta a obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Afro-brasileira  Indígena em 
todos os níveis de ensino. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além das discussões realizadas nas aulas de História sobre a temática “A presença 

Indígena no Oeste do Paraná: conflitos e embates”, foi importante as  inúmeras participações 

dos professores inscritos nos fóruns e diários do GTR (Grupo de Trabalho em Rede), onde os 

mesmos  puderam  dialogar  e  apresentar  suas  idéias  de  forma  tranqüila  e  pautadas  em 

conhecimentos oriundos de muitas pesquisas e leituras. 

A apresentação da lei 11.645, que deve ser trabalhada em sala de aula como forma de 

ampliar o estudo e informar o aluno atual acerca de sua regulamentação, onde a informação é 

primordial e muito menos fique desinformado sobre a real historicidade indígena brasileira. 

Ainda hoje há no senso comum uma visão etnocêntrica e uma idéia de cultura indígena como 

bárbara com atrasos em seu desenvolvimento intelectual. 

O aluno precisa saber que cada ser é único e que o índio também possui um mundo 

que ele mesmo cria e recria, tem suas especificidades, seu artesanato e sua cultura, diferente 

da do homem não índio.  A obrigatoriedade do estudo da lei em sala de aula é o que faltava 

para iniciarmos um processo novo na escola, o que ficava somente para as aulas de história e 

geografia,  agora  passa  por  todas  as  áreas  do  conhecimento,  colocando-se  em prática  um 

estudo detalhado dos povos indígenas. Acabou aquela visão que a sociedade possuía que só 

trabalhamos na escola sobre os índios na semana que antecede o Dia do Índio, que pintamos o 

rosto  das  crianças  e  colocamos  um  cocar  na  sua  cabeça  para  mostrarmos  que  não  nos 

esquecemos de trabalhar sobre aquele que foi o primeiro habitante do Brasil.
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