
ESCOLA Estadual indígena Pindoty 

Localização: Ilha da Cotinga/Município de Paranaguá 

A Escola Estadual Indígena Pindoty foi inaugurada no final dos anos 1980 

através de solicitação do então cacique João da Silva. O período da 

inauguração da escola coincide com o período de trâmite e aprovação da 

Constituição Federal de 1988, que passaria então a ‘assegurar’ uma educação 

escolar ‘específica’ e ‘diferenciada’ às populações indígenas. O principal 

objetivo da comunidade indígena Pindoty em relação à escola naquele 

momento estava voltado à aprendizagem da Língua Guarani, que ocorreria 

através de um ensino bilíngue. Inicialmente a Escola Estadual Indígena Pindoty 

só ofertava o Ensino Fundamental I e após a conclusão desse ciclo as crianças 

ficavam sem opção de estudo, a menos que se deslocassem para a cidade. 

Isso implicaria na necessidade de deslocamento marítimo. Segundo a 

pedagoga da escola, muitas das crianças que optavam por estudar na cidade 

acabavam sofrendo preconceito devido a identidade étnica. Com a inauguração 

de um novo espaço escolar, que ocorreu em meados de 2017, ofertando a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental II, os adolescentes e jovens da 

comunidade tiveram a oportunidade de continuar os seus estudos.  

Prédio antigo da Escola Estadual Pindoty. 
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Atual Escola Estadual Indígena Pindoty 
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Jair Mariano Rodrigues  

Nasceu no dia 28/02/1976. É morador da Aldeia Indígena Pindoty na Ilha da 

Cotinga. Estudou na Escola Municipal Rosali Correia Teixeira. Cursou o Ensino 

Médio no EJA na cidade de Paranaguá, onde ia de barco. Hoje trabalha como 

Intérprete e professor de Língua Guarani na Educação Infantil da Escola 

Pindoty na Ilha da Cotinga. Cursa Educação do Campo na UFPR Litoral. 

 

Dionísio Rodrigues 

Sou vice cacique na Terra Indígena da Aldeia Pindoty - Ilha da Cotinga. Nasci 

em 06/10/1982. Estudei na Escola Estadual Indígena até a 4ª série. Concluí o 

Ensino Fundamental II no CEBEJA e o Ensino Médio na Escola Kuaa-mbo’e 

em Santa Catarina, no curso de Formação Indígena do Magistério. Trabalho 

como professor de Língua Guarani na Escola Estadual Indígena Pindoty - Ilha 

da Cotinga, que oferta Educação Infantil e Ensino Fundamental II.  

Estou sempre envolvido em projetos ligados ao Meio Ambiente, como roças e 

plantio de hortas, limpeza da beira mar e outros ligados à sustentabilidade, 

como a pesca e plantio e mudas de palmito e de arvores, por exemplo.  

Procuro sempre transmitir aos parentes através da cultura, essa 

consciência e cuidados com a natureza, além da demonstração de respeito 

com a mata, o rio, os peixes, o mar, os pássaros e tudo que está ao nosso 

redor. Cuidar hoje para ter amanhã!  


