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OBJETIVO DA OFICINA:
 A oficina tem por objetivo proporcionar 
reflexões sobre a trajetória histórica das relações 
entre os povos indígenas e os não indígenas e auxiliar 
os professores da rede estadual de ensino na reflexão 
sobre a maneira como têm abordado os conteúdos 
relacionados à História e Cultura Indígena e na 
importância de cada um dos profissionais da educação 
no ensino, na divulgação e valorização da cultura, valores, 
costumes e saberes dos povos indígenas.  

PROVIDÊNCIAS:
• Leitura do material disponibilizado: textos, vídeos, imagens, atividades;
• Impressão de textos e ou imagens;
• Papel sulfite;
• Tarjetas;
• Canetas coloridas.

INTRODUÇÃO:
 A oficina Os Índios de ontem e indígenas de hoje destina-se a todas as escolas 
estaduais do Paraná, sejam elas não indígenas ou indígenas, e pretende fazer com que, 
durante as oito horas do Formação em Ação, os professores cursistas possam revisitar 
imagens e concepções, presentes no imaginário popular ou particular, especialmente 
aquelas que dizem respeito aos índios de ontem e aos indígenas de hoje, adquiridas ao 
longo da vida escolar ou através de leituras e estudos e confrontá-los com os desafios, 
preconceitos e estereótipos enfrentados pelos indígenas quando tentam se identificar 
com tais clichês desenhados pela sociedade não indígena e que, na maioria das vezes, não  



2

OS ÍNDIOS DE ONTEM E OS 
INDÍGENAS DE HOJE

representa o modo atual de ser e pensar das sociedades indígenas.
Justifica-se, tal reflexão, pelo fato de que as relações entre a sociedade indígena e a não 
indígena, nos remetem a questões sociais, políticas, econômicas e culturais que interferem 
diretamente na forma como os povos indígenas e os não indígenas vivem e se relacionam 
atualmente.
 Espera-se que tais reflexões culminem em práticas pedagógicas nas escolas estaduais, 
não indígenas ou indígenas, mais especificamente no trato didático com os conteúdos 
relacionados a história e cultura indígena, que sugere-se, seja feito numa abordagem que 
possibilite à comunidade escolar compreender e valorizar a presença e a influência dos 
indígenas no modo de vida, de ontem e de hoje, dos brasileiros.

MANHÃ:
ATIVIDADE 01
 Leitura e análise das charges abaixo:
 Tem por objetivo mobilizar os cursistas para os conteúdos que serão trabalhados 
nesse encontro, a saber: Os Índios de ontem e os indígenas de hoje, a forma estereotipada 
e preconceituosa presente nas relações indígenas/não indígenas, a organização social e 
politica e as caraterísticas e peculiaridades dos povos indígenas que Paraná. 

Disponível em: 
https://goo.gl/UNi4AJ
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Disponível em: 
https://goo.gl/ogyTxg

Com base na leitura/análise das charges, os cursistas devem escrever em tarjetas 
(previamente organizadas pelo docente), fatos que lhe vem à mente, sobre a trajetória da 
sociedade brasileira, incluindo os indígenas e não indígenas, desde o período histórico a 
que fazem referência as charges, até a atualidade.

Exemplo de textos que podem aparecer:

► Os indígenas são produtores de artesanato e literatura belíssimos.
► Os povos indígenas já habitavam o território que hoje chamamos 
Brasil.
► Os índios da atualidade têm televisão, celular e internet.
► Apropriação e desapropriação territorial e cultural.
► O índio verdadeiro não deveria ter celular.
Obs: As tarjetas serão retomadas após a leitura do texto: Cinco Ideias 
Equivocadas sobre os Índios.
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ATIVIDADE 02: 
LEITURA DO TEXTO - CINCO IDEIAS EQUIVOCADAS SOBRE OS ÍNDIOS

 A atividade pretende fazer com que os cursistas revisitem ideias, concepções e 
pensamentos que tenham sobre os indígenas de ontem e de hoje. 

Importante:
 O docente deve dedicar tempo suficiente para a leitura, análise e 
discussão desse texto, que é base para a oficina.

Encaminhamento: 

• Dividir os participantes em 5 grupos e entregar para cada 
um deles uma das 5 ideias equivocadas sobre os índios. 

• O grupo fará a leitura, a discussão sobre o texto e 
compartilhará com os demais. 

• Sugere-se que todos tenham a cópia integral do texto, apesar 
de estarem responsáveis por apresentar parte dele.

Texto: Cinco Ideias Equivocadas sobre os Índios (Jose Ribamar Bessa)

Primeira: O ÍNDIO É GENÉRICO
A primeira ideia que a maioria dos brasileiros tem sobre os índios é a de que eles constituem 
um bloco único, com a mesma cultura, compartilhando as mesmas crenças, a mesma 
língua. Essa é uma ideia equivocada, que reduz culturas tão diferenciadas à uma entidade 
supra- étnica. O Guarani, o Kaingang, o Xokleng e o Xetá deixam de ser Guarani, Kaingang, 
Xokleng e Xetá para se transformar no “índio genérico”.  Alguém aí pode objetar: - Ah, mas 
existe também “europeu” como uma denominação genérica que engloba vários povos de 
línguas e culturas diversas e ninguém questiona. No entanto, quando um português ou 
um francês diz que é europeu, essa denominação genérica não apaga a particular. Eles 
continuam sendo, cada um, português ou francês. No caso do “índio”, o equívoco está em 
que o genérico apaga as diferenças. Hoje vivem no Brasil mais de 200 etnias, falando 188 
línguas diferentes.
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Foto: Comunidade  Kaingang – Campo do Dia/Nova Laranjeiras - Arquivo DEDI/2017

Segunda: CULTURAS ATRASADAS

A segunda ideia equivocada é considerar 

as culturas indígenas como atrasadas e 

primitivas. Os povos indígenas produzem 
saberes, ciências, arte refinada, literatura, 
poesia, música, religião. Suas culturas não 
são atrasadas como durante muito tempo 
pensaram os colonizadores e como ainda 

pensa muita gente ignorante. As línguas 

indígenas, por exemplo, foram consideradas 
pelo colonizador, equivocadamente, como 
línguas “inferiores”, “pobres”, “atrasadas”. Os 
linguistas sustentam que qualquer língua 
é capaz de expressar qualquer ideia, 
pensamento, sentimento e que, portanto, 
não existe uma língua melhor que a outra, 
nem língua inferior ou mais pobre que outra. 
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As pessoas, no entanto, confundem muitas vezes as línguas com os seus falantes. O que 
existe são falantes que, na estrutura social, ocupam posições privilegiadas em relação aos 
falantes de outras línguas, dando a falsa impressão de que suas línguas são superiores, 
quando do ponto de vista estritamente linguístico, não existe língua rica e língua pobre. 
Os proprietários de terra falam uma língua, os sem-terra falam outra. Aí, os primeiros 
determinam que sua língua é superior a dos segundo, o que não se sustenta cientificamente.

Terceira: CULTURAS CONGELADAS
O terceiro equívoco é o congelamento das 
culturas indígenas. Enfiaram na cabeça da 
maioria dos brasileiros uma imagem de 
como deve ser o índio: nu ou de tanga, no 
meio da floresta, de arco e flecha, tal como 
foi descrito por Pero Vaz de Caminha. E essa 
imagem foi congelada. Qualquer mudança 
nela provoca estranhamento. Quando o 
índio não se enquadra nessa imagem, vem 
logo a reação: “Ah! Não é mais índio”. Na 
cabeça dessas pessoas, o “índio autêntico” 
é o índio de papel da carta do Caminha, 
não aquele índio de carne e osso que convive conosco, que está hoje no meio de nós. 
O governador Gilberto Mestrinho, por exemplo, para impedir a demarcação das terras 
indígenas, veio com esse papo mole, que reforça preconceitos. Ele disse: “esses aí não 
são mais índios, já estão de calça e camisa, já estão usando óculos e relógios, já estão 
falando português, não são mais índios”. Ele criou uma nova categoria, desconhecida 
pela etnologia: os ex-índios. Aí, se essa lógica funciona, eu fico me perguntando se o 
Mestrinho não é, então, um ex-brasileiro, porque o cotidiano dele está marcado por 
elementos tomados emprestados de outras culturas. Aliás, isto acontece com todos nós. 
Você, por exemplo, está vestido com jeans, aliás, muita gente aqui está com um tipo de 
roupa que não foi inventada por nenhum brasileiro. Móveis como mesa e a cadeira têm 
uma história que vem lá da Mesopotâmia, onde foram projetadas no século VII a.C. 
passaram pelo Mediterrâneo sofrendo várias modificações antes de chegarem a Portugal e 
depois ao Brasil. 
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A forma de construir em concreto também não é técnica brasileira. O computador não 
é brasileiro, o telefone não é brasileiro, enfim toda essa parafernália que a gente usa – os 
milhares de itens culturais presentes no nosso cotidiano - não tem suas raízes em solo 
brasileiro. O escritor mexicano Octávio Paz escreveu com muita propriedade que “as 
civilizações não são fortalezas, mas encruzilhadas”. Ninguém vive isolado absolutamente, 
fechado entre muros de uma fortaleza. Historicamente, cada povo mantém contato com 
outros povos. Às vezes essas formas de contato são conflituosas, violentas. Às vezes, são 
cooperativas, se estabelece o diálogo, a troca. Em qualquer caso, os povos se influenciam 
mutuamente.

Quarta: OS ÍNDIOS PERTENCEM AO PASSADO

O quarto equívoco consiste 
em achar que os índios 
fazem parte do passado do 
Brasil. Num texto de 1997 
sobre a biodiversidade vista 
do ponto de vista de um 
índio, Jorge Terena escreveu 
que uma das consequências 
mais graves do colonialismo 
foi justamente taxar de 
“primitivas” as culturas 
indígenas, considerando-as como obstáculo à modernidade e ao progresso. Ele escreveu: 
“Eles veem a tradição viva como primitiva, porque não segue o paradigma ocidental. 

Assim, os costumes e as tradições, mesmo sendo adequados para a sobrevivência, deixam 

de ser considerados como estratégia de futuro, porque são ou estão no passado. Tudo 

aquilo que não é do âmbito do ocidente é considerado do passado, desenvolvendo uma 

noção equivocada em relação aos povos tradicionais, sobre o seu espaço na história”. Os 

índios, é verdade, estão encravados no nosso passado, mas integram o Brasil moderno e 

não é possível a gente imaginar o Brasil no futuro sem a riqueza das culturas indígenas. Se 

isto ocorresse, o país ficaria pobre, muito pobre, e feio, muito feio.
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Quinta: O BRASILEIRO NÃO É ÍNDIO
Por último, o quinto equívoco é o brasileiro não considerar a existência do índio na formação 
de sua identidade. Há 500 anos não existia no planeta terra um povo com o nome de povo 
brasileiro. Esse povo é novo, foi formado nos últimos cinco séculos com a contribuição, 
entre outras, de três grandes matrizes: as europeias, representadas basicamente pelos 
portugueses, mas também pelos espanhóis, italianos, alemães, poloneses, etc; as africanas, 
da qual participaram diferentes povos como os sudaneses, yorubás, nagôs, gegês, ewes, 
haussá, bantos e tantos outros. Finalmente, as indígenas, formadas por povos de variadas 
famílias linguísticas como o tupi, o karib, o aruak, o jê, o tukano e muitos outros. Depois, 
as migrações de outros povos como os japoneses, os sírio-libaneses, os turcos, vieram 
diversificar e engrandecer ainda mais a nossa cultura. No entanto, como os europeus 
dominaram política e militarmente os demais povos, a tendência do brasileiro, hoje, é se 
identificar apenas com o vencedor – a matriz europeia – ignorando as culturas africanas e 
indígenas. Isso reduz e empobrece o Brasil, porque você acaba apresentando aquilo que é 
apenas uma parte, como se fosse o todo.

Foto: Escola Indígena Arandu Pyahu – Indígenas Guarani /Turvo – arquivo DEDI/2017
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Encaminhamento: 

Após a leitura e apresentação dos textos, o docente escreve no quadro (uma ao 
lado da outra), as cinco ideias equivocadas: 

1- O ÍNDIO É GENÈRICO. 

2- CULTURAS ATRASADAS. 

3- CULTURAS CONGELADAS. 

4- OS ÍNDIOS PERTENCEM AO PASSADO. 

5- O BRASILEIRO NÃO É INDIO

Cada cursista retoma a tarjeta escrita na Atividade 1 e cola embaixo daquela que 
julga ter maior aproximação.

Ex: se escrevi na tarjeta:

Colaria junto à 3ª ideia: CULTURAS CONGELADAS ou à 4ª ideia: OS ÍNDIOS 
PERTENCEM AO PASSADO e explicaria a colocação, tendo como base o texto 
de José Ribamar Bessa.
O docente deve ter em mente que esse momento é de suma importância. Aqui 
os cursistas refletirão sobre como veem os povos indígenas e como isso pode 
interferir na maneira que conduz sua prática pedagógica, e como planeja os 
conteúdos referentes à História e Cultura Indígena, esteja ele atuando em escolas 
não indígenas ou indígenas. 

O  índio verdadeiro não deveria ter celular
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TARDE:
Atividade 03: 
Vídeo Edson Kayapó desmistifica conceitos indígenas 

Assistir ao vídeo que traz uma reflexão/desconstrução feita por Edson Kayapó, indígena 
da etnia Kayapó e atentar para o paralelo apresentado por ele sobre como os indígenas se 
veem e como são vistos pela sociedade não indígena.

Atividade 04: 
Texto - Usando a Palavra Certa pra Doutor não Reclamar 
Disponível em: http://danielmunduruku.blogspot.com.br/p/cronicas-e-opinioes.html

Texto: Usando a Palavra Certa pra Doutor não Reclamar

Na reflexão anterior falei sobre os equívocos que cercam a palavra índio. Fiz uma 

provocação e tenho certeza que muitas pessoas, especialmente professores, ficaram com a 

“pulga atrás da orelha”. Se assim aconteceu, alcancei meu objetivo. A inquietação é já um 
princípio de mudança. Ficar incomodado com os saberes engessados em nossa mente ao 
longo dos séculos é uma atitude sábia de quem se percebe parte do todo.

É sabido que esta palavra tem, às vezes, um quê de inocência em quem a usa. Tem 
quem a utiliza conscientemente também. Sabe que se trata de uma atitude política e fica 
mais fácil para os interlocutores entenderem do que estão falando. Aliás, esta palavra foi 
devidamente utilizada pelo movimento indígena no início dos anos 1970. Foi uma forma de 
mostrar consciência étnica. Antes disso não havia uma consciência pan-indígena por parte 

https://goo.gl/274iVa
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dos povos nativos. Eram grupos isolados em suas demandas políticas e sociais. Cada grupo 
lutava por suas próprias necessidades de sobrevivência. Somente depois que começaram 
a encontrar os outros grupos durante as famosas assembleias indígenas – patrocinadas 
pela Igreja Católica, através do recém criado Conselho Indigenista Missionário – CIMI 
– é que as lideranças passaram a ter clareza de que se tratavam de problemas comuns a 
todos os grupos. A partir disso o termo índio passou a ter uma ressignificação política 
interessante. Notem, no entanto, que foi um termo usado na relação política com o estado 
brasileiro. Cada grupo continuou a se chamar pela própria denominação tradicional. 
Isso não significou abrir mão do jeito próprio de se chamar. Quando muito, chamavam 
para os outros grupos ou pessoas indígenas utilizando o termo parente.

Por incrível que possa parecer não há relação direta entre as palavras  índio  e 
indígena, embora o senso comum tenha sempre nos levado a crer nisso. Basta um olhadela 
num bom dicionário que logo se perceberá que há variações em uma e noutra palavra. No 
fundo mesmo os dicionários têm alguma dificuldade em definir com precisão o que seria 
o termo índio. Quando muito, dizem que é como foram chamados os primeiros habitantes 
do Brasil. Isso, no entanto, não é uma definição, é um apelido e apelido é o que se dá 
para quem parece ser diferente de nós ou tem alguma deficiência que achamos que não 
temos. Por este caminho veremos que não há conceitos relativos ao termo índio, apenas 
preconceito: selvagem, atrasado, preguiçoso, canibal, estorvo, bugre são alguns deles. E 
foram estas visões equivocadas que chegaram aos nossos dias com a força da palavra.

Por outro lado o termo indígena significa “aquele que pertence ao lugar”, “originário”, 
“original do lugar”. Se pode notar, assim, que é muito mais interessante reportar-se a 
alguém que vem de um povo ancestral pelo termo indígena que índio. Neste sentido eu 
sou um indígena Munduruku e com isso quero afirmar meu pertencimento a uma tradição 
específica com todo o lado positivo e o negativo que essa tradição carrega e deixar claro que 
a generalização é uma forma grotesca de chamar alguém, pois empobrece a experiência de 
humanidade que o grupo fez e faz. É desqualificar o modus vivendis dos povos indígenas 
e isso não é justo e saudável.

Outra palavrinha traiçoeira e corriqueiramente usada para identificar os povos 
indígenas é tribo. É comum as pessoas me abordarem com a pergunta: qual é sua tribo? 
Normalmente fico sem jeito e acabo respondendo da maneira tradicional sem muita 
explicação. Sei que é um conceito entrevado na mente das pessoas e que só vai sair mediante 
muita explicação por muito tempo.
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Afinal, o que tem de errado com a palavra? A antiga ideia de que nossos povos são 
dependentes de um Povo maior. A palavra  tribo  está inserida na compreensão de que 
somos pequenos grupos incapazes de viver sem a intervenção do estado. Ser tribo é estar 
sob o domínio de um senhor ao qual se deve reverenciar. Observem que essa é a lógica 
colonial, a lógica do poder, a lógica da dominação. É, portanto, um tratamento jocoso 
para tão gloriosos povos que deveriam ser tratados com status de nações uma vez que têm 
autonomia suficiente para viver de forma independente do estado brasileiro. É claro que 
não é isso que se deseja, mas seria fundamental que ao menos fossem tratados com garbo.

Se não pode chamá-los de tribo, como chamá-los? Povo. É assim que se deveria tratá-
los. Um povo tem como característica sua independência política, religiosa, econômica e 
cultural. Nossa gente indígena tem isso de sobra e ainda que estejamos vivendo “à beira do 
abismo” trazido pelo contato, podemos afirmar com convicção que somos povos íntegros 
em sua composição e queremos estar a serviço do Brasil.

Uma última palavra: são os “índios”, brasileiros? Que tal desentortar o pensamento e 
inverter a pergunta: serão os brasileiros, “índios”? Será que a ordem dos fatores irá alterar o 
produto? Não saberia dizer, mas o que observo é que há um abismo entre o ser e o não-ser 
ou entre o não-ser e o ser. Nesse duelo, os indígenas têm levado a pior.

Encaminhamento:

Ler o texto de Daniel Mundurucu e entender a diferença 
conceitual, defendida por ele, entre os termos ÍNDIO e INDÍGENA 
e TRIBO e POVO, relaciona-las com a opinião de Edson Kayapó, 
apresentada no vídeo anterior, e com as ideias trazidas pelos cursistas 
no período da manhã.

Atividade 05: 
Texto - As Populações Indígenas do Paraná.
Disponível em: 
http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=68
Tem por objetivo dar a conhecer um pouco da história, do modo de vida e da organização 
social e política dos povos indígenas que habitam o Estado do Paraná: Kaingang, Guarani 
e Xetá.
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AS POPULAÇÕES INDÍGENAS NO PARANÁ
Conforme dados censitários de 2010, existem atualmente, no estado do Paraná, cerca de 
vinte e cinco mil, novecentos e quinze índios das etnias Kaingaing, Guarani e Xetá, vivendo 
em 27 terras indígenas demarcadas.
A economia dessas comunidades baseia-se na roça de subsistência, pomares, criação de 
ovinos e suínos. Para complementar a renda, produzem e vendem artesanato como cestos, 
balaios, arcos e flechas. 
Alguns indígenas atuam como professores alfabetizadores, intérpretes ou no ensino das 
línguas Guarani ou Kaingang, o que contribui com a valorização dos conhecimentos tradi-
cionais e com a preservação da identidade cultural.

O CACIQUE*

Atualmente, em cada terra indígena do Paraná existe um cacique*, “eleito” ou 
indicado pelo grupo para exercer a autoridade política e fazer contatos e negociações com 
as autoridades da sociedade não indígena.

Na escolha do cacique, considera-se a tradição, a hereditariedade, a experiência e o 
prestígio conquistado pela família, bem como a participação histórica desta, na liderança 
do grupo. O cacique deve promover a distribuição de responsabilidades entre os membros sob 
sua liderança, organizar a representação da comunidade nos processos de tomada de decisão, 
manter os mecanismos de controle social, além de atuar como conselheiro, Fernandes 2003.

O cacique tem autoridade para representar a comunidade em negociações com 
outras instituições, em reuniões com membros do poder público, na tomada de decisões, 
autenticação de documentos, negociação de projetos, recebimento de verbas, arrecadação 
e distribuição de donativos, organização de festas, nomeação para cargos, organização 
de grupos de trabalho, resolução de conflitos familiares, aconselhamento e imposição de 
penalidades aos infratores das normas e regras da organização social do grupo. 

Não há remuneração para a função de cacique. Seu trabalho é voluntário, seu poder e 
presígio é medido pela capacidade de conseguir bens e serviços para o grupo. 

Curiosidade:
*Na Terra Indígena Tupá Nhé É Kretã - Morretes, o cacicado é exercido por 
uma mulher indígena da etnia Guarani.
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ARTESANATO 

 No passado a cestaria era feita para atender as necessidades internas, tendo apenas 
valor de uso. O contato com sociedade não indígena trouxe a dependência econômica, 
e esta atividade adquiriu também o valor de troca. Os lucros obtidos com a venda do 
artesanato são utilizados para aquisição de gêneros alimentícios e eletrodoméstico, entre 
outros.

OS KAINGANG

Os Kaingang preferiam habitar as regiões de campos e florestas de Araucária 
angustifólia e tinham no pinhão sua principal fonte de subsistência. Decorridos 500 anos 
de contato com os não indígenas, os Kaingang preservam o idioma, batizam os filhos com 
nomes indígenas e raramente utilizam a pintura corporal.

É possível observar que, no interior de uma comunidade da mesma etnia, existem 
diferenças na organização social e política. Pesquisadores afirmam que as atividades 
cotidianas como o tipo de agricultura, a caça, a cestaria, o cuidado com as crianças, a 
itinerância entre as áreas indígenas, a presença de casas de fogo onde vivem os mais velhos, 
são marcadas por distintivos étnicos.

Os Kaingang acreditam que as plantas têm inspiração, vida e poder de cura. Dizem 
que quando uma criança nasce, recebe uma alma que dá vida ao corpo, mas como seu 
espírito é fraco, precisa de cuidados e banhos com ervas a fim de fortalecer a fixação desse 
espírito. 

Entre os Kaingang, a posse da terra é coletiva, todos usufruem dos produtos plantados 
e colhidos nas roças. 

Toda a comunidade, inclusive as crianças, participa ativamente das plantações. Os 
homens e meninos são responsáveis pelas roçadas, limpeza do terreno, empilhamento, 
queima, plantio, capina e colheita. No cultivo da mandioca os homens vão abrindo as 
covas, as mulheres colocam ramas e as crianças cobrem os buracos. O plantio de batata-
doce e de abóbora é de responsabilidade das mulheres e das crianças. 

Na roça, as mulheres cuidam dos filhos pequenos e cozinham, enquanto os homens 
estão trabalhando.
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OS GUARANI 

Antes da colonização, os Guarani distribuíam-se desde o litoral até o planalto 
paranaense. Estabeleciam-se em regiões de floresta tropical e usavam áreas próximas para 
caça, coleta e agricultura. 

Permaneciam, em torno de cinco a seis anos no mesmo local, até esgotarem os 
recursos naturais, e retornavam após o restabelecimento da terra. 

Normalmente a aldeia era composta por cinco ou seis casas comunitárias, sem 
divisões internas, onde viviam cerca de trinta pessoas, em cada. No interior das habitações 
e nas áreas periféricas da aldeia concentravam-se as atividades das mulheres. No centro da 
aldeia existia a casa de reza, onde eram realizados os rituais religiosos. 

Produziam cerâmica, redes e cestas de fibras e de taquara e fiavam algodão para 
confecção de roupas. Ainda hoje os Guarani mantêm laços de parentesco e afinidade 
com aldeias distantes e preservam a língua e a cultura.  Algumas comunidades indígenas 
Guarani do Paraná não falam mais a língua materna, nem praticam a religião tradicional.

Entre os Guarani também existem diferenças na estrutura linguística, costumes, 
rituais, organização política e social, orientação religiosa, interpretação da realidade e modo 
de interagir. Embora existam questões como: território, religião, concepção de infância, 
importância da oralidade, papel central dos cantos, instrumentos musicais e da dança, 
que perpassam a maior parte dos grupos, é necessário observar que cada grupo tem suas 
particularidades. Para os Guarani o comportamento depredador mostrado pela sociedade 
não indígena e visto como um mal irreparável. Porém, os Guarani acreditam que a terra 
pode ser reumanizada quando houver boa água, uma casa e um pátio com possibilidade de 
desenvolver atividades religiosas, cantos e danças. 

O povo Guarani consegue recriar espaços ecológicos semelhantes aos tradicionais, 
que lhes sejam verdadeiros tekohá. Tem procurado os últimos espaços da “terra-sem-mal”, 
considerados por eles como antigo território guarani, e, portanto deles. 

Entre os Guarani a figura do xamã (sacerdote, rezador, curador, txeru ou pajé) 
e importantíssima. Estes se formam pela inspiração, aprendizagem, iniciação, e, 
principalmente, pela revelação divina que acontece quando há a devoção. Após o contato 
com a sociedade não indígena, os xamãs passam a ser responsáveis pela religião, enquanto 
os caciques e lideranças cuidam da política e demais atividades.
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Os Guarani acreditam que Nhanderu (Deus) os fez especialmente para cantar e 
dançar. A música, o cantar, o executar dos instrumentos tem caráter invocatório e tem o 
papel de atingir a escuta dos deuses. Por meio do convívio familiar, de jogos e exemplos, 
a criança Guarani aprende a conhecer e distinguir os comportamentos considerados 
adequados dos desaprovados pelo grupo.

OS XETÁ

Desde o final do século XIX, existem relatos sobre indígenas, denominados Xetá, 

no centro sul do Paraná, Este grupo indígena foi oficialmente contatado pelo Serviço 

de Proteção aos Índios, atual FUNAI, na região da Serra dos Dourados no noroeste do 

Paraná, na década de 1950.

Pesquisadores contaram 60 indivíduos Xetá quando realizaram estudos linguísticos 

sobre a cultura e a língua dessa etnia. Estudos mais recentes constataram que a situação 

social e econômica vivenciada pelos Xetá naquele momento, justificava-se pelos cons-

tantes deslocamentos do grupo, provocados pela expansão cafeeira. 

O pesquisador tcheco Vladimir Kozák documentou em detalhes o cotidiano destes 

povos por meio de filmes, fotografias, pinturas em tela e desenhos, além de produzir 

textos e coletar objetos, que formam o acervo do Museu Paranaense e do Museu de Ar-

queologia e Etnologia da UFPR. 

A organização social da comunidade Xetá baseia-se* no sistema de parentesco e 

na divisão sexual do trabalho. Algumas atividades são exercidas exclusivamente pelos 

homens como: caça construção de habitações e armadilhas, produção de instrumentos, 

além da segurança e defesa do território.  Os meninos Xetá desde muito cedo aprendem* 

com os pais as atividades consideradas masculinas, principalmente o manejo do arco e 

flecha. São consideradas atribuições femininas: preparo do alimento, transporte de carga 

e do alimento e cuidado com seus filhos. A coleta, tecelagem e cestaria são atribuições 

exercidas por ambos os sexos.

A subsistência dos Xetá era garantida por meio da caça e da coleta. Sua dieta ali-

mentar baseava-se principalmente em produtos disponíveis durante o ano todo, como 

cocos de palmeiras, frutos e mel de abelhas silvestres.
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Entre os alimentos constavam diversas espécies de tubérculos, fungos de árvores, 

frutos silvestres, banana de macaco, jacaratiá, jabuticaba, gabiroba, pitanga. Também 

faziam parte da dieta Xetá algumas espécies de insetos, besouros, pirilampos e larvas de 

troncos de palmeiras. Estas iguarias são consumidas até hoje, após serem tostadas sobre 

a brasa.

Os Xetá caçam ou capturam* diversas espécies de répteis, mamíferos e aves. Entre 

os animais caçados, destacam-se a queixada, o caititu, os macacos e aves, como o tuca-

no, arara jacu e mutum. Nas armadilhas apreendem* o tatu, a cotia, a lontra, o quati, o 

tamanduá, a jaguatirica, os preás, as antas e as onças, além de cágados, lagartos e cobras.

Os Xetá apreciam* a companhia de animais, que costumam criar, como gaviões, 

corujas, morcegos, aves, borboletas, cigarras e besouros. 

Na terapêutica tradicional, os Xetá utilizam* mistura de palmito quente com mel 

para dores de garganta. Utilizam* também folhas de erva-mate misturadas com água, a 

qual é empregada como unguento ou loção refrescante na cura de dores musculares, fe-

bre, ferimentos e eczemas. Para curar dores de estômago, fricciona-se* o abdômen com 

as patas das onças, doenças de pele são tratadas com cinzas de pele de onça, friccionadas 

sobre o rosto ou corpo do paciente. Para dores de dentes esfrega-se sobre a área afetada 

partes de certas aves, como o pé de jacu ou as unhas de coruja anã. Curam-se* dores de 

cabeça pressionando-se com os pés a cabeça da pessoa afetada. Contra picadas de cobra, 

aplicam três torniquetes no membro picado, geralmente a perna. A seguir, uma série de 

procedimentos são executados sobre o local da picada: banho com kukuay ( folhas de 

erva-mate defumadas e secas , socadas no pilão e ingeridas com água) e suco de palmito, 

esfregação com cinzas de onça queimado, abanação com pele de onça ou com gavião vivo.

      *Nota:
Tomamos a liberdade de alterar, no texto acima, algumas palavras que se 
referem a ações e práticas dos Xetá, por entender que ainda hoje, algumas 
destas são praticadas por indígenas dessa etnia que residem no Estado do 
Paraná e que procuram manter seus saberes, tradições e cultura. 
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Encaminhamento:
Após as leituras e as reflexões feitas durante o dia, os cursistas, individualmente, deve-

rão registrar na tabela abaixo (ao menos 4 itens cada) o aprendizado desta oficina e socia-
lizá-la com os demais.

O QUE EU JÁ 
SABIA 

O QUE FOI 
NOVIDADE

COMO ABORDAVA OS 
CONTEÚDOS RELATIVOS 
A HISTÓRIA E CULTURA 

INDÍGENA 

COMO VOU 
ABORDÁ-LOS A 

PARTIR 
DE AGORA
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