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Apresentação

A metodologia da Resolução de Problemas tem sido muito utilizada nas
escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O objetivo desse trabalho é
problematizá-la numa perspectiva crítica, interdisciplinar e com conteúdo
organizado a partir da realidade do campo, na qual se inserem as escolas nas
quais atuam os educadores e educadoras envolvidas no Programa Escola da
Terra (2019/PR).
Optamos em organizar os resultados do trabalho neste pequeno caderno,
construído a partir de duas oficinas: a primeira realizada com educadores e
educadoras da Terra Indígena Rio das Cobras (em Nova Laranjeiras/PR) e a
segunda com educadores e educadoras de Campo Largo, Araucária e
Cafelândia (em Araucária/PR), no âmbito do Programa Escola da Terra (2019),
pela professora Marlene Lucia Siebert Sapelli (Universidade Estadual do Centro
Oeste do Paraná – Guarapuava/PR).
Apresentamos os resultados das duas oficinas e, para finalizar, registramos
outras sugestões de problemas. Em anexo, colocamos os inventários
construídos pelos municípios envolvidos.
Esperamos que esse trabalho inspire a continuidade do mesmo nos locais
em questão e inspire novos trabalhos.

Guarapuava, 17 de novembro de 2019.
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COMO SE DEU O PROCESSO
O Programa da Terra é uma política de formação continuada de
professores. As atividades do Programa, realizado numa parceria entre
Universidade Federal Fronteira Sul e Universidade Estadual do Centro Oeste do
Paraná, incluíram ações relacionadas ao planejamento escolar, à construção do
inventário da realidade, ao cooperativismo, à agroecologia, à cartografia social,
às disciplinas específicas do currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
dentre outras. No âmbito do Programa foram realizadas várias oficinas, dentre
elas a da Metodologia da Resolução de Problemas. Num momento que
antecedeu as oficinas, houve um trabalho acerca da construção do inventário da
realidade, ou seja, do levantamento orientado dos elementos que compõem a
realidade das comunidades atendidas pelas escolas do campo, nas quais atuam
os educadores e educadoras envolvidas no processo.
Segundo Caldart et al (2017, p. 163)
O inventário é uma ferramenta para levantamento e registro
organizado de aspectos materiais ou imateriais de uma
determinada realidade. Levantamentos quantitativos e ou
qualitativos. Pode-se fazer um inventário de bens, de valores, de
produções econômicas, culturais, sociais, de recursos naturais,
de pessoas, de formas de trabalho, de lutas, de hábitos e
costumes, de conhecimentos, de atividades agrícolas, de
indústrias, de conteúdos de ensino, de livros lidos pelos
estudantes e seus educadores.

A realização dos inventários enriqueceu o trabalho de construção dos
planejamentos nas escolas envolvidas, pois, aproximou a escola da
comunidade, possibilitou ampliar o conhecimento dos professores acerca da vida
das comunidades atendidas pelas escolas e potencializou a possibilidade de
estabelecer conexões entre os conteúdos específicos de cada disciplina e a vida.
Essas conexões indicavam possiblidades relevantes de construir problemas
matemáticos na perspectiva de trazer as questões da realidade, de formar
criticamente e de realizar um trabalho interdisciplinar.
Depois de construídos os inventários (que se encontram em anexo), foram
realizadas as oficinas que foram iniciadas com uma breve discussão sobre os
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fundamentos da metodologia da resolução de problemas e, em seguida, foram
definidas algumas porções da realidade que pudessem provocar a conexão com
os conteúdos de matemática. A partir disso, foram elaborados os problemas
matemáticos que deveriam conter, obrigatoriamente, um enunciado e, na
sequência as perguntas, que deveriam ser além de quantitativas, de reflexão e
posicionamento sobre as questões da realidade.
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Sobre a metodologia da Resolução de Problemas
A metodologia da Resolução de Problemas faz parte de um conjunto de
estratégias que se opõem ao ensino da Matemática descolado da realidade, que
focam na lógica interna da disciplina. É uma metodologia que exige a
participação ativa do estudante e um diálogo estratégico entre ele e o educador.
Segundo Lupinacci e Botin (2004), essa metodologia contribui para estimular o
raciocínio, o pensamento ativo, a reflexão e a descoberta, o aprender a aprender,
a autonomia intelectual. Além disso, estimula a leitura, desenvolve a capacidade
de interpretar textos e organizar argumentos nas respostas elaboradas, bem
como contribui para aprender procedimentos.
Não é qualquer tipo de problema que contribui ao desenvolvimento e à
aprendizagem dos estudantes. Para Diniz apud Lupinacci e Botin (2004),
[...] um problema é toda a situação na qual o indivíduo
confrontado não tem garantia de obter solução com o uso de um
algoritmo, sendo que todo o conhecimento relevante desta
pessoa deve ser combinado de maneira nova para resolver esta
questão” (p.15).

Muitas vezes, a elaboração dos problemas se dá com o uso de palavras
que, inclusive, já indicam as operações necessárias para resolvê-lo, o que facilita
o percurso do estudante, tirando-lhe a oportunidade de desenvolver várias
capacidades, inclusive de aprender novos procedimentos.
Os problemas também não devem expressar situações da vida distantes,
genéricas ou sem sentido para o estudante. Devem conter situações
importantes, próximas da vida dos estudantes e que façam sentido aos
estudantes. Ao trazer nos problemas as questões, os conflitos da vida, essa
metodologia também contribui para que os estudantes reflitam e se posicionem
diante da vida.
Dante apud Soares e Pinto (s/d), entende que são objetivos dessa
metodologia:
1. Fazer o aluno pensar produtivamente. 2. Desenvolver o
raciocínio do aluno. 3. Preparar o aluno para enfrentar situações
novas. 4. Dar oportunidade aos alunos de se envolverem com
aplicações da matemática. S. Tornar as aulas de matemática
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mais interessantes e desafiadoras. 6. Equipar o aluna com
estratégias e procedimentos que auxiliam na análise e na
solução de situações onde se procura um ou mais elementos
desconhecidos. 6 7. Dar uma boa alfabetização matemática ao
cidadão comum.

Uma estratégia que pode tornar essa metodologia mais interessante,
pode ser a mediação do educador para que os próprios estudantes elaborem
problemas matemáticos.
O acompanhamento dos educadores em relação aos processos
realizados pelos estudantes para elaborar e resolver os problemas, pode
representar uma rica fonte de avaliação que possibilita compreender como cada
um encontra as soluções. Tais constatações podem orientar os educadores para
reorganizar o trabalho, no sentido de atingir os objetivos de desenvolvimento e
aprendizagem.
Soares e Pinto (s/d), sugerem alguns cuidados que devemos ter ao
elaborar os problemas matemáticos.
Cuidados que se deve ter: longas listas de problemas são
desmotivadoras, assim como constantes fracassos e repetições
são frustrantes. Para evitar essas atitudes convém: apresentar
poucos problemas com graduação de dificuldades e aplicação
de diferentes estratégias. A linguagem deve ser simples
evitando a não compreensão do problema. Permitir o uso de
materiais concretos. Evitar valorizar a resposta e sim todo o
processo para determiná-la. Incentivar as descobertas do aluno,
a diversidade de estratégias utilizadas, a exposição de
dificuldades, a análise e verificação da solução, a criação de
novos problemas e a identificação do erro, para que através dele
possa compreender melhor o que deveria ter sido feito.

Isso tudo nos leva a perceber que a metodologia da Resolução de
Problemas é uma estratégia adequada e enriquecedora no processo de
aprendizagem dos conceitos matemáticos, bem como de desenvolvimento das
capacidades de leitura e escrita, de análise, de interpretação, de síntese, de
comparação, de posicionamento, dentre outras.
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Antes de apresentar a produção feita nas oficinas,
elencamos algumas sugestões de problemas para
serem trabalhados nas escolas
1.
Florêncio reuniu cinco famílias da sua comunidade para plantar feijão.
Neste ano colheram 20 sacas com 30kg cada uma e conseguiram vender por R$
3,10 o quilo. Quantos quilos colheram? Guardaram metade para consumo das
famílias e venderam a outra metade Quanto receberam pelo que venderam?
Como usaram agrotóxico, alguns ficaram doentes depois da colheita. Você
compraria o feijão produzido pela família de Florêncio? Por quê? Que tipo de
feijões você conhece? Poderia combinar com seus colegas para cada um trazer
o tipo de feijão que tem em casa?
3. Dona Joana tem uma filha de 5 anos que ficou doente. Levou à benzedeira
que preparou um xarope com diferentes chás e com mel. Para o tratamento
pediu que Joana desse todo dia uma colher com 22 ml. Tomou durante 7 dias.
Quantos mililitros tomou? Você conhece alguma benzedeira? O que ela faz?
2.
Carlos mora num sítio, tem dois açudes e cria tilápias. Tirou do açude 125
quilos de peixe, vendeu e recebeu R$ 3,80 por quilo. Metade foi despesa e a
outra metade foi lucro. Quanto recebeu? Observando os preços abaixo, tente ir
calculando até aproximar do valor que representa seu lucro. O que você
compraria? Quais dos itens abaixo você não compraria? Por quê?
Item a comprar Valor
Quanto
Quanto
compraria?
gastaria?
Feijão
6,50 o quilo
Cigarro
9,00 a carteira
Leite
3,80 o litro
Costela
7,30 o quilo
Arroz
15,99 – 5 quilos
Calça jeans
63,00 cada uma
Pinga
7,50 o litro
Blusa
de 54,00 cada uma
inverno
Bota
98,00 cada uma
TOTAL
3.
Andréia mora numa cidade na qual há empresas que contratam crianças
para trabalhar. João é uma dessas crianças. Trabalha com a mãe numa fábrica
de roupa. Seu trabalho é juntar os retalhos que as costureiras jogam no chão e
colocá-los em um saco. Ele ganha R$ 15,00 por dia. Se trabalha 25 dias por
mês, quanto recebe?
Cole em seu caderno figuras com crianças trabalhando em empresas.
O que você pensa sobre a situação do João?
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4.
Eloá, desde pequena ajuda sua família a fazer cestos e a vendê-los. No
mês de abril a família produziu 20 cestos grandes e 10 pequenos. Os cestos
grandes foram vendidos por R$ 15,00 e os pequenos por R$ 8,00. Quanto
receberam? Se trabalharam 150 horas, quanto receberam por hora? O que, em
geral, as famílias compram com o dinheiro que ganham? O que você compraria?
Você poderia fazer um desenho de um cesto com a arte que você faria e, em
seguida, pintá-lo?
5. Márcia resolveu juntar as latinhas de cerveja espalhadas pela aldeia. Vendeu
por R$ 3,70 o quilo. Para ganhar um salário mínimo, quantos quilos deve juntar?
O que mais poderia juntar para vender? Na sua comunidade, as pessoas
consomem muitas bebidas alcóolicas? O que você pensa sobre isso? Você sabia
que existe uma profissão chamada ‘agente ecológico’, mais conhecida como
‘catador de lixo’? Represente em desenho o trabalho desse trabalhador.
6.
Pedro é amigo de Nelsinho. Os dois foram junto com seus pais colher
sementes para fazer colares. Se cada colar precisa, em média, de 200 sementes
para ser feito, quantas sementes são necessárias para fazer 5 colares? Você
usaria sementes de que plantas para fazer os colares? Você ajudaria Pedro e
Nelsinho? Por quê? Você poderia fazer um colar com um colega e trazê-lo para
a escola?
7.
Para fazer cada pão de milho, Ilda usa 40 espigas de milho. Se quiser
fazer 7 pães, quantas espigas precisará? Você conhece alguém que planta
milho? Quantas espigas, em geral, colhem por pé? Você poderia recortar de uma
revista uma figura de milho?
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OUTRA FORMA DE APRESENTAR OS PROBLEMAS, PODERIA SER UMA
SITUAÇÃO MAIS AMPLA DA VIDA DAS CRIANÇAS

Um dia bem matemático na aldeia

A família de Jéssica Kaingang (que tem 8 anos), mora na Aldeia Lebre,
sempre acorda cedo, em torno de 5:30 h, pois, anda 3km para chegar a BR 277,
onde vende seus artesanatos. Seu pai, Paulinho, tem 36 anos; sua mãe, Danusa
tem 34; sua irmã, Maria Amélia, tem 7 anos e seu irmão menor, Luciano, tem 6
anos.
Hoje, levarão 4 cestos grandes, sete cestos pequenos e 5 filtros do sonho.
Cada cesto grande custa R$ 30,00; o pequeno R$ 7,00 e o filtro R$ 5,00.
Uma família que viajava parou e comprou dois cestos grandes, mas pediu
desconto de R$ 5,00 em cada um. Houve um acordo e acabaram comprando os
cestos.
Um casal que parou na estrada queria os cestos quase de graça e Paulinho
não aceitou vender os cestos por valores tão baixos.
Ao final do dia, às 17 horas voltaram para casa e só restavam 2 cestos
grandes. Quanto dinheiro conseguiram?
Na volta, vieram novamente andando, já bem cansados.
Passaram no mercadinho da aldeia para comprar alguns alimentos.
Compraram 2 pães por R$ 4,00 cada um; uma dúzia de ovos por R$ 3,90
e um quilo de feijão por R$ 5,30.
Ao chegar em casa, Danusa foi dar banho nas crianças e juntou a roupa
para lavar, enquanto Paulinho descansava na varanda da casa.
Às 21:30 h foram dormir porque já estavam bem cansados.
E no outro dia começou tudo de novo, mas Jéssica não foi porque precisava
ir à escola.

Atividades (algumas sugestões...cada professora pode criar outras)

1. Construa uma história em quadrinho com o texto.
2. Questões de interpretação:
a) Em que horários a família realiza que atividades?
Atividade
Horário

b) Quantas filhos o casal tem e qual o nome de cada um?
c) Qual dos filhos já frequenta a escola?
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3. Questões de posicionamento:
a) Esta família é rica? Por quê? O que você pensa disso?
b) Enquanto Paulinho descansava, Danusa deu banho nas crianças e lavou
roupa. O que você pensa disso?
c) O que há de diferente na vida dessa família e da sua? Faça um quadro com
as atividades e horários da sua rotina.
4. Cálculos:
a) Em que ano cada pessoa da família nasceu?
Nome
Ano em que nasceu

b) Qual a diferença de idade das filhos? Isto é comum nas famílias?
c) Quantas horas dormirão se no dia seguinte levantarem no mesmo horário?
d) Se fazem esse caminho três vezes por semana, quantos quilômetros andarão
na semana?
e) Quanto gastaram no mercadinho da aldeia?
f) Quanto receberam pelas vendas de um dia? Se haviam gasto 60,00 para fazer
os produtos, quanto lucro tiveram?
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Relato sobre a primeira oficina
A primeira oficina foi realizada na Terra Indígena Rio das Cobras,
localizada no município de Nova Laranjeiras/PR, onde moram indígenas das
etnias kaingang e guarani. Participaram dela, professores dos anos iniciais das
escolas localizadas na Terra.
Participaram da elaboração dos problemas, os seguintes educadores e
educadoras: Maria Cleia de Souza, Luiza P. N. Santos, Claridiane Teineira,
Dariane Fíori, Eliane Monique Barreto, Edilaine de Fátima Molinete, Izalminio
Nonmog Luiz, Geovana Knob, Azelia Mendes, Suzane de Moura, Maricleia
Daiane Simon, Rosicléia Rabel,

Silmara Rionvkoski Bueno, Marilei Padilha

Cavalheiro Vial, Edina de Moura, Ezídio Fagfar Capanema, Mariza Aparecida
Ribeiro Dos Santos, Eolanda Maria Oliveira Sales, Elizaine Maria Molinete,
Janice Correia de Siqueira,

Erondina de Fátima Coelho Maeberg Kochozycki,

Elizane de Matos Rufino, Delmira Aparecida Borovicz, Maristela. J. Bernardo,
Jacira Jera Fernandes, Ana Paula Mulinete, Roseli Petró, Marilise Forchesatto
e Daize de Paula.
A princípio foram construídos quadros para estabelecer conexão entre
conhecimentos matemáticas e questões da vida das comunidades indígenas nas
quais as escolas estão inseridas que, no momento posterior, serviu de base para
a elaboração dos problemas.
Questões da Vida

Conteúdos Matemáticos/ano

Artesanato

Formas geométricas (1º ao 4º)
Medidas/ capacidades/ operações (1º ao 4º)
Multiplicação/ operações (1º ao 4º)
Sistema monetário (1º ao 4º)
Linhas/ formas (1º ao 4º)
Fração (4 º e 5º)
Medidas de tempo, quantidade (4 º e 5º)
Números ordinais (4 º e 5º)
Medidas de massa (3º. ano)
Medidas de capacidade (3º. ano)
Medidas de tempo (3º. ano)
Sistema monetário (3º. ano)
Dúzia (3º. ano)
Números ordinais (3º. ano)
Tabela e gráficos (3º. ano)

Comida
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Plantio

Dinheiro/ venda

Luz

Idades

Casas

Festas

Jogos/ esportes

Calendário (4 º e 5º)
Tempo/ Medidas Linhas (4 º e 5º)
Números ordinais (4 º e 5º)
Sistema monetário (3º, 4º e 5º)
Gráficos (3º, 4º e 5º)
Quantidades (1º, 2º, 3º, 4º e 5º)
Quatro operações (4º, 5º)
Meses do ano (3º, 4º e 5º)
Sistema monetário (3º, 4º e 5º)
Gráficos (3º, 4º e 5º)
Quantidades (4º e 5º)
Medidas de tempo
Quatro operações (4º e 5º)
Dobro, triplo
Metade
Sistema monetário
Quatro operações
Unidade, dezena e centena
Quantidades (1º, 2º, 3º, 4º e 4º)
Gráficos (3º, 4º e 5º)
Adições e subtrações (2ª, 3º, 4º e 5º)
Números cardinais
Números ordinais
Medidas de tempo/ ano
Ordem crescente e decrescente;
Dobro
Formas geométricas (1º, 2º, 3º, 4º e 5º)
Medidas de comprimento (4º e 5º)
Quantidades (1º, 2º, 3º, 4º e 5º)
Dobro, triplo, metade.
Formas geométricas
Quantidades
Medidas de comprimento/ capacidade/ distância
Noções de tamanho
Sistema monetário (1º ao 5º)
Tempo/ hora (1º ao 5º)
Números e quantidades (1º ao 5º)
Medidas e quantidades (1º ao 5º)
Medidas de capacidade (1º ao 5º)
Números ordinais (1º ao 5º)
Frações (1º ao 5º)
Quantidade (1º ao 5º)
Calendário (1º ao 5º)
Sistema monetário (1º ao 5º)
Medidas de massa/ tempo (1º ao 5º)
Tempo dia/ noite (1º ao 5º)
Números romanos (1º ao 5º)
Números e quantidades (1º ao 5º)
Tempo (1º ao 5º)
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Taquara

Pessoas

Igreja

Cantiga

Raciocínio lógico (1º ao 5º)
Formas geométricas (1º ao 5º)
Multiplicação e divisão, adição (1º ao 5º)
Subtração, noção espacial (1º ao 5º)
Quantidades (1º ao 5º)
Gráficos (1º ao 5º)
Formas geométricas (1º ao 5º)
Medidas (1º ao 5º)
Quatro operações (1º ao 5º)
Tabela (1º ao 5º)
Medidas de tempo (4 º e 5º)
Quantidades (4 º e 5º)
Linhas (4 º e 5º)
Formas (4 º e 5º)
Números ordinais (4 º e 5º)
Números/ quantidades (1º ao 5º)
Operações simples e complexas (1º ao 5º)
Divisão (1º ao 5º)
Números ordinais (1º ao 5º)
Quantidades (1º ao 5º)
Medida de comprimento(1º ao 5º)
Medidas de massa(1º ao 5º)
Sistema monetário (1º ao 5º)
Números ordinais e naturais (1º ao 5º)
Números romanos (1º ao 5º)
Tempo/ formas geométricas (1º ao 5º)
Números e quantidades (1º ao 5º)
Divisão e multiplicação, adição (1º ao 5º)
Subtração, multiplicação (1º ao 5º)
Medidas de tempo (1º ao 5º)
Números romanos (1º ao 5º)
Medidas de tempo (2º e3º)
Quantidade (2º,3º e 4º)

Cultura (comida)

Quantidade (2º, 3º e 4º)
Medidas (todos os anos)

Mata

Medidas de comprimento (todas as turmas)
Formas geométricas (todas as turmas)
Gráficos e tabelas (3,4 e 5º)
Medidas de tempo (todas as turmas)
Medidas de capacidade (todas as turmas)
Operação (adição, subtração, divisão, multiplicação)
(todas as turmas).
Quantidades (todas as turmas)
Medidas de capacidade (todas as turmas)
Unidade, dezena e centena (todas as turmas)
Sequência numérica (todas as turmas)

Animais
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Caça e pesca

Transporte

Cozinha

Lavar Roupa

Calendário

Tempo

Estação do ano

Quatro operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão) (todas as turmas).
Números pares e impares (todas as turmas).
Números antecessor e sucessor (todas as turmas).
Quantidade (todas as turmas)
Medidas de tempo (todas as turmas)
Medidas de comprimento (todas as turmas)
Medidas de capacidade (todas as turmas)
Medidas de massa (todas as turmas)
Gráficos e tabelas (todas as turmas)
Noções de tempo (calendários) (todas as turmas)
Noções de tamanho (pequeno. grande) (1º. ano)
Números ordinais (todas as turmas)
Crescente, decrescente (todas as turmas)
Pares/ impares (todas as turmas)
Antecessor e sucessor (todas as turmas)
Medidas de Comprimento (todas as turmas)
Medidas de capacidade (todas as turmas)
Medidas de tempo (todas as turmas)
Noções de tamanho (todas as turmas)
Gráficos e tabelas (todas as turmas)
Quantidades (todas as turmas)
Números ordinais (todas as turmas)
Crescente, decrescente/ ímpares (todas as turmas)
Número sucessor e antecessor (todas as turmas)
Medidas de capacidade e massa (3,4 e 5)
Quantidade (3,4 e 5)
Dúzia (3,4 e 5)
Quatro Operações (3,4 e 5)
Quatro operações (3,4 e 5)
Medidas (3,4 e 5)
Formas geométricas (3,4 e 5)
Tabelas e gráficos (3,4 e 5)
Sequência numérica (3,4 e 5)
Antecessor, sucessor (3,4 e 5)
Números ordinais (3,4 e 5)
Pares, impares (3,4 e 5)
Ordem crescente e decrescente (3,4 e 5)
Números romanos (3,4 e 5)
Sequencia numérica (3,4 e 5)
Medidas de tempo (3,4 e 5)
Duração e sequência temporal (dias da semana,
manhã, tarde e noite, antes, durante e depois). (3,4 e
5)
Operações e situações problemas (3,4 e 5)
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Casamento

Quantidades (3,4 e 5)
Operações (3,4 e 5)
Unidade, dezena e centena (3,4 e 5)
Sistema monetário (3,4 e 5)
Medidas de tempo: dia, mês, ano. (3º, 4ºe 5º)
Quantidade ( 1º ao 5º)
Sistema monetário (1º ao 5º)
Números pares e impares (1º ao 5º)
Escola
Gráficos
Tabela
Medidas de tempo/ horas
Frações
Dúzias
Números pares/ impares/antecessor e sucessor
Seriação
Crescente e decrescente
Pintura corporal
Formas geométricas (1º ao 5º)
Sequências ( 1º, 2º e 3º)
Formas Geométricas (todos os anos)
Medidas de Comprimento (todos os anos)
Cultura (artesanato, Formas geométricas
Medidas de tempo
comida, jogos)
Simetria
Sequência ( 1º ao 5º)
Fração (4º e 5º)
Medidas, (massa, capacidade, comprimento)
Gráficos
Quantidade (2º, 3º e 4º)
Sistema Monetário (3 ano)
Adição e subtração (3 ano)
Tabela e gráficos (3 ano)
Figuras geométricas (3 ano)
Noções de tamanho (fino,/grosso, largo/ estreito,
menor/ maior) (3 ano)
Plantio/ roça
Medidas de comprimento (3 ano)
Medidas de tempo (3 ano)
Tabelas e gráficos (3 ano)
Quantidade (3 ano)
Sistema monetário (3 ano)
Calendário (3 ano)
Dinheiro/vendas
Sistema monetário
Números e quantidades (1º ao 5º)
Par ou impar
Saúde
Tabelas e gráficos (3 ano)
Números ordinais (3 ano)
Adição e subtração (3 ano)
Antecessor e Sucessor (3 ano)
Relação número/ Quantidade (3 ano)
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Problemas elaborados na primeira oficina (foram mantidas as ideias
originais e acrescentadas pequenas complementações; alguns
problemas não foram incluídos na lista por terem poucos elementos
da forma proposta)

1. A família Batista Bernardo, moradora da aldeia Trevo, saiu para vender
artesanato em Curitiba, levando com eles 3 dezenas de cestos e nove
unidades de filtro. Qual o total de artesanato que levaram para vender?
E você quando sair para vender artesanatos com sua família, que tipo de
artesanatos vocês levam? Para quais cidades vocês vão? Na sua família,
quem ainda sabe fazer artesanatos?
2. Jandira, professora da língua Kaingang, usou 2 ovos para fazer 1 kg de
maionese. Para a festa do dia 19 de abril, ela precisa fazer 6kg. Quantos
ovos ela utilizará? E você gosta de maionese? O que você mais come em
seu dia-a-dia? O que sua família produz?
3. Fidêncio, aluno da escola Candoca, colheu 200 sementes de rosário para
fazer pulseiras, destas sementes ele utilizou 105 sementes. Quantas
sementes sobraram? Você ajuda a colher sementes para fazer
artesanatos? Sabe fazer os artesanatos da sua cultura?
4. Jacira usa taquara para fazer cesto. Ela leva em média 1 hora para
terminar um cesto. Quanto tempo ela leva para fazer cinco cestos? Onde
ficam as taquaras? É longe? Qual o lugar mais perto que você encontra a
taquara?
5. Maria fez cinco cestos e vendeu cada cesto por R$ 50,00 reais. Quanto
Maria ganhou no total com a venda dos cestos? O que poderia comprar
com esse valor?
6. Pedro mora em uma aldeia indígena, na sua casa não tem luz, ele usa a
luz do seu vizinho, João, que pagou R$ 200,00 reais de luz. Pedro pagou
metade do valor. Quanto Pedro pagou de luz? Na sua casa tem luz
elétrica?
7. Na turma do 5º ano tem 5 alunos na sala de aula. Ana, Juca, Henrique,
Joaquim e Marcelina. Todos têm 10 anos de idade. Em que ano eles
nasceram? Na sua aldeia há muitas pessoas idosas? Quantos anos tem
a pessoa mais velha de sua casa? Como devemos tratar os idosos?
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8. Juveno foi morar na aldeia Taquara e teve que construir uma casa. Para
isso 500 tábuas e usou a metade. Quantas tábuas sobraram? A casa que
você mora é de madeira ou de alvenaria?
9. Bruno foi ao baile em comemoração ao dia do índio, na comunidade
indígena no Rio das Cobras e gastou 15,00 de entrada e mais 10,00 de
refrigerante. Quanto Bruno gastou? Quando é comemorado o dia do
índio? Como vivem os índios hoje?
10. João e Maria participaram dos jogos escolares. João fez 3 gols e Mario
fez 1. Quantos gols João fez a mais que Mario? Qual é seu esporte
preferido? Na sua aldeia há espaços para praticar esportes?
11. Na comunidade indígena a população é de 3.700 pessoas e foram embora
120. Quantas pessoas ficaram na comunidade indígena? Por que foram
embora?
12. Pedro foi à missa às 9:00 horas e retornou às 10:00 horas. Quanto tempo
Pedro ficou na missa? Você gosta de ir à missa? Qual é o dia da semana
que você vai à missa? Existem outras religiões na sua aldeia?
13. Sandro, da aldeia Lebre foi até a mata buscar taquara. Para ele ir andou
58 metros, para voltar pegou outro caminho e andou 35 metros. Quantos
metros Sandro andou? Qual o caminho mais curto? Como ele é? Ainda
há muita taquara na sua aldeia? Para que mais ela serve?
14. Leidieli, da aldeia Campo do Dia, tem em sua casa 5 galinhas e 2 galos.
Juntando as galinhas e os galos, quantos animais ele tem? Escreva quais
animais tem em sua casa?
15. Gean Carlos, da aldeia Lebre, foi com seu pai pescar. Ele pegou 5 dúzias
de lambaris e seu pai pegou 2 dúzias. Quantos peixes no total pegaram?
Você costuma ir pescar? As águas do rio são limpas?
16. Para ir até Nova Laranjeiras dá 22 km, João andou 2 km a pé até pegar
carona. Quantos km restam para chegar em Nova Laranjeiras? O que
você vai fazer na cidade?
17. Fui à cozinha com minha mãe, aprender a fazer o bolo de milho azedo,
logo após assado cortamos em 20 pedaços, comemos 8 pedaços.
Quantos pedaços sobraram? Em sua casa, quem faz o bolo? Você gosta
de ajuda?
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18. A mãe de Miriam, moradora da aldeia Trevo, foi lavar roupas no rio. Ela
levou 15 peças e sua mãe, 10. Quantas peças lavaram ao todo? Em sua
casa quem lava as roupas? Por quê?
19. Adrielson foi ao mercado com seu pai, ganhou 3 calendários e seu amigo
Nelson ganhou o dobro de calendários. Quantos calendários Nelson têm?
Você observa calendário em sua casa? O que observa nele? Por quê?
20. Professora Lurdes de Kaingang, moradora da aldeia Trevo, fez 24 quilos
de virado de feijão para um casamento. Se em cada prato cabe meio quilo
de feijão, quantos pratos usará para colocar tudo que há na panela? Você
gosta de virado? Em sua casa quem faz o virado? Quais famílias da sua
comunidade plantam feijão?
21. Os pais de Gustavo, que moram na aldeia Rio da Lebre, pagaram R$
36,00 reais na fatura de luz do mês de janeiro, mas no mês de fevereiro
pagaram R$ 38,00. Quantos reais eles gastaram para pagar os dois
meses de luz? Todos os alunos da nossa sala tem luz em casa? Por quê?
22. Romildo e Robson são irmãos, moram na aldeia Rio das Cobras. Romildo
tem 12 anos e seu irmão tem o dobro. Quantos anos Robson têm? Você
tem irmãos? Qual a idade deles? O que costumam fazer juntos?
23. Na aldeia Taquara há 50 casas. Em cada casa moram seis pessoas. Qual
o total de pessoas na aldeia? Quantas pessoas moram na sua casa? Há
diferença entre as casas? Quais?
24. Em nossa aldeia terá a festa em comemoração ao dia do Índio, serão
feitos 55 quilos de maionese, 15 quilos de tomates, 20 quilos de feijão e
35 quilos de carne. Quantos quilos de alimentos serão preparados? Se
vierem pra festa 250 pessoas, quantos grama de comida cada pessoa
poderá consumir? Você considera importante comemorar o dia do índio?
Por quê?
25. Em um torneio foram feitas 30 inscrições para futebol de campo,
compareceram apenas 27 dos inscritos. Quantos times faltaram? Qual
outro esporte poderia ser realizado neste torneio? Em quais esportes as
mulheres participam? O que você pensa disso?
26. Em uma aldeia há uma população de 150 pessoas. Há 30 casas para
moradia. Quantas pessoas, em média, vivem em cada casa? Você
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gostaria que cada família tivesse a sua casa? Há diferença entre as
casas? Quais? Todas as famílias têm casa própria?
27. Juacema vendeu 54 balaios grandes e 38 pequenos. Quantos balaios
Iracema vendeu? Você já foi vender artesanato com sua família? O que
sua família comprou com o dinheiro?
28. Tainá vendeu 3 cestos em um dia. Quantos cestos ela vendeu em uma
semana? Se cada cesto custa R$7.00, quantos reais ganhou por dia?
Quantas pessoas na sua família sabem fazer artesanato?
29. Em uma corrida de tora entre a equipe A e B, foram marcados no total 20
pontos, sabendo que houve empate entre as equipes. Quantos pontos
cada equipe marcou? Quais são os jogos que fazem parte da sua cultura?
Em quais jogos as mulheres participam? Em quais não participam? Por
quê?
30. Dona Maria tirou 50 espigas de milho para fazer bolo. Ela usou 40
espigas. Quantas espigas restaram no cesto? Você gosta de bolo de
milho? Você sabe fazer bolo de milho? Quantas famílias plantam milho na
sua comunidade? Usam veneno para produzir? O que você pensa sobre
isso?
31. Três famílias Indígenas produzem artesanatos para seu sustento. Em um
dia venderam 22 balaios, 13 colares e 5 filtros. Se cada balaio foi vendido
por 5,00; cada colar por R$ 7,00 e cada filtro por 4,50, quanto receberam?
Ao todo, quantos produtos venderam? Quanto cada família recebeu, se
dividiram igualmente? O que podem comprar com o dinheiro?
32. Na casa da Ilda planta-se, feijão, milho e mandioca. No ano de 2018,
colheu 40 kg de feijão, 83 kg de milho e 55 kg de mandioca. Quantos
quilos de alimento ela colheu? Em dois meses eles consumiram 8 kg de
feijão, 16 kg de milho e 10 de mandioca. Quantos quilos de cada alimento
ficaram? A família produziu esses alimentos sem usar agrotóxicos. O que
você pensa disso?
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RELATO SOBRE A SEGUNDA OFICINA
A segunda oficina foi realizada no município da Lapa e dela participaram
um grupo pequeno de educadoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental de
escolas localizadas em Araucária, em Cafelândia e em Campo Largo.
Participaram da elaboração dos problemas, as seguintes educadoras:
Jéssica Lorena Mainardes da Silva, Fernanda Moreira Mendes, Eliane Eva
Wainga Trzaskos, Adriana de Oliveira, Maria Francieli S. Opalinski, Giovana
Caroline Leal, Luciane Maria Filla, Danielle C. J. Clemente, Ivete Luzia Kosiba
Schuersowski, Rafaela Cristiane Wojcik, Joelma Maria Gonçalves Leal,
Rosângela C. Déa,
A princípio foram construídos quadros para estabelecer conexão entre
conhecimentos matemáticas e questões da vida das comunidades nas quais as
escolas estão inseridas que, no momento posterior, serviu de base para a
elaboração dos problemas.
Questões da vida

Conteúdo matemático

Comercialização de Sistema monetário
Medidas
produtos
Porcentagem
Trabalho (diarista)
Sistema monetário
Medidas de tempo
Medidas de comprimento
Frações
Quatro operações
Dúzia
Trabalho (corte de Sistema monetário
Tratamento de informações: quadros, tabelas
pedra)
Quatro operações
Outras medidas
Transporte de carga Medidas de tempo
Medidas de volume
(ferrovia)
Medidas de massa
Geometria
Medidas de comprimento
Tratamento de informações: quadros
Festas
na Medidas de tempo
Tratamento de informações: quadros
comunidade
Quatro operações
Sistema monetário
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Remédios

Adição, multiplicação
Tratamento de informações: gráficos
alternativos
Probabilidade
Números
Medidas
Sistema monetário
Boteco
Adição
Probabilidade
Fração
Porcentagem
Medidas de capacidade
Sistema monetário
Medidas de comprimento
Catador
de
lixo Adição e subtração
Porcentagem
(agente ecológico)
Medidas
Probabilidade
Tratamento de informações: gráficos e tabelas
Sólidos geométricos
Quantidades
Sistema monetário
Produção
alimentos

Turismo rural

de Sistema de numeração decimal
Sistema monetário
Medidas de comprimento
Medidas de massa
Sólidos geométricos
Figuras planas
Tratamento de informações: quadros
Sistema monetário
Medidas
Quatro operações
Tratamento de informações: quadro
Formas geométricas

Problemas elaborados na segunda oficina (foram mantidas as ideias
originais e acrescentadas pequenas complementações; alguns
problemas não foram incluídos na lista por terem poucos elementos
da forma proposta)

1. Em Araucária, recentemente, foram fechadas oito escolas do campo. Em
cada uma delas estudavam, em média, 35 estudantes. Quantos
estudantes, aproximadamente foram remanejados para outras escolas?
O que você pensa sobre o fechamento das escolas?
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2. Para chegarem as suas novas escolas, os estudantes passam cerca de
duas horas por dia viajando. Em um mês, que tem em média 22 dias
letivos, quantas horas viajarão? E em um ano letivo, que tem 200 dias
letivos, quantas horas viajarão? O que poderiam fazer nesse tempo se
não tivessem que viajar para ir à escola? Se você é um desses
estudantes, em que horário sai e chega em casa todos os dias? Quantas
horas viaja em uma semana? Em um mês? Em um ano? Quais
dificuldades têm as crianças que precisam viajar para chegar à escola?
3. Considerando que, muitas vezes, o transporte escolar chega atrasado 15
minutos às escolas, quanto tempo de aula os estudantes que o usam,
perdem em um mês? E em um ano? O que você pensa sobre isso?
4. Marília aproveitou o sábado para conhecer melhor sua cidade. Ao passear
com o ônibus de turismo rural “Caminhos do Guajuvira” desceu, entre
outros pontos, na propriedade dos Czanowski onde comprou duas broas
pequenas por seis reais cada, quatro cabeças de repolho por quatro reais
ao todo e um pote de patê por cinco reais. Quanto ela gastou nesta
compra? Ela pagou sua compra com uma nota de cinquenta reais, quanto
recebeu de troco? No retorno, machucou seu pulso em meio à
movimentação do ônibus ao passar pelos buracos. O que poderia ser feito
para que isso não acontecesse mais?
5. André é filho de agricultores, Sua família é produtora de alimentos sem
agrotóxicos, O terreno de plantio da família está dividido em quatro lotes
de terra com formato retangular, que medem 12 metros de comprimento
por 8 metros de largura. Nos quatro lotes foram plantados 10.208 pés de
repolho. O custo para o plantio em cada lote foi de aproximadamente R$
3.200,00.
a) Represente com desenhos a propriedade da família do André.
b) Qual é a área de cada lote?
c) Quantos pés de repolho foram plantados em cada lote?
d) Se todas as cabeças de repolho de um lote foram vendidas por R$
5.630,00, qual o lucro obtido em cada lote? E nos quatro lotes?
e) Qual é a importância de produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos?
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6. João e Joana têm uma pequena propriedade na qual planta milho.
Chamou Ana, Paulo e Maria para a colheita. Pagará R$ 3,00 por saco
colhido. Olhando a tabela, quantos cada um receberá?
Trabalhador

Sacos colhidos

Ana

30

Paulo

50

Maria

70

Valor a receber

Sabemos que Ana deve metade do que ganhou na farmácia, pois
comprou filtro solar. Quanto sobrou para Ana? O que devemos fazer
para nos protegermos dos raios solares? Cite algumas ações.
7. Após a festa da igreja, Mateus e seus dois irmãos foram juntar latinhas
para vender. Mateus juntou 42 e seus irmãos juntaram 51. Quantas
latinhas eles juntaram? Vocês também costumam juntar latinhas para
vender? Crianças podem realizar esse tipo de atividade? Por quê?
8. Jorge mora próximo ao boteco do Amaral, um local muito frequentado por
algumas pessoas da região. Marcos, que é um freguês assíduo, consome
diariamente em média, 1 litros da cerveja caseira vendida no local.
Sabendo que cada copo contém 200 ml e custa R$ 1,75, quanto ele gasta
em um dia? Quantos mililitros ele consome durante uma semana? Quanto
é o gasto mensal? Você frequenta lugares como esse? O que a família de
Jorge poderia comprar com o mesmo valor? Você sabe o que é um
alcoolista? (procure a palavra no dicionário e escreva o significado aqui).
9. Na comunidade do Capinzal, Dona Rita ajuda as pessoas fazendo
remédios com ervas medicinais. Nesta semana ela fez um xarope com
mel e algumas ervas para tratar tosse e resfriado. Ana é uma menina de
10 anos, para ela, Dona Rita pediu que tomasse 20 mililitros de xarope
por dia, durante uma semana. Já Vitória tem apenas 8 anos, então deve
tomar 15 ml de xarope ao dia, durante uma semana.
a) Quantos ml de xarope Ana tomará durante uma semana?
b) E Vitória?
c) Elas tomarão a mesma quantidade? Por quê:
d) Você toma remédios e chás medicinais?
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e) Na

sua

comunidade,

existem

pessoas

que

fazem

esses

atendimentos? Como são chamadas?
f) Para a próxima aula, traga ervas medicinais que você tem em casa e
pergunte para a família qual a indicação (para que serve cada planta)
e anote em seu caderno.
10. Nossa comunidade fará a Festa Tradicional em homenagem ao
Padroeiro, dia 01/09. Faremos bolo e pastel. Terá também cerveja para
os adultos e refrigerante para todos. O bolo grande terá 240 pedaços que
serão vendidos a R$ 3,00 cada um. Quanto a igreja arrecadará? Se o
custo do bolo for de R$ 200,00, quanto sobrará?
a) O que você gostaria de comprar, considerando os preços abaixo?
Produto

preço

Bolo

3,00

Pastel

3,00

Refrigerante

4,00

Cerveja

5,00

b) Quanto daria sua compra? Se pagasse com uma nota de R$ 100,00,
quanto receberia de troco?
c) Você costuma participar com sua família de momentos culturais na
região onde mora? Quais?
d) O que você pensa sobre a venda de bebidas alcóolicas na festa da
igreja? O que você pensa sobre o uso de bebidas alcóolicas na sua
família?
11. Um dos meios de transporte de grãos é o trem. Na cidade de
Araucária/PR, o trem que transporta soja passa às 8h da manhã e segue
para a cidade de Balsa Nova/PR, onde passa às 10:30h. Localize as duas
cidades no mapa do Paraná. Quanto tempo ele leva de Araucária até
Balsa Nova? Cada vagão carrega mil quilos de soja. Quantos quilos o
trem carrega com 30 vagões? Você sabe o que mais o trem transporta
além de soja? Você conhece alguma outra cidade na qual o trem também
passa? Qual meio de transporte gera mais empregos? Por quê?
12. Senhor José corta pedras na região de Taquarinha (Campo Largo/PR).
Consegue cortar 100 pedras por dia e no final de semana sua família (três
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filhos ainda crianças e a esposa) vai ajudá-lo e juntos cortam 300 pedras.
Quantas pedras por semana José e sua família cortam? Sabendo que
recebe R$ 600,00 por milheiro de pedras cortadas, quanto receberá ao
final de um mês? É correto as crianças trabalharem no corte de pedras?
Por quê?
13. Dona Neide mora no interior do município de Campo Largo. Para ajudar
na renda familiar, ela sai 4:30 h da manhã e percorre 80 km até a cidade
de Curitiba, duas vezes por semana, para trabalhar de diarista. Chega em
casa, na volta, às 20h. Ela recebe R$ 120,00 por dia e gasta R$ 30,00
com passagem e alimentação. Quanto ganha por semana? Levando em
conta o horário que ela sai e chega, bem como a distância que ela
percorre, você considera justo o valor pago por dia? Por quê?
14. Cássia vende queijos a R$ 22,00 o quilo.
a) Alguns queijos pesam 900 gramas. Qual o valor da unidade?
b) Se ela vender cinco queijos, com esse peso, por semana, quanto
receberá?
c) Cada queijo de 900 g, para ser produzido custa 8,00. Quanto tem de
lucro por semana?
d) Seu objetivo é comprar um tablete que custa R$ 300,00. Quantos
queijos terá que vender para comprá-lo?
e) Cássia tem 11 anos. Você considera o que ela faz um tipo de trabalho
infantil? Por quê?
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Obs. Os quadros que seguem não foram corrigidos. Foi mantido arquivo original
entregue pela equipe de cada município.
Forma
participativa de
gestão
Dados Municipais
– Campo Largo
Geográficos
e
Históricos

Inventário da realidade – CAMPO LARGO
Fontes Educativas do meio (naturais Formas de trabalho
culturais e sociais )
Capital da Louça
Feiras
Festas Religiosas e Não
Religiosas

Aspecto
Cultuaria
Hidrografia

Sindicatos
Associações
Trabalho Infantil
Questões
ambientais

Oficineiros
Trabalho Assalariado
Voluntariado

Associação
Comercial
Secretaria
do
Turismo
Não legalização
Falta de incentivo
Falta de segurança
Falta
de
acessibilidade
Politicas Públicas
Envolvimentos
Partidários
Corrupção

Lazer
Pontos turísticos
Espaços culturais

Movimentos
Sociais

Sindicatos
Grupos de estudos

Associações e
Ongs

Voluntário
Assalariado

Serviços Públicos

Educação
Saúde

Correios
Viação
Obras

Assalariado

Economia
Extrativismo
Carvoaria
Reflorestamento:
Nativo e Comercial

Indústria
Fabrica
Artesanato

Trabalho assalariado
Diarista - Informal

Agricultura

Subsistência
Agricultura familiar
Pecuária
Apicultura

Orgânico
Agronegócio
Comercial
Piscicultura
Setor
Terciário

Artesanato
Diarista
Familiar
Chacareiro
Boia fria

Fontes Históricas

Povos tradicionais
Culinária
Curandeiros

Imigrantes

Formal e Informal
Coletivo
Assalariado
Voluntário

de

28

e

Comercio formal e
informal
Artesanato
Culinária
Agricultura familiar

Turismo
de
Campo Largo

Formas
Trabalho

Contradições
lutas sociais

e

Grupos de Estudos
Sindicato
Contradições
Questões de Saúde
Trabalho Infantil
Sindicato
Leis Trabalhistas
Segurança
do
trabalho
Sem documentação
Capacitação
Tecnologia
Sindicato
Associação
Exploração
Trabalho Infantil e
escravo
Trabalho ilegal
Identidade
Preconceito
Grupo de Estudos

Inventário da Realidade Município de ARAUCÁRIA

Forma
participativa de
gestão
Manifestações
culturais e
comunitárias:
festas, músicas,
danças, cavalgadas,
Kolenda, Coza)
Comemorações
culturais
(aniversários,
formaturas...)
História da
influência religiosa
das comunidades
onde a unidade
educacional está
localizada;
Capela Ipiranga Ucraniana;
Capela Colônia
Cristina –
Polonesa.
Atendimento à
comunidade pelas
unidades de saúde
locais;
Associações
comunitárias
Casamentos
tradicionais
Caminhada da
natureza
Associação dos
usuários do poço
artesiano
(abastecimento de
água da
comunidade do
Tietê, Capinzal,
Camundá, Campo

Fontes Educativas do Formas de
meio (naturais
trabalho
culturais e sociais )

Contradições e lutas
sociais

Construções antigas que
tenham relação com
surgimento da
comunidade como:
Chaminé em Guajuvira,
Fábrica de Palhões,
fábrica de massa de
tomate, estação do trem
General Lúcio, Roda
d’água.

Criações de animais
de pequeno e grande
porte na agricultura
familiar;

Questões de moradia:
loteamentos regulares e
irregulares (formação de vilas
na área rural);

Produção de frutas,
flores,
hortaliças nas
propriedades da
agricultura familiar;

Marcos históricos da
cidade de araucária:
Portal polonês (Cápsula
do Tempo), Memorial da
Imigração Polonesa,
Parque Cachoeira

Produção colonial de
alimentos: derivados
de leite, pães, doces,
etc

Políticas específicas para a
Educação do Campo:
calendário escolar, material
didático, transporte escolar;
Formação de vilas:
Vila Vernick
Vila Espigão
Vila do Sossego
Trilha jornada de trabalho da
mulher (agricultura, trabalho
doméstico de casa e parte
externa da propriedade);

Comercialização de
produtos nas Feiras
Gastronômicas

Bacia do Faxinal
Arquivo Histórico
Municipal
História da formação das
comunidades onde a
unidade educacional está
localizada;
BRs e PRs próximas às
escolas e relação com
mobilidade, comércio,
escoamento de produção
agrícola;

O turismo rural e sua
relação com a
agricultura familiar;
O trabalho em
abatedouro de
bovinos;
O trabalho nos pontos
de comércio local…

BR-476 - Rodovia do
Xisto
BR-116 - Rodovia Régis
Bittencourt
BR-277 - Corredor de
Exportação
BR-376 - (Santa Catarina
ao Mato Grosso do Sul)
PR-423 – (Araucária a
Campo Largo)
PR-421 – (Curitiba a
Araucária)
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O trabalho nas
indústrias e
comércios locais:
Clone;
Frutax;
Cerâmica Nalepa;
Comercial Iguaçu;
Agropecuária Agro
OM
Trabalhadores da
cidade x moradores
do campo

Inventário da Realidade Município de ARAUCÁRIA

Forma
participativa de
gestão
Redondo,
Formigueiro)
Associação de
moradores

Fontes Educativas do Formas de
meio (naturais
trabalho
culturais e sociais )
Patronos das escolas do
campo: …
Patrimônio imaterial das
comunidades: Saberes
populares (benzedeiras,
simpatias, remédios
caseiros, receitas de
comidas típicas);
Saberes populares
(benzedeiras, simpatias,
remédios caseiros... );

Trabalho com
separação de
materiais recicláveis;
Secador de grãos
Trabalho na
agricultura na
condição de diarista
Chacareiros
Trabalho doméstico
no campo
Serviços públicos
(saúde/educação/trans
porte/outros)

Rios - bacias
hidrográficas: Rio
Iguaçu, Rio Passaúna,
Rio Barigui, Rio da
Onça, Rio Pianduva e
Rio Cachoeira
Linha férrea (especificar)
Linha tronco: Engenheiro
Bley / Paranaguá.
Extensão: 170,37km
Araucária – LAR – km
132,20
Posto km 141
General Lúcio – km
151,514
Área de Proteção
Ambiental Passaúna e do
Rio Verde – APA
Escolas isoladas –
relação passado e
presente da educação no
espaço rural;
Moinhos antigos relação
passado e presente sobre
uma das atividades
econômicas no espaço
rural;
Espaços e atividades
econômicas que
existiram na comunidade
(olarias, serrarias,
ferrarias, correios,
cartório, cinema,
sorveteria e delegacias);
As “subprefeituras” espaços de serviços
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Contradições e lutas
sociais

Inventário da Realidade Município de ARAUCÁRIA

Forma
participativa de
gestão

Fontes Educativas do Formas de
meio (naturais
trabalho
culturais e sociais )
ofertados, pelo poder
executivo, nas
comunidades rurais.
Horto Municipal de
Guajuvira.
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Contradições e lutas
sociais

Forma
Participativa de
Gestão

- O Município de
Cafelândia se
localiza na região
Oeste do Paraná, 3°
Planalto ou Planalto
de Guarapuava,
distante 555 km de
Curitiba e 45 km de
Toledo, 50 km de
Cascavel, 230 km de
Foz do Iguaçu e 150
km de Guaíra, Mato
Grosso do Sul e
Paraguai;

MUNICÍPIO DE CAFELÃNDIA
Fontes educativas do
Formas de
meio
trabalho
(naturais, culturais e
sociais)
-Casa da cultura;
-Biblioteca Pública
Municipal Monteiro
Lobato;
-Centro de Tradições
Gaúchas;
-Casarão Histórico da
Família Alba;
-Sociedade Rural;
-Usina Velha;

- Limites do
Município de
Cafelândia: Norte:
Município de Nova
Aurora. - Sul:
Município de
Cascavel. - Leste:
Município de
Corbélia. - Oeste:
Município de
Tupãssi.
- História da
colonização do
município:
perspectiva dos
missionários e
pioneiros vindo do
Sul em busca de
terra;
- Pioneiros entraram
com a terra e a mão
de obra e o Padre
Luís Luise
juntamente com os
missionários da
Consolata com o
ideal cooperativista:
criação da
cooperativa
COPACOL;

-Horta Municipal;
-Poços Artesianos
localizados na zona rural
e urbana;

- Trabalho mecânico e
braçal:
autônomo, assalariado com
pagamento mensal,
quinzenal e ou por serviço
prestado;
-Indústrias:
*Agricultura familiar :
Laticínio,
hortifrutigranjeiros,
panificação, embutidos e
defumados, feira do
produtor;
*Indústria de
beneficiamento:
Laticínio, Moinho Consolata
de Farinha e Macarrão,
Moinho Costa Curta;
*Cooperativa Agroindustrial
Consolata-Copacol;
*A&R

-Estação de Tratamento
de Água;

- Comércio: vestuário,
serviços, alimentício,
móveis;

-Subestação da Copel;
-Associação de recolha
de lixo reciclável;
-Pontes sobre os rios: Rio
Melissa, Rio Jesuítas, Rio
Iguaçuzinho, Rio Verde,
Rio Campina e Córrego
Cafelândia;
-Paço Municipal;

- Construção Civil;
- Associação de catadores
de lixo reciclável: limpeza
pública, coleta seletiva,
recolha de entulhos por
empresa privada.
- Pecuária: aves, bovinos,
suínos e peixes.

-Rádio Cafelândia e rádio
Crystal;
-Gruta de Nossa Senhora
Consolata;
-Centro esportivo Leonel
Grigolo;
-Estádio Djalma Pina
Silva;

- Festas
(miniolimpíadas,
festa do frango, café
colonial);

-Ginásio de Esportes
Severino Pasquali;
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Contradições e
lutas sociais

- Decadência econômica
e populacional da
localidade de Central
Santa Cruz X mito da
praga do padre;
-Choque de culturas:
moradores pioneiros X
migrantes do nordeste do
Brasil e imigrantes vindos
do Haiti e países da África
em busca de trabalho na
industrial local;
- Localização geográfica
desfavorável ao
crescimento econômico X
Rota dos forasteiros na
época da colonização do
município;

- Comunidades
rurais (história e
suas tradições
festivas);

-Rodoviária Onorino
Angelo Trichez;

- Escolas;

-Cemitério Municipal de
Cafelândia;

- ONGs (A.M.A,
C.T.G, Fundação P.
Luis Luise Rotary);

-Praças;

-Pastorais;

-Agência Bancária: Itaú,
Banco do Brasil,
Bradesco, Sicredi e
Sicoob;

-Igrejas;

-Agência dos Correios;

- Colégio das irmãs
(seminário);

-Bairros e Comunidades
rurais de Cafelândia;
- Centros de recreação e
Lazer: Gotardo,
Country Club, Aercol,
S.E.R.C., Plaza;
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Terra Indígena Rio das Cobras – Nova Laranjeiras
Inventário da Realidade - Constituição Histórica da Terra (Território e suas moradas).
Iniciamos nosso trabalho fazendo abordagem do território onde hoje é o Estado do
Paraná. Conforme citado em Paraná (2006, p. 13) o território paranaense foi continuamente
habitado por diferentes populações humanas há cerca de 8.000 anos atrás, de acordo com os
vestígios materiais mais antigos encontrados pelos arqueólogos. Entretanto, se considerarmos
a cronologia dos territórios vizinhos que foram ocupados em épocas anteriores, é provável que
ainda possam ser obtidas datas que poderão atestar a presença humana em períodos mais
recuados, podendo alcançar até 11 ou 12.000 antes do presente.
Grande parte dos pesquisadores são unânimes em afirmar que a maioria
dos grupos humanos que chegaram no Sul e na região paranaense
vieram pelo estreito de Bering, no extremo norte do continente
americano. Existem outros que afirmam que o continente também foi
povoado por grupos humanos vindos das ilhas do Oceano Pacifico,
navegando do oeste para o leste, e desembarcando na costa oeste da
América Central e do Sul. E ainda existe quem afirme que também
recebemos migrações de grupos humanos pelo extremo sul do
continente que chegaram na Terra do Fogo, vindos da Austrália e Nova
Zelândia. (PARANÁ, 2006, P 13).
Quanto a época chegada dos primeiros homens em território paranaense:
Existem autores que afirmam que os primeiros homens chegaram na
América há mais de 300 mil anos antes do presente (AP). Mas, as
datações mais aceitas pela comunidade científica, são aquelas que
giram em torno de 12.000 AP. A grande maioria dos pesquisadores
aceita a presença do primeiro homem americano em torno de 11.000 a
12.000 AP, porque situa-se nesse período as datações dos esqueletos
humanos mais antigos encontrados no continente. Como é o caso do
crânio de uma mulher batizada de Luzia, encontrada em Minas Gerais,
que data de 11.500 AP. (PARANÁ, 2006, p.14).

A população Indígena no Paraná
Conforme Paraná (2006, p 15), a denominação “Kaingang” define genericamente e ao
mesmo tempo a população e o nome da língua por eles falada. Embora exista uma volumosa
bibliografia e inumeráveis conjuntos de documentos não publicados sobre os Kaingang, ainda se
conhece pouco sobre os seus ascendentes pré-históricos.
Os resultados de estudos comparados - Arqueologia e Lingüística apontam o Brasil central como a região de origem dos Kaingang, que
ocuparam imensas áreas dos Estados da Região Sul, parte meridional de
São Paulo e o leste da Província de Missiones. Embora não existam ainda
datas mais antigas que as dos Guarani, é provável que os Kaingang e os
Xokleng tenham chegado primeiro ao Paraná, pois em quase todo o
Estado, os sítios Guarani estão próximos ou sobre os sítios arqueológicos
dos Kaingang e Xokleng. Com a chegada dos Guarani e, na medida em
que estes iam conquistando os vales dos rios, os Kaingang foram
empurrados para o centro-sul do Estado e/ou sendo confinados nos
territórios inter-fluviais, e os Xokleng foram impelidos para os contra-fortes
da Serra Geral, próximos do litoral. A partir do final do séculonXVII, quando
as populações Guarani tiveram uma drástica redução, os Kaingang
voltaram a se expandir por todo o centro do Paraná. Em meados do século
XVIII, com as primeiras expedições coloniais nos territórios hoje
denominados Paraná, foi possível conhecer parcialmente a toponímia
empregada pelos Kaingang para nominar seus territórios: Koran-bang-rê
(campos de Guarapuava); Kreie-bang-rê (campos de Palmas); (Campo
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Erê - sudoeste); Payquerê (campos entre os rios Ivaí e Piquiri, hoje nos
município de Campo Mourão, Mamborê, Ubiratã e outros adjacentes);
Minkriniarê (campos de Chagu, oeste de Guarapuava, no município de
Laranjeiras do Sul); campos do Inhoó (em São Jerônimo da Serra). E,
quando da ocupação da região norte e oeste do Paraná, nos anos 30 a 50
desse século, os Kaingang já estavam aldeados em São Jerônimo da
Serra e Apucaraninha, mas circulavam pelas matas existentes caçando,
coletando e pescando nos rios Tibagí, Pirapó, Ivaí, Piquiri e seus
afluentes. A sua cultura material também era composta
predominantemente por objetos perecíveis e, se compararmos aos
Guarani, houve bem menos estudos e poucas coisas são conhecidas. O
mesmo ocorre com a cerâmica, porém, os primeiros estudos já mostram
que ela era utilizada basicamente para preparar alimentos. Suas
ferramentas de pedra tinham funções similares às dos Guarani.
(PARANÁ, 2006 p. 15-16).

Demarcações de terras Indígenas

Segundo Novak (2014, p. 1747), em 1949, os territórios reservados aos índios no
Paraná, no começo do século XX, passaram por uma nova etapa de expropriação de terras,
através de um acordo estabelecido entre o Governo da União e do Estado.
Em todo território paranaense seis áreas indígenas foram reestruturadas:
Apucarana, Queimadas, Ivaí, Faxinal, Rio das Cobras e Mangueirinha.
O critério adotado para tal reestruturação foi atribuir 100 hectares de
terras a cada família indígena constituída de 5 pessoas e a concessão
de mais 500 hectares para a localização das dependências do Posto
Indígena. Analisando este acordo de 1949, bem como sua relação com
a política nacionalista e desenvolvimentista do país e com a estratégia
de ocupação e avanço das frentes de expansão do Governo do Paraná,
o objetivo, neste estudo, é evidenciar a redução dos territórios indígenas,
outrora reservados, através de mapas georreferenciados, que
demonstram as extensões territoriais das seis áreas indígenas citadas,
antes e depois de 1949. E neste processo de expropriação das terras
ressaltar os objetivos da política indigenista no período, vinculada à
liberação de novas áreas coloniais, sem deixar de enfatizar as
estratégias e ações dos próprios grupos indígenas, enquanto sujeitos
históricos, protagonistas em defesa dos seus interesses, sobretudo,
seus territórios. (NOVAK, 2014, p. 1747).
Terra Indígena Rio das Cobras

Passaremos a apresentar alguns dados sobre a Terra Indígena - TI Rio das Cobras,
pois é importante que se tenha conhecimento de sua localização, etnia e informações que são
essenciais para desenvolvimento da pesquisa.

A terra indígena Rio das Cobras está localizada no Oeste do
Estado do Paraná, sendo
que os primeiros vestígios de
aldeamentos datam de 1905 com o governo do Paraná e as
políticas nacionais indigenistas. No ano de 1984, com o Decreto 90.
744 a Terra Indígena Rio das Cobras foi legalizadas na sua
totalidade, é dividida atualmente entre os municípios de Nova
Laranjeiras e Espigão alto do Iguaçu. Confronta, em sua divisa, ao
Sul com os Rios Primeiro de Março, Rio Papagaio e Rio União. Ao
Oeste Rio Quati e Rio Guarani. Ao Norte, BR 277 e ao Leste, Rio
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Primeiro de Março e BR 277. A Terra Indígena Rio das Cobras é
hoje a maior do Paraná em extensão com quase 19.000 mil
hectares e tem uma população em
ordem crescente de
aproximadamente 2.263 indígenas de acordo com o último senso
do IBGE. Atualmente, vivem na TI Rio das Cobras, a etnia Kaingang
e Guarani, aquela etnia utiliza como língua materna a língua
Kaingang e esta a Guarani respectivamente. (Projeto Político
Pedagógico, p. 8, 2011).

A TI Rio das Cobras subdivide-se em oito aldeias sendo elas: Aldeia Pinhal (Município de
Espigão Alto do Iguaçu), Aldeia Trevo, Aldeia Vila Nova, Aldeia Sede, Aldeia Taquara, Aldeia
Lebre, Aldeia Encruzilhada e Aldeia campo do Dia (Município de Nova Laranjeiras).
Fazendo uma retrospectiva histórica por meio de documentos e dados levantados
compreenderemos como a Terra Indígena foi documentada oficialmente para a populacao
indígena. Conforme Novak (2014, p. 1758), em 31 de julho de 1901, através do Decreto n°. 6, o
governador do Paraná, Francisco Xavier da Silva, estabeleceu uma reserva de terras aos índios
Kaingang, num total de 500, chefiados pelo cacique Jembrê, nas cabeceiras do rio das Cobras,
no município de Guarapuava.

Assim descrito em documento oficial:
Fica reservada para o estabelecimento da tribo indígena de Coroados,
ao mando do cacique Jembrê e á outras tribus que quizerem alli se
estabeler, uma área de terras comprehendida nos limites seguintes: A
Este o rio das Cobras. A Oeste o rio União. Ao Sul a picada velha, que
do Xagú vae á colonia da Fóz do Iguassú e ao Norte a picada nova que
demanda a mesma colonia. (PARANÁ, 1901, apud NOVAK, 2014,
p.1758).

36

Conforme Novak (2014, p. 1758), com limites não muito precisos nas cartas geográficas atuais,
a área traçada continha 13.339 (ha). A proposta em 1949 era sua redução para 3.870 (ha).
Correspondente à Terra Indígena Rio da Cobras, hoje a área contém 18.682 (ha). Em 1901
possuía 500 indígenas; em 1949 sua população era de 170. Segundo dados do IBGE em 2010
totalizava 2.263.(Censo 2010, IBGE 2012), conforme dado do Siasi/Sesai em 2014 a populacao
era de 3250 (Terrasindigenas.org.br).

Mapa da Terra Indígena Rio das Cobras

Fonte : Google Earth. Terra Indígena Rio das Cobras.
Conforme Novak (2014, p. 17590), o acordo de 1949 estabelecia ainda a
responsabilidade do governo do Estado em realizar as medições e demarcações das áreas
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determinadas pelo SPI, bem como expedir os títulos de propriedade em nome das respectivas
comunidades indígenas, também retirar os "intrusos" das áreas.
O Estado ainda teria a obrigatoriedade de estruturar o interior das áreas indígenas,
indicada pelo SPI.
O Governo do Paraná fará construir, as suas expensas e com a maior
urgência, casas para administração do Serviço de Proteção aos índios,
escolas, enfermarias, galpões para abrigo de máquinas, instrumentos e
ferramentas agrícolas e bem assim casas para as famílias dos índios,
nos casos em que, em virtude de nova localização da tribo, não puderem
ser aproveitadas as construções existentes nos atuais postos. (BRASIL,
1949, apud NOVAK, 2014, p.1759).
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Organização política da Terra Indígena Rio das Cobras


Escolas públicas estaduais

A primeira escola segundo relato dos mais velhos, surgiu em meados de 1920, onde
começou a estruturar a educação. A Missão Cristianismo tinha a sede dentro da aldeia Sede e
foi onde surgiu à primeira escola, e as primeiras aulas foram ministradas pelo pessoal da igreja.
Hoje a Missão fica localizada na comunidade do Trevo. Mais tarde, conforme foi integrando os
indígenas ao governo, através da FUNAI e o SPI (Serviço de Proteção ao Índio), foi construído
outra escola, onde hoje é conhecido como a antiga farinheira. Os primeiros professores foi o
Seu Roberto, Dona Armira que vieram do Rio Grande do Sul e Seu Gabriel Laurindo. Mais tarde
surgiu uma escola no Passo fundo, próximo a comunidade Campo do Dia, onde Seu Gabriel
ficou responsável .
No ano de 1978 foi construído o primeiro prédio de alvenaria, com apoio da LBA (Legião
Brasileira de Assistência) , através da Assistência Social e do agrônomo Edívio Batistélli, que
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ficou nomeada Escola Rural Coronel Nestor da Silva, que recebeu o nome em homenagem ao
Coronel que ajudou os indígenas a retomar a terra em 1978, no ano de 2008 as escolas indígenas
foram estadualizadas de acordo com o Decreto Presidencial depois veio a estadualização, assim
surgindo as demais escolas, com prédios melhores nº 26 de 1991.




Curador da comunidade
Em conversa com Dona Marli Manduca, a mesma nos relatou que os mais antigos não
tinham contato com médico e farmácia, procuravam os curandores da comunidade,
sendo ela uma delas. As ervas eram de difícil acesso e tem todo um ritual para a colheita,
como, a lua certa, o horário, etc. Ela relata também que o dom de ser curandor era
passado de pai pra filho, que é preciso ter fé para poder realizar as curas.
Não atende somente os indígenas, mas muitas pessoas de fora. Relatou sobre a cura
de muitas doenças graves, como meningite, tosse comprida, partos de risco, etc.,
também a cura espiritual.
Relatou que na sua família é raro o uso de medicamentos, ela utiliza ervas para a cura
dos mesmos.
Regimento/ leis próprias

Historicamente os povos indígenas vieram em famílias constituídas, o pai da família era
considerado o cacique, quando surgiu o SPI (Serviço de Proteção ao índio) veio o militarismo
que de certa maneira “estragou” essa organização social dos indígenas, mas ao mesmo tempo
reforçou uma organização maior. O militarismo tirou a figura do cacique e do SPI, surgindo
algumas regras, os indígenas não podiam falar a própria língua perante as autoridades militares.
Com o passar dos anos e com o aumento das famílias surgiu-se a necessidades de um
vice- cacique e lideranças em todas as comunidades, quando os acontecimentos não se
resolviam dentro da própria comunidade era levado para o cacique geral.
A questão do regimento interno é de acordo com o comportamento social dos indígenas
de cada comunidade, são estabelecidas normas para não ceder muito e não dar muito liberdade,
não existe um regra específica, são constituídas as leis internas de acordo com a necessidade.
Na época no SPI e do regime militar existiam punições muitas rígidas que hoje não são
mais aceitas, como o tronco, ficar amarrado, raspar o cabelo, entre outros.
Uma das punições estabelecidas pelos militares era a expulsão. Hoje as áreas são
demarcadas, não existe expulsão, então são estabelecidas as normas de punições internas,
infringiu uma norma será subordinado a ela.
Alguns anos atrás os indígenas eram tutelados, então era de responsabilidade do
governo Federal montar as normas e aplicá-las, hoje como a tutela caiu, os indígenas tem duas
normas para seguir: as normas da sociedade civil brasileira e da comunidade local, as regras
internas, se tornando um desafio para o cacique e as lideranças a junção dessas normas.
Segundo Neoli Olíbio, a cultura precisa ser registrada para ficar na história, não que ela irá
perdurar, relata ainda que não existe o resgate da cultura, mas sim reavivá-la e viver os
costumes, pois o regaste, de acordo com ele, é um retrocesso, se for resgatar abre mão do direito
civil brasileiro, pois nem um indígena quer voltar a ser tutelado, querem a sua liberdade. Deixa
claro que o índio não deixará de ser índio por praticar as coisas externas ( conta no banco,
financiamento, etc.).


Postos de saúde

O posto de saúde da comunidade indígena Rio das Cobras surgiu no mesmo período da
primeira escola por volta de 1930/1935 teve a primeira enfermaria e quem cuidava era a equipe
militar que atendiam aqui na época. Não havia muita procura, pois as maiorias dos indígenas
buscavam a cura em remédios naturais e nos curandores da própria comunidade.


Clubes da comunidade
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Em meados de 1975 que se construiu o primeiro pavilhão, que durou até 1993, ficava localizado
onde atualmente fica o campinho de futebol, recentemente foi construído o atual. Os das
comunidades eram conhecidos como “palheiros”, pois eram cobertos com folhas de palmeira, a
iluminação era com velas que eram feitas com cera de abelha, mais tarde surgiu os lampiões de
querosene. Os pavilhões eram usados para festas e bailes.


Casa de reza e a inserção das igrejas e religiões

A igreja existe desde os primeiros contatos, tinha o objetivo de acalmar, na época se falava
“amansar” os índios. A igreja vinha falar de um Deus, que para os indígenas também era um
choque cultural, pois eles tinham os seus deuses, mas o Deus que a igreja pregava era um pouco
diferente. A primeira religião conhecida pelos indígenas foi o cristianismo, depois veio a igreja
católica. Atualmente existem várias igrejas de diversas religiões dentro da Terra Indígena.

RELAÇÕES COM O MUNDO DA NATUREZA
HIDROGRÁFICA DA TERRA INDÍGENA RIO DA COBRAS
Os rios, ou cursos fluviais, sempre foram, e são até hoje, um dos mais importantes
recursos para a sobrevivência da humanidade. São eles que nos fornecem grande parte da água
que consumimos, que usamos para produzir nossos alimentos, de que necessitamos para nossa
higiene e que utilizamos para irrigar o solo das áreas agrícolas.
Além disso, os rios também são muito importantes pelo fato de serem usados, em várias
regiões, como vias naturais de circulação, ao longo das quais as embarcações se deslocam
transportando mercadorias e pessoas; e, ainda, por sua utilização na produção de energia
hidrelétrica, sem esquecer-se da importância que têm pela exploração da pesca como fonte de
alimentos. Um rio pode se originar das mais diversas formas, porém a mais comum - aquela que
caracteriza a maior parte da hidrografia planetária - é a que faz com que o rio se forme a partir
de uma sucessão de fenómenos e de contínuas transformações ocorridas na natureza, que
caracterizam o chamado ciclo da água.
A relação do indígena da Terra Indígena Rio das Cobras com a natureza sempre foi
relatada como harmoniosa e de respeito na Terra Indígena Rio das Cobras os quatro rios
principais são: Rio das Cobras, Rio Pereira, Rio União e Rio Despedida. Na Aldeia Vila Nova e
Aldeia Trevo os córregos desaguam no rio Pereira, os córregos da Encruzilhada e Aldeia Sede
desaguam alguns no rio Pereira e outros no rio das Cobras, os córregos da Aldeia Sede
desaguam somente no Rio das Cobras, os córregos da Aldeia Taquara e Aldeia Campo do Dia
desaguam no rio União.
CACHOEIRA

Aldeia do caranguejo
Aldeia do caranguejo se localizava aonde é hoje a aldeia campo do dia, essa aldeia
antiga foi uma das primeiras aldeias a se formar nesse lugar, tem esse nome por que no rio que
passava por essa aldeia tinha muito caranguejo.
Essa aldeia teve uma historia muito marcante, pois ali passava uma estrada aonde um
belo dia ocorreu um grave acidente que teve varias vitimas pessoas mais velhas, crianças,
homens e mulheres. Depois desse acidente essa estrada foi mudada aonde é hoje a aldeia
campo do dia. Infelizmente não tem nem um registro de fotos desse lugar.
Bosque
Bosque é um lugar bem antigo, servia como comercio ou ponto de localização para achar
a aldeia, maiorias dos moradores faziam suas compras nesse local, com o tempo esse lugar foi
se perdendo, pois vários comércios com mais benefícios foram se formando na aldeia.
Esse lugar hoje esta bem danificado pois nunca foi feito reforma e pouco lucro foi
entrando para melhorias. Hoje a aldeia tem vários mercado que oferecem esse tipo de serviço
com compras e transporte.
Trilhas
Trilhas na verdade são caminhos aonde os indígenas utilizavam para ir de uma aldeia
para outra, tinha vários nomes de trilhas como toca do saci. Nos dias de hoje essas trilhas são
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utilizadas para outras coisas, hoje maioria dos moradores tem carros ou tem algum tipo de
transporte.
FONTES DE ÁGUA NATURAIS E GRUTA NA ENCRUZILHADA - fotos
Taquara e Água Santa – 8 nascentes
Campo do dia – 02
Encruzilhada – 04
Trevo – 02
Vila Nova - 01
Sede – 05
Britador – 01
Ameixa – 01
Missão – 01
Casas novas – 03
CAÇA E PESCA
Nas aldeias organizou-se sobre uma economia baseada na caça, pesca, coleta e
agricultura complementar. Atualmente a agricultura é o elemento básico da economia Kaingang.
A caça incluía os grandes e pequenos mamíferos das florestas subtropicais (anta, veado,
cateto ou caititu, queixada, quati, etc.) e a grande variedade de aves aí existentes (jacu, uru,
papagaio, nambu, macuco, etc.), havendo certamente animais cujo consumo era interditado e
outros cujo consumo não era costume como, por exemplo, os tamanduás (mirim e bandeira),
jaguatirica, lontra, ariranha, etc. Não parece ter sido costume dos Kaingang a caça com
armadilhas (comum, por exemplo, entre o Guarani), exceto um laço para apanhar papagaios e
baitacas e a técnica do émbitkô para caçar um tipo de rato do mato (kaxin). Usavam mais
frequentemente caçar aves e animais com seus arcos e flechas, com diferentes tipos de pontas
feitas de madeira ou ossos. A Caça hoje praticamente nenhuma. Em uma ou outra área, algum
tatu ainda se pega.
A pesca: em certo período do verão, com os peixes já grandes (fora de época de
desovas), eles iam para a proximidade de um grande rio (as aldeias, antigamente, não
costumavam ser na beira de rios grandes) e lá pescavam e defumavam peixe para levar para a
aldeia. Usavam a técnica do Pari, uma armadilha de colocar nas corredeiras, feita de taquaras.
Pesca hoje em pouquíssimas áreas há pessoas com esse hábito, até porque não se pesca quase
nada, porque os rios que atravessam ou dividem as áreas indígenas estão poluídos, desmatados
até a beirada (sem mata ciliar); enfim, o desastre ecológico que é o Sul do Brasil hoje.
.
Calendário Indígena Época de Plantio
Assim como alguns povos os indígenas têm uma maneira própria de marcar a passagem
do tempo. Para alguns povos indígenas a passagem do tempo está relacionada com a agricultura
e fenômenos naturais, como frio e chuvas. Eles associam cada mês com algum acontecimento.
Conforme pesquisa realizada, relatamos que os povos indígenas não tem uma
teorização ou um calendário padrão pronto ou impresso assim como os outros povos, o
conhecimento e a utilização do calendário eles adquirem o que é transmitido através dos mais
velhos, antecedentes que foram passando de pai para filho, de vô para neto, e assim eles
passam de geração para geração. Esses costumes são transmitidos de forma oral e por
ensinamento na prática
Dessa forma os indígenas sabem quais atividades devem ser executadas em cada época
do ano. Eles sabem qual é a melhor época de plantar, colher.
Algumas técnicas de plantio também são utilizadas por alguns pequenos agricultores
como a coivara (agricultura de corte e queima da mata antes do plantio) bastante conhecida
pelos povos Indígenas.
De acordo com pequenos relatos e entrevista feita com alguns agricultores indígenas,
eles organizam suas atividades conforme as fases da lua, alguns meses correspondem algum
tipo de alimento que será plantado na aldeia conforme suas necessidades.
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Alguns povos que utilizam as fases da lua para plantar, eles dizem que a lua influência
na produção e na qualidade do que se está plantando. Por exemplo, na lua crescente é favorável
para o plantio de flores e colheita de verduras. Na lua cheia é bom para caçar e pescar, na
minguante é a melhor lua para plantar, pois eles dizem que o alimento não estraga, não
caruncha, e na lua nova é desaconselhado a plantar, pois os alimentos têm baixas resistências
às pragas.
Os povos indígenas agricultores eles plantam quase o ano todo, pois necessitam dos
alimentos para sobreviver. Na época de inverno eles geralmente não plantam.
Por exemplo:
Mês
Janeiro

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Atividades e acontecimentos
Época para plantar batata doce, feijão e milho. É chamado de plantio do
tarde.
Época que está colhendo os alimentos que planto no plantio do cedo;
Soja, Feijão, milho e batata doce.
Não se plantam nada época de colheita de feijão é milho
Colheita de feijão, milho, batata doce
Época que se começa a colheita do pinhão.
Colheita de alimentos plantados em janeiro.
Não se planta
Não se planta
Época de plantar melancia
Plantio de soja, mandioca, melancia
Plantio de Feijão e batata doce, verduras, melancia, soja e entre outras
coisas que eles plantam conforme a necessidade.
Colheita de milho e plantio de cana.
Colheita do mel e plantio de mandioca.

Problemas sociais na comunidade
Queimadas e Desmatamento

O desmatamento é um dos principais problemas ambientais da atualidade. Ele é
responsável pela destruição ou modificação significativa em florestas, matas e outros tipos de
formações vegetais. Além de causar prejuízos para a flora de um bioma, pode também afetar a
vida de várias espécies animais.
Além de provocar o desmatamento, a queimada é uma das principais responsáveis pelo
aumento do efeito estufa em nosso planeta e o consequente aquecimento global. Isso ocorre,
pois é muito grande a liberação de Dióxido de Carbono (CO2), um dos principais gases do efeito
estufa, na atmosfera durante uma queimada.
Principais causas do desmatamento:
- Extração ilegal de madeira;
- Criação ou ampliação de áreas para agricultura ou pecuária;
- Incêndios criminosos ou causados por ação da natureza como, por exemplo, queda de
raios em locais de vegetação seca;
- Utilização da queimada de vegetação como técnica agrícola. Além de prejudicar o solo,
é altamente perigosa, pois pode se alastrar para áreas de florestas. Esta técnica é muito usada
em regiões subdesenvolvidas;
- Instalação e projetos voltados para a exploração de minérios;
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- Abertura de garimpos de pedras e metais preciosos.
Florestas, Cerrados, Savanas e outros Biomas no mundo inteiro sofrem com as
queimadas provocadas pelo homem. Essa prática é responsável pela destruição de muitos
ecossistemas naturais. Isso significa séria ameaça ou extinção definitiva de espécies da fauna e
da flora. Os números da destruição são grandes. Uma área equivalente à soma dos estados de
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo já foi destruída por
desmatamentos e queimadas na região da maior floresta do mundo: A Floresta Amazônica.
A Região Norte do Brasil, onde está a Floresta Amazônica, enfrenta um acelerado ritmo
de degradação. É uma perda para o nosso país, além do que essa degradação é ilegal e
predatória para o meio-ambiente, podendo ocasionar inclusive a extinção de comunidades
indígenas. As queimadas e desmatamentos causam uma série de consequências ao meio
ambiente, tais como:
- Perda de biodiversidade;
- Erosão e empobrecimento dos solos;
- Devastação das florestas;
- Emissão de gases tóxicos na atmosfera;
- Mudanças climáticas em função da retirada das matas;
Vemos que a destruição das florestas é uma ameaça para a vida no planeta. Os culpados
somos nós, seres humanos. O homem se torna cada vez mais insano, o meio ambiente de nada
tem valor quando o assunto é ganancia e ambição. Chegamos a um tempo onde o dinheiro vale
mais que tudo, a vida no planeta perde totalmente seu valor, espécies de vegetais e animais
estão sendo extintas a todo momento, o homem está matando pelo lucro. Diante disso, temos
uma saída, a educação. Nós educadores temos o dever de conscientizar nossos alunos sobre
as consequências do desmatamento no meio ambiente, trazendo um ponto de vista crítico
focando na aprendizagem culta sobre estes fatores, talvez dessa forma possamos mudar o futuro
de nosso país, já que a criança de hoje será o homem do amanhã.

Organização familiar
Os indígenas antigamente tinham uma organização familiar muito diferente dos não indígenas,
cada pessoa da família tinha o seu papel ,e aqui vamos citar alguns exemplos: As crianças só
tinham o papel de ir pescar junto com os pais, a irem coletar frutas, e a mulher tinha o papel de
cuidar da casa e dos filhos mais pequenos e a filha tinha que ficar em casa ajudando a mãe a
fazer as coisas.
A família moravam tudo juntos numa única casa sem ter o seu próprio quarto, . Mas atualmente é
muito diferente do que antes, porque hoje cada um tem o seu quarto , e um outro modo de
organização familiar, isso quer dizer que cada família tem o seu jeito de organizar a família . Hoje
a pessoa que casa já mora sozinho com a sua mulher e cria um papel pra cada um, pra ele e
pra esposa para que um reconheça o seu papel, e o que não mudou até hoje é o bebê dormir
sempre no meio dos pais isso é feito hoje por todo o casal que tem um filho, e a criança só pode
dormir sozinha no dia em que ela decidir dormir sozinha e queira o seu próprio quarto sem
ser obrigada. E hoje os povos indígenas tem outra forma de organização familiar igual a dos
brancos, onde cada família tem a sua forma de organizar a família do jeito que achar melhor ,
cada família tem a sua maneira de organização seja em casa ou em outro lugar. Porque nem
todos se organizam igualmente em casa , cada um tem o seu jeito de organizar a sua própria
família de maneira que seja melhor pra toda a família. Em outra família depois que cada pessoa
comer, a mulher é quem vai lavar todas as louças, e em outra família cada um tem que lavar a
sua própria louça. Numa outra família a mulher é quem tem que cozinhar, já em outra o homem
pode cozinhar quando a mulher estiver ocupada em outras coisas, e no outro a família se ajudam
em tudo oque fazem. Assim cada família tem um jeito diferente do outro nessa questão de
organização familiar.
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ALCOOLISMO NA ALDEIA INDÍGENA
O consumo de álcool é um fenômeno preocupante e crescente entre as populações indígenas
do país. O acesso a bebidas alcoólicas é fácil em todas as aldeias do país, o que não difere
muito das outras comunidades brasileiras. Nas comunidades indígenas, o grande consumo é de
bebidas destiladas, especialmente a “cachaça”, além do baixo custo, há também todo um
contexto social de problemas que, sem dúvida, afetam a situação da sociedade indígena. A difícil
solução de alguns deles, como a defesa de suas reservas, o contato com as sociedades externas
faz com que os jovens comecem a consumir “álcool”. O fato de começarem a beber na
adolescência idade parece marcar um rito de passagem para a fase adulta, visto que neste ato
estão embutidos atributos como coragem, força e valentia, que reforçam a ideia de
masculinidade. Ao contrário, se deixa de beber, lembrando sempre que são os companheiros
que oferecem a bebida, este indivíduo pode ser taxado como fraco ou covarde. Os agravos à
vida como a violência familiar, o suicídio, as práticas sexuais fora das regras sociais e os
acidentes são algumas das manifestações negativas do uso do álcool. O indivíduo que bebe é
responsável não apenas por causar danos a sua saúde, mas em muitos casos por gerar danos
à saúde dos indivíduos do seu grupo familiar e/ou do seu convívio. A família do paciente
alcoolista também sofre com o problema, tendo consequências de ordem física, como a violência
propriamente dita, ou consequências negativas de ordem moral e social. As festas das
comunidades, bailes entre outros, geralmente fazem uso da bebida em larga escala. Ε
perceptível a ligação que eles estabelecem com a bebida antes,durante e depois da festa, sendo
também vários os significados que atribuem ao fato de beberem nestas ocasiões. As festas
muitas vezes proporcionam aos jovens o "primeiro gole". É comum observar nestas ocasiões
rapazes e moças fazendo uso de bebidas, ainda que seja somente um copo de cerveja. As
mulheres são as maiores vítimas e sempre que podem reclamam da atitude de seus maridos
com o cacique. O ciúme é outro sentimento desencadeado pela ingestão de bebidas alcoólicas
e acaba sendo o principal motivo da violência doméstica. Violência entre pais e filhos também
faz parte desta dolorosa realidade. Aparece como agravo frequente, destacando-se como
principal causa de mortalidade ligada a fatores externos, tais como acidentes, brigas, quedas,
atropelamentos, etc.
Doenças como cirrose, diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, do aparelho
digestivo, depressão e estresse, entre outras, estão relacionadas ao consumo abusivo de
bebidas alcoólicas.

TRADIÇÕES CULTURAIS INDÍGENAS KAINGANG
Colégio Estadual Indígena Professor Candoca Tãnhprág Fidêncio


CANTO E DANÇA KAINGANG
Segundo a Sr. Arvelina Adriano Bonifacio idosa da comunidade indígena Rio das Cobras,
que tem aproximadamente 115 anos, ela relata que entre as atrações das danças está
Sãpe Tj Ko( chapéu de cipó) na língua portuguesa. As danças aconteciam depois de
uma caçada. Dependendo do animal caçado tinha ritual ( dança) quem começava era o
mais velho, se o animal caçado fosse um bicho veloz era começado o rito da dança. A
dança não acontecia por esse motivo mas em homenagem aos antepassados. Também
tem a dança do guerreiro que acontecia quando se matava um bicho muito grande,
valente e veloz, como por exemplo o tigre e o leão ou uma anta. O indígena que caçava
um desses bichos era considerado um guerreiro. Hoje em dia essas danças e cânticos
não acontecem mais, não são mais interpretado pelos indígenas pois a cultura foi se
perdendo há muitos anos atrás.
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ARTESANATO ( TRAÇADO KAINGANG)








 O artesanato é uma tradição importante para a
cultura indígena, passado de pai para filho ao longo
do tempo. Antigamente o artesanato era utilizado apenas para o trabalho da roça,
principalmente o balaio o cesto e a peneira que era utilizado para a colheita e entre outros
a fazeres. A tinta para pintar os artesanatos era extraído de um cipó, onde era colhido o
cipó com as folhas deixado secar quando a folha solta do cipó ela é cozida, a folha solta
um corante avermelhado onde os indígenas utilizavam para tingir o taquaraçu e
confeccionar os artesanatos. Com o passar do tempo devido a falta de renda familiar os
indígenas passaram a comercializar os artesanatos, principalmente nas cidades onde
utilizava o artesanato como moeda troca, para comprar os alimentos industrializados e
atualmente eles continuam a confeccionar os artesanatos mas hoje em dia são
confeccionado vários tipos de artesanatos, diferentemente de antigamente a maioria dos
artesanatos são confeccionados para decoração ou brinquedos, como o arco e flecha,
para tocar musica o chocalho e até mesmo o filtro do sonhos que não é um artesanato
da cultura é confeccionado. A matéria prima para a confecção dos artesanatos é o
taquaraçu e tingido com corantes industrializados. A indígena que confecciona o
artesanato também colhe a matéria prima, em alguns casos são os homens que vão
colher o taquaraçu.
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CEMITÉRIO
A tradição de enterrar as pessoas em um local pré determinado é recente, pois
antigamente os indígenas tinham por costume enterrar as pessoas perto de suas casas.
Com o tempo começou a morrer muitas pessoas, a partir de então eles escolheram um
local e começaram a enterrar seus entes queridos neste local. Uma tradição importante
que o Sr Eurides Paulista relata que quando um dos conjugues morre o viúvo ou viúva
deve ficar em casa isolado dos demais familiares no período de três dias, é passado
uma erva no olho para que a pessoa fique sonolenta. Neste período a pessoa deve ficar
coberta do lado que o sol nasce. Somente no terceiro dia o viúvo(a) pode sai, porém
onde for pisar deve ser jogado ervas para o espírito da pessoa que morreu não volte
para atormentá-la. Neste mesmo dia é feito um jantar para o viúvo(a) e seus familiares
um dos condimento da comida é um tipo de carvão coletado no mato. Esta comida não
é saborosa, mas todos devem comer. Após dois anos do conjugue estar viúvo (a) o
mesmo pode se casar novamente.
Outro costume a observar, quando um indígena morre a família muda a casa ou
a porta de lugar, para que o espírito não volte. Mas o Sr Eurides Paulista relata que nos
dias atuais não é feito esses rituais, porque com o passar do tempo os costumes antigos
se perderam.



FESTA DO DIA DO ÍNDIO (TODO ANO ACONTECE)
Segundo o Sr. Eurides Paulista e o Professor Lucas Vãnkóg Tavares não existia
a festa do dia do índio não era comemorado antigamente, foram os brancos, Fóg como
eles falam que inventaram aí então se tornou essa tradição.
A festa acontece todo ano no dia 19 de abril, a comida e a bebida é doada por
convênios através da prefeitura municipal de Nova Laranjeiras e associação comunitária
da aldeias, e também pessoas que querem ajudar a comunidade.
A festa inicia-se no início da semana e acontece a semana toda, nesses dias são
feitos jogos,brincadeiras,gincanas e danças indígenas com a colaboração e organização
dos professores de todas as escolas e equipe da Sesai ( saúde indígena) da aldeia Rio
das Cobras.
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PADROEIRA
Em relação a padroeira cada comunidade da aldeia Rio Das Cobras possui sua:
 A comunidade do Trevo é Nossa Senhora de Guadalupe;
 A comunidade Vila Nova é Nossa senhora de Santana e São Joaquim;
 Na comunidade da Sede é Santa Terezinha do Menino Jesus;
 Na Encruzilhada é o Divino Espírito Santo;
 No Campo do Dia é Nossa Senhora Aparecida;
 No Taquara é o Senhor Bom Jesus.



JOGOS E BRINCADEIRAS KAINGANG:

O Sr. Eurides contou-nos que antigamente as brincadeiras dos adultos eram nas raias de
cavalo, ali apostavam corridas e as pessoas que assistiam apostavam em determinado cavalo.
As brincadeiras das crianças eram caçar passarinhos com setras e brincar de boneca
com as espigas de milho, eles mesmos produziam seus brinquedos.



RELATO DOS PRIMEIROS MORADORES DAS COMUNIDADES (HISTÓRIA DAS
COMUNIDADES)

O Sr. Eurides Paulista, é um dos primeiros moradores da aldeia. O mesmo nasceu próximo a
cidade onde hoje é Nova Laranjeiras, pois a Aldeia Rio Das Cobras ainda não era demarcada.
Depois da demarcação veio com sua família morar na Encruzilhada, ali constitui sua própria
família.
Anos depois, sua filha ficou doente e ele teve que passar a morar na Aldeia Missão para poder
fazer o tratamento, pois na época só aquela aldeia possuía recursos médicos
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Pinturas Corporais

A pintura no corpo é muito importante para as culturas indígenas, elas diferenciam os
parentescos.
As pinturas corporais são as marcas de muitas etnias indígenas. As tintas são feitas a partir de
elementos naturais como: o vermelho feito com o pó da semente de urucum, para formarem a
tinta preta usavam o pó do carvão, costumavam a ferver o cipó milome para produzirem tinta
também.
Cada povo indígena tem sua própria pintura e cores.

Ritual
O ritual existia na comunidade indígena Kaingang, era realizado aos sábados e domingos sempre
depois do por do sol dentro da oca. Com várias imagens de santos, cantavam e rezavam como
uma forma de agradecimento a todos os santos. Todos participavam do ritual, adultos e crianças.
As roupas para realizar o ritual eram feitas de folhas de palmeiras. Hoje não existe mais o ritual
na comunidade Kaingang, apenas os indígenas guaranis realizam o ritual dentro da casa de reza.
Todos os indígenas nascem com um dom, porém perdem com o tempo por ser revelado.
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Romaria
A romaria na comunidade indígena kaingang era realizada na sexta – feira à noite. A comunidade
do Trevo se reunia, faziam seus pedidos aos santos e seguiam em procissão cantando e rezando
em forma de agradecimento aos santos, ate chegar à comunidade do Vila Nova, para realizarem
a romaria. Todos participavam da romaria, não tinha roupa especifica.

Calendário
O calendário existe na comunidade indígena kaingang, os pais passavam o conhecimento do
calendário para seus filhos, mas porém não no papel com datas, meses e anos, somente de
cabeça. Na cultura Kaingang eles mais gostam de plantar o feijão e o milho.
No mês de agosto na lua cheia, plantam feijão, mandioca e o milho. No mês de novembro na lua
minguante, plantam batata doce.
Lazer na comunidade indígena

Futebol
O futebol mobiliza a comunidade em jogos importantes, ressaltando a paixão dos indígenas pelo
esporte, que não é jogado apenas pelos rapazes, muitas meninas e mulheres também jogam.
O Futebol é realizado na comunidade aos sábados e domingos as 15:00 hrs. A comunidade se
reúnem para assistir ao jogo de futebol e torcer.
Os times também se reúnem e marcam torneios em outras comunidades para jogarem futebol e
competirem. Os indígenas gostam muito de jogar futebol, tanto crianças, jovens e adultos. As
regras e fundamentos são as mesmas utilizadas na educação básica.
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Peteca
As crianças da comunidade indígena, gostam muito de jogar peteca.Confeccionam a peteca com
a palha e penas de aves, escolhem as penas mais bonitas e coloridas.
As crianças se reúnem e brincam todos os dias. O objetivo da brincadeira e golpear com as mãos
e dar equilíbrio ou orientar sua trajetória no ar, quando arremessada e não deixar encostar no
solo. Eles se divertem muito jogando peteca.

Caça
Além do conhecimento profundo da vida e dos hábitos dos animais os indígenas possuíam
técnicas que variavam de povo para povo. Na caça era usado armadilha chamada de arapuca,
deixavam uma espiga de milho dentro para o animal entrar a procura do alimento e ai ficava
preso.
Era fabricada também os flexão e lança para realizar a caça. Faziam as seva para esperar os
animais a noite, que viam a procura de alimentos e assim poderiam caçalos.
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Pesca
Na pesca era usado armadilhas, como o pari um cesto fundo feito de taquara com uma abertura
pela qual o peixe entra atrás da isca, mas não conseguia sair. Os alimentos eram folhas
chamadas de Pri em Kaingang e frutos.
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LENDAS KAINGANG
Lenda do Milho
Tabajara era um velho índio muito bondoso e querido pelo seu povo. A tribo estava
passando por muita dificuldade. Não havia caça e a pesca estava difícil.
O velho índio, sentindo que ia morrer, reuniu os homens de sua tribo e disse.
- Enterrem meu corpo numa cova bem ara. Cubra-me com palha seca e pouca terra.
Esperem vir o sol e a chuva. Ali nascerá alimento para toda tribo.
Após a morte de Tabajara, seu povo fez o que ele havia mandado.
Sobre a cova do velho guerreiro apareceu uma planta. Suas folhas compridas lembravam
a lança de tabajara.
Sua flor vistosa parecia o cocar do chefe índio e a tribo descobriu que sua espiga era um
delicioso alimento. Foi assim que surgiu o milho.
SACI PERERÊ
O SACI PERERÊ É REPRESENTADO POR UM MENINO NEGRO QUE TEM APENAS UMA PERNA E ANDA SEMPRE COM UM CACHIMBO
E COM UM GORRO VERMELHO, QUE LHE DÁ PODERES MÁGICOS. ELE VIVE APRONTANDO TRAVESSURAS PARA SE DIVERTIR; ADORA
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ESPANTAR CAVALOS, DAR NÓ EM SEUS RABOS, ASSUSTAR O GADO NO PASTO, QUEIMAR COMIDA E ACORDAR AS PESSOAS COM
GARGALHADAS.
BOITATA
CONHECIDO NA REGIÃO NORDESTE COMO “FOGO QUE CORRE”, O BOITATÁ É REPRESENTADO POR UMA COBRA DE FOGO QUE
PROTEGE AS MATAS E OS ANIMAIS, E QUE TEM A CAPACIDADE DE PERSEGUIR E MATAR AQUELES QUE DESRESPEITAM A NATUREZA.
ACREDITA-SE QUE ESTE MITO É DE ORIGEM INDIGENA E QUE SEJA UM DOS PRIMEIROS DO FOLCLORE BRASILEIRO.

LENDA DA SEREIA IARA
A HISTORIA DA IARA CONTA QUE ELA É DONA DE UMA BELEZA INVEJAVEL. REZA A LENDA QUE OS IRMÃOS SENTIAM INVEJA DE
IARA, TAMBÉM CONSIDERADA CORAJOSA GUEREIA E POR ISSO, RESOLVEM MATA-LÁ.
TODAVIA, NO MOMENTO DO EMBATE, PELO FATO DE POSSUIR HABILIDADES GUERREIRAS, IARA CONSEGUE INVERTER A
SITUAÇÃO E ACABA MATANDO SEUS IRMÃOS.
DIANTE DISSO, COM MUITO MEDO DA PUNIÇÃO DE SEU PAI, O PAJÉ DE TRIBO, IARA RESOLVE FUGIR, MAS SEU PAI CONSEGUE
ENCONTRA-LÁ. COMO CASTIGO PELA MORTE DOS IRMÃOS, ELE RESOLVE LANÇA-LA AO RIO.
OS PEIXES DO RIO RESOLVEM SALVAR A BELA JOVEM TRANSFORMANDO-A NA SEREIA IARA. DESDE ENTÃO, IARA HABITA OS
RIOS AMAZONICOS CONQUISTANDO HOMENS E DEPOIS LEVANDO-OS AO FUNDO DO RIO, OS QUAIS MORREM AFOGADOS.

CURUPIRA
ENTRE OS MITOS INDÍGENAS, CURUPIRA É INCONTESTAVELMENTE O MAIS ANTIGO
ELE PERSEGUE E MATA TODOS AQUELES QUE DESRESPEITAM A NATUREZA.
É A MÃE DO MATO, PROTETOR DAS MATAS E DOS ANIMAIS.
REPRESENTADO POR UM MENINO DE CABELOS COMPRIDOS E COM OS PÉS VIRADOS PARA TRÁS.
ALÉM DE SER O PROTETOR DOS ANIMAIS, O CURUPIRA É CONSIDERADO O SENHOR DAS ÁRVORES, ELE CUIDA DE TODAS AS
GRANDES E BELAS ÁRVORES.
BOTO
ACREDITA-SE QUE A LENDA DO BOTO TENHA SURGIDO NA REGIÃO AMAZÔNICA. ELE É REPRESENTADO POR UM JOVEM, BONITO
E CHARMOSO QUE ENCANTA AS MULHERES EM BAILES E FESTAS.
APÓS A CONQUISTA, LEVA AS JOVENS PARA A BEIRA DO RIO E AS ENGRAVIDA. ANTES DE A MADRUGADA CHEGAR, ELE
MERGULHA NAS ÁGUAS E TRANSFORMA-SE EM UM BOTO.

ESCOLA VELHA
A primeira escola da Terra Indígena Rio das Cobras foi fundada no ano de 1975, com
denominação só de Escola, não tinha um nome próprio. Por volta de 1980 um projeto realizado
por alemães e com intuito de catequizar os indígenas (Kaingang e Guarani), os quais ainda vivem
nessa comunidade fundaram a escola dentro da comunidade Aldeia Trevo, utilizando prédio
próprio e instruindo a comunidade indígena.
Em 1996, com o período de municipalização de todas as escolas indígenas da Terra
Indígena Rio das Cobras, passou a ser mantida pelo município de Nova Laranjeiras, denominada
Escola Rural Municipal Indígena Marechal Cândido Rondon, porém funcionando no prédio da
ONG Missão de Cristianismo Decidido. No ano de 2008, as escolas indígenas do Paraná foram
estadualizadas através da Resolução 2075/08, que dispõe sobre a organização e o
funcionamento das Escolas Indígenas no Sistema de Ensino do Estado do Paraná, e garante o
funcionamento das escolas em aldeias indígenas como unidades escolares próprias, autônomas
e específicas; bem como o bilingüismo e a interculturalidade que demandam organização,
funcionamento com diretrizes específicas e diferenciadas.
E, através da Resolução 5446/08 esta instituição foi criada e autorizada para funcionar
com o nome Escola Estadual Indígena Professor Candoca Tãnhprág Fidêncio. A Resolução nº

55

38/12 – Autoriza o funcionamento do Ensino Médio passando a denominar-se: COLÉGIO
ESTADUAL INDÍGENA PROFESSOR CANDOCA TÃNHPRÁG FIDÊNCIO – EDUCAÇÃO
INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. Este nome foi uma homenagem ao Professor
Candoca, o primeiro da comunidade a se formar e ter uma certificação de educador. Ele formouse na Escola Normal Indígena Clara Camarão no Rio Grande do Sul, e, quando voltou para a
comunidade ajudou a traduzir alguns documentos e foi o primeiro professor indígena desta
escola.
No ano de 2012, mais precisamente no mês de março foi concluída a nova unidade do
Colégio Estadual Indígena Professor Candoca Tãnhprág Fidêncio. Obra financiada com verba
do Fundo de Fortalecimento para a Escola – FUNDESCOLA, em uma área de 5.143 m2 e com
área construída de 854,24 m2 Na Aldeia Trevo – próximo ao Trevo da BR-277 e PR 473.

MARCAS TRIBAIS KAINGANG (KAMÉ E KAIRU)
O povo kaingang se divide em dois sub grupo, kairu,marca circular o outro são os kamé
marca comprida.
A organização familiar é da seguinte forma, o kairu vê o homem kairu como o genro, já
no sexo feminino do kamé se vê como namorada, o homem já tem como sogro, entre eles são
visto como irmão e a outra marca contraria é considerado os relacionamento a partir desse
principio eram irmão cujo sexo feminino e masculino.
Na família prevalece a marca do homem,um depende do outro para a existência da
comunidade.
Nas funções da comunidades: a marca comprido kairu quem tinham a função de
carregar o morto até o cemitério e ainda tinha que ter dois nomes indígenas para poder fazer
essas funções.
A função da mulher kamé tinha que fazer todos os afazeres da viúva por sete dias,
incluindo a comida da mesma, a viúva tinha que ter seu prato colher e copo usando sempre os
mesmos, esse seria um ritual para vida toda

Olho d água usado como remédio (São João Maria)
Muito antigamente foi descoberto o posso olho d água são João Maria, assim dizem os mais
velhos, antigamente uma pessoa idosa falou que estava nesse posso de água quando viu um
rapaz no posso e esse rapaz era são João Maria ele disse a partir de agora essa água será
abençoada quem utilizar será curado de qualquer mal pois será uma água milagrosa.
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RÁDIO COMUNITARIA
A rádio é um instrumento utilizada através de caixa de som e um
microfone usada por um membro da comunidade indígena para repassar os
avisos.
Recados das liderança para comunidade.
Avisos de festas, reunião, e missas e quando vai estar a ambulância
móvel do dentista e médicos, avisos quando chega a sexta básica para as
famílias.







Moradias: Conta a senhora Arvelina Adriano Bonifácio, 115 anos, nascida e residente na
Sede da Aldeia Rio das Cobras que as moradias antigas eram feitas com o cercado de
madeiras (galhos de arvores) retiradas da mata, a cobertura era feita com taquara
destalada e coberta com folhas de palmeira e amarrada com cipó.
palmeira e amarrada com cipó.

Cadeia: não existiam as cadeias, porque a comunidade indígena respeitava a sua
organização. Conta D. Arvelina que os castigos eram mais severos, que os homens eram
colocados em troncos, totalmente nus e com os cabelos raspados. As mulheres
recebiam os mesmos castigos e com isso morreram muitos indígenas, nessa época o
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Cacique era o Senhor Joaquim Fernandes. Essa forma de punição severa se manteve
por um período de 30 anos aproximadamente.
Somente com a troca de Cacique, sob o comando do senhor José KogmuOlibio, que
surgiram as cadeias que permanecem até os dias atuais.
(foto)
Crenças, mitos e costumes:
Da escolha dos nomes: quem escolhia o nome para as crianças era os avós, e eles
davam o nome de seus antepassados mortos, pois acreditavam que assim manteriam a
família viva. (Pedro Cornélio)
Do velório: Quando morria um familiar, não era feito um buraco para enterra-lo, eram
colocado embaixo de folhas secas onde tivesse muitas arvores. Muitas vezes se
pensava que aquela pessoa estava morta por causa de uma doença que ela tivesse
então era feito esse ritual e enterrado embaixo das folhas secas. Mas muitas vezes a
pessoa sarava de sua doença e voltava para casa, muitos acreditavam que o morto havia
ressuscitado.(Arvelina Adriano Bonifacio)




Culinária:
As comidas típicas sempre existiram, antes mesmo dos portugueses chegarem no Brasil,
os indígenas se alimentavam deēgoro(couve do mato),fág-tóg-ga(coró do
pinheiro),gróngrón (coró de palmeira) e vũga (coró de taquara) bolo azedo, piché –
mēnhu(farinha de milho torrado) koēr (caraguatá do banhado)
(foto)
Presença da etnia Xetã na aldeia Rio das Cobras:

Segundo o entrevistado senhor Pedro SegSeg Cornélio 79 anos de idade morador da aldeia
Taquada – terra indígena rio das Cobras os indígenas da etnia Xetã, foram descobertosem 1955
na região de Umuarama, ( ver terra) indígena dos Xetã, eram aproximadamente entre 150 a 180
índios.
Foram retirados de suas terras de Umuarama, pelo SPI (serviço de proteção ao índio) e
levados para a aldeia de Marrecas e dela foram espalhados, sendo que alguns fugiram e
somente nove permaneceram na Aldeia Marrecas, todos pertencentes à mesma família, sendo
eles: Arikan, Coen, Tukanaba José Paraná, Rondon, Kaiua, Aty, Aãn, Tiquem Militar, Tiquem.
Destes apenas ... vieram para a Aldeia Rio das Cobras....
Tukanaba, morou e se casou com uma indígena Kaingang, na Aldeia Rio das Cobras e faleceu
de doença na Aldeia.
Se alimentavam somente da carne de caça e pesca
(foto)
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