
Boletim Informativo da Educação do Campo e Indígena Edição nº 12 - ano 2021 

https://www.unicentro.br/educacaodocampoeindigena Página �  - MovEcampo1

APRESENTAÇÃO

Por Solange Aparecida de Oliveira Collares e Rodrigo dos Santos

O projeto de extensão denominado “Educação e tecnologia no contexto dos povos do Campo, 
das Águas e das Florestas” , visa a formação complementar dos discentes e divulgação dos cursos de 
Licenciatura  em Pedagogia  Para  os  Povos  Indígenas  e  Licenciatura  em Pedagogia:  docência  na 
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, no contexto do campo, à comunidade a 
partir dos meios digitais. A metodologia adotada foi a de oficinas pedagógicas online.

No dia 31 de março de 2021 foi realizada a oficina “Vida acadêmica e moodle”  ministrada pela 
secretária do LAECI Vanessa Toledo. Tendo como objetivo principal apresentar alguns processos 
para facilitar a vida do acadêmico na plataforma moodle, essa oficina contou com a participação de 
aproximadamente 40 alunos. 

No dia 13  de abril  de 2021 a Profa.  Ma. Magali  Maria Johann,  docente do Departamento de 
Pedagogia (DEPED/G), ministrou a oficina  “Produção de textos a partir de gêneros textuais”, e 
contou com a participação de  aproximadamente 25 discentes, com os quais discutiu a produção de 
textos e apresentou algumas dicas relacionadas ao tema e à leitura. 

No  dia  30  de  abril  de  2021, 
ocorreu a 3º oficina pedagógica, 
ministrada  pela  secretária  do 
LAECI,  Vanessa  Toledo.  A  
oficina,  voltada  ao  letramento 
acadêmico  e  digital,  contou 
com  30  participantes,  que 
pa s sa ram  a  conhecer  o 
funcionamento  de   a lguns 
apl icat ivos   ut i l izados  no 
cotidiano  acadêmico  como 
editorares de texto e leitores de 
PDF.
No dia 11 de maio de 2021 foi 
realizada  a  oficina  “Normas 
técn ica s  para  t raba lhos 
acadêmicos”,   ministrada  pela 

Profa. Dra. Valdirene Manduca de Moraes, docente do Departamento de Pedagogia (DEPED/G) e 
vice  coordenadora  do  Curso  de  Pedagogia  do  Campo,  com o   objetivo  discutir  as  normas  da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)  para trabalhos acadêmicos.  A oficina contou  
com a participação de aproximadamente 30 discentes. 

Em   1º  de  junho  de  2021  a  Profa.  Ma.  Solange  Aparecida  Oliveira  Collares,  docente  do 
Departamento de Pedagogia (DEPED/G) e vice coordenadora do Curso de Pedagogia Para os Povos 
Indígenas e do Campo, ministrou a oficina “Produção de Matérias e reportagens”. Nesta oficina os 
participantes discutiram a relevância do trabalho com a matéria jornalista como forma de produzir o 
conhecimento vivido e promover a compreensão e a reflexão entre os conteúdos teóricos com a 
realidade social.

Os dias 16 e 29 de junho  foram marcados pela oficina "Elaboração do Boletim Informativo", 
ministrada  pelo  Prof.  Me.  Eduardo  Maciel  Ferreira,  que  resultou  na  produção  técnica  deste 
informativo,  cujo  objetivo  é  trazer  matérias  do  cotidiano  das  reservas  indígenas  e  dos 
assentamentos/acampamentos e quilombos e colocá-las em circulação no meio escolar e acadêmico.

Oficina do dia 1º de junho de 2021, intitulada “Produção 
de matérias e reportagens”, foi ministrada pela Profa. Ma. 

Solange Aparecida Oliveira Collares
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MST NA LUTA CONTRA A FOME 
Por  Miriam Barino 

370  famílias  do  Acampamento  Maila  
Sabrina  unem  suas  forças  em  prol  de  ações 
solidárias,  tendo nos últimos dias procedido à 
doações  de  alimentos  para  diversas  entidades 
que  em  virtude  da  atual  crise,  oriunda  da 
pandemia  causada  pela  Covid-19,  vivem  em 
estado  de  total  dificuldade  em  manter  seus 
atendimentos.                                                                                                                 

O Acampamento Maila Sabrina ocupa desde 
2003  a  Fazenda  Brasileira  no  Município  de 
Ortigueira –Pr. com uma área de mais de 10,5 
mil hectares que, após sua ocupação, passou a 
ser  uma  terra  produtiva ,  de  onde  seus 
moradores  retiram  o  alimento  para  o  auto 
sustento  e,  muito  além disso,  cultiva  grandes 
lavouras  de grãos,  cria  animais  de  pequenos e 
grandes  portes,  mantém  produção  de  leite 
entregue em cooperativa.

Porém,  nem sempre  foi  assim.  No começo 
quando  aqui  chegaram  por  muito  tempo  as 
famílias  dependeram  de  doações  para  sua 
sobrevivência.  Aos poucos a  terra  improdutiva 
foi dando lugar ao cultivo, e com o passar dos 
anos a produção atingiu números expressivos.

O conhecimento  do  quanto  produzem e  a 
consciência humanitária no momento  em que 
uma crise jamais pensada assola nosso país levou 
as  famílias  a  se  unirem  e  fazer  doações  de 
alimentos a várias entidades. 

Entre  e l a s 
podemos  citar   o 
Lar  São Vicente  de 
Paulo  da  cidade  de 
Faxinal  –  Pr,  uma 
i n s t i t u i ç ã o 
benef icente  que 
desde  1988  atende 
idosos  ofertando 
habitação, conforto, 
alimentação,  acesso 
a políticas e direitos 
sociais, e, que conta 
hoje com 29 idosos 
sob  seus  cuidados, 
dependendo  de 
doações  da 
sociedade  para  dar 
cont inu idade  a 
esses atendimentos.

 
Ao P.A (Pronto Atendimento)  de Ortigueira 

foi  feito  uma  doação  que  resultou  em  678 
refeições servidas no local.

Várias doações estão sendo encaminhadas à 
Santa Casa de Misericórdia de Rosário do Ivaí. 
Inst ituição  que  busca  um  atendimento 
humanizado a seus pacientes, pois todos que ali 
buscam  atendimento  estão  enfermos  e,  não 
bastasse  o  sofrimento,  se  em algum momento  
faltar  a  alimentação  adequada  por  certo  o 
t ra tamento  não  acontecerá  de  modo 
satisfatório.  Segundo  informações  do  Padre 
Ademar, responsável pela Santa Casa, no ano de 
2020 foram atendidas 2.346 pessoas, destas 781 
foram internadas, sendo que apenas 21 pessoas 
usaram  o  atendimento  de  forma  particular  e 
todas  as  outras  pelo  Sistema  Único  de  Saúde 
(SUS).  E,  é  de  conhecimento  geral,  que  os 
va lores  repa ssados  à s  ins t i tu ições  são 
infinitamente  inferiores  aos  custos,  levando 
assim os responsáveis pela instituição a buscar 
junto  a  sociedade  formas  de  doações  para  a 
manutenção do atendimento.  Nesse sentido,  a 
Comunidade Maila Sabrina, sensibilizada com a 
atua l  c r i se  no  setor  da  saúde  no  pa í s , 
generosamente  vem  contribuindo  para  a 
melhoria desse cenário.

Além das doações de alimento, um grupo de 
20 mulheres se mobilizaram e deslocaram-se até 
o Hemocentro do H.U. de Londrina e fizeram 
doação de sangue.
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A DURA JORNADA DE  TRABALHO 
DAS MULHERES DO CAMPO 

Por  Marlete Paixáo, Viviane Lima da Silva e 
Mirian Kunrath

Historicamente  as  mulheres  do  campo 
desenvolvem diversas atividades relacionadas ao 
trabalho,  tanto  produtivo  quanto  reprodutivo. 
Entretanto,  a  sociedade  tem  se  baseado  no 
modelo patriarcal de organização das relações de 
gênero, o qual impõe um papel de superioridade 
masculina sobre a feminina, isso desenvolve um 
processo  de  subordinação  e  inferiorização  das 
mulheres, e a construção social e cultural de que 
o trabalho feminino é considerado como ajuda, e 
uma obrigação nas tarefas domésticas de manter 
a  casa  limpa  e  organizada  e  de  sua  inteira 
responsabilidade a educação dos filhos e  estas  
não  geram renda econômica.

No  cotidiano  da  vida  no  campo,  é 
perceptível  que  as  mulheres  assumem  a 
responsabilidade  do  cuidado  com  a  vida,  a 
produção  d iver s i f i cada  de  a l imentos , 
preservação  das  águas,  da  natureza  e  da 
b iod iver s idade ,  a l ém  d i s so ,  toda  a 
responsabilidade com a reprodução familiar que 
implica  nos  cuidados  com  saúde,  educação, 
moradia, e o trabalho produtivo.

Esta dura jornada de trabalho duplo que 
carregamos  em nossos  ombros  é  invisibilizada  
aos olhos da sociedade machista e patriarcal que 
nos  desvaloriza,  impõe  padrões  e  nos  exige 
perfeição.

Nosso  desafio  é  continuar  lutando, 
denunciando todas as formas de violência contra 
as  mulheres,  sejam  estas  física,  psicológica, 
moral,  sexual,  patrimonial  entre  outras.  É 
importante  seguirmos 
organizando coletivos 
de  mulheres  para 
d i a l o g a r m o s 
buscando  formas  de 
nos  libertarmos  das 
correntes  que  nos 
mantém pressas e nos 
fazem reproduzir essa 
opressão.

ALIMENTAÇÃO INDÍGENA

A base  da  alimentação  dos  indígenas/
Kaingang é composta por frutas, peixes, raízes do 
mato, como a verdura do mato, caça, além desses 
alimentos da cultura não-indígena fazem parte da 
base alimentar.

Nos  dias  de  hoje  os  indígenas  Kaingang, 
estão  cada  vez  mais  consumindo  alimentos  não 
indígenas, pois com as mudanças do clima ou até 
mesmo  por  causa  das  lavouras  os  alimentos  da 
mata, dos rios estão quase extintos. Para conseguir 
algo da mata e dos rios é preciso ir para bem longe 
da aldeia.

Normalmente  o  que  mais  se  consome  são 
verduras  do mato “o egáro”,  que estão presentes 
desde o tempo dos ancestrais, também os peixes e 
as  frutas,  quando  é  a  época  certa  se  consegue 
bastante.

Além  desses  tem  o  bolo  de  milho  (eme), 
milho  verde  (gãr  tánha),  a  canjica  (Kajika), 
mandioca (mãnjoka).  Uma das  comidas  que mais 
fazemos  é  o  bolo  de  milho.  Para  prepará-lo,  se 
carrega o milho, debulha-o, coloca-o no monjolo, 
mói o milho, retira-o moído, adiciona-se um pouco 
de água, deixa a massa do milho consciente, depois 
consome azedo ou não.

Os  mais  antigos  falam  que  os  nossos 
alimentos são ricos em proteínas, pois não fazem 
mal  ao  nosso  organismo,  porque  não  tem 
agrotóxicos  neles,  e  que  são  puros,  podem  nos 
deixar, nós indígenas fortes, saudáveis e com uma 
boa estima.

Portanto,  devemos  proteger  e  cuidar  das 
nossas  terras,  matos,  rios,  para  que  a  nossa 
alimentação continue sempre existindo,  da  nossa 
cultura Kaingang/kanhgág.
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A S S O C I A Ç Ã O  C O M U N I T Á R I A 
TAPIXI E GRUPO DE TRABALHO  

A aldeia Guarani, Rio da Lebre, localiza-se 
no  município  de  Nova  Laranjeiras  na  Terra 
Indígena Rio das Cobras. Em agosto de 2020, os 
jovens da comunidade se juntaram e convocaram 
uma  pequena  reunião  com  as  lideranças, 
professores indígenas, presidente da associação 
local e os demais moradores. Com o intuito de 
discutir a questão alimentar, ambiental e renda 
da  população.  As  dificuldades  financeiras,  em 
razão  da  pandemia  da  Covid-19  também  foi 
mencionada na reunião.

Foi decidido que se formaria um grupo de 
trabalho de jovens guarani,  um coletivo com a 
parceria da associação comunitária tapixi  para 
ajudar a desenvolver, na aldeia, vários pequenos 
projetos  e planejamentos  para  atender  e suprir 
algumas  das  necessidades  da  comunidade, 
principalmente, no que diz respeito a segurança 
alimentar, desenvolver  rendas para as famílias e 
fortalecimento  da  cultura  milenar  guarani.  As 
lideranças locais aprovaram, cem por cento, as 
iniciativas dos jovens,  destacando também que 
poderiam trabalhar em favor do meio ambiente 
e desenvolvimento sustentável da aldeia.

A COZINHA COMUNITÁRIA  
O  primeiro  trabalho  do  coletivo,  no 

pr imei ro  fo i  a  const r ução  da  Coz inha 
Comunitária  Artur  Karai  Tataendy  Verissimo, 
custeados apenas pela associação da aldeia.  O 
presidente António Veríssimo lamenta a falta de 
atenção do município para com a comunidade 
guarani do Rio  da Lebre, e “ se  a prefeitura se 

ROÇAS COLETIVAS GUARANI 

As roças  coletivas  dos guarani  são chamadas 
de  “mutirões”  e  constituem-se  como  prática  
tradicional  e  cultural,  pois  desde sempre houve 
esse  tipo  de  coletividade  na  hora  da  roça  na 
aldeia e nas demais aldeias vizinhas.

comprometesse mais em ajudar os povos indígenas 
que  estão  no  município,  nós  não  precisaríamos 
gastar o que não temos para fazer a obra. Mas estou 
muito feliz por que o que nós sonhávamos está se 
realizando aos poucos Graças à Deus”. Este projeto 
visa atender várias necessidades dos moradores.

Ao  gr upo  de  t raba lho  fo i  dado  o 
compromisso  de  realizar  a  cada  semana,  em dias 
diferentes, algumas atividades, como por exemplo, 
coleta de lixo, limpeza da aldeia, e roças coletivas, 
para  os  homens  da  comunidade.  Para  tanto 
utilizaram  a  cozinha  para  servir  café  da  manhã, 
almoço e lanches para que se efetivem de fato as 
atividades.  Estes pequenos trabalhos se estendem 
ao  ano  todo  e,  mesmo  sendo  promissor  a 
organização espera ser melhor nos próximos anos.

OS GUARANI MOSTRAM AUTONOMIA NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O trabalho coletivo guarani da comunidade Rio da Lebre

Por Eliezer Vera Vaz 
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Ano passado,  com os  mutirões,   a  comunidade 
conseguiu  plantar  vários  tipos  de  sementes  em 1 
alqueire  de  roça,  plantaram variedades  de  milhos, 
feijões,  arroz,  amendoim,  batata  doce,  mandioca, 
abóbora e vários tipos de plantas que os guarani têm 
cultivadas e cuidadas há gerações pelos moradores. 
Alguns plantam sementes de milho comprados no 
mercado,  tudo  isso  com  ajuda  do  coletivo  e  da 
associação, que comprou máquinas de plantar, foices 
,para  quem  precisasse  ,  e  garantiu  que  o  grupo 
tivesse alimentos durante os dias de trabalho.

Este ano a expectativa do grupo e da comunidade 
e que dobrem as roças  e os produtos, para assim 
garantir a sobrevivência e autonomia alimentar dos 
guarani.   Esse  pequeno  projeto  visa  atender  a 
segurança  alimentar  e  nutricional  da  aldeia  e 
valorizar a produção dos guarani.

da  aldeia  para  poder  orientar  os  demais  e,  é 
claro, juntar os saberes dos mais velhos na área. 
No  momento,  o  grupo  possui  quatro  caixas, 
construídas  a  partir  da  coleta  na  mata,  feitas 
pelos  próprios  membros  do  grupo.  As  caixas 
foram  construídas  com  os  restos  das  tábuas 
usadas na construção da cozinha. O objetivo da 
criação  é  ampliar  a  área  da  educação  escolar 
indígena, voltada para o ensino e aprendizagem 
das crianças sobre o jardim ecológico e proteção 
das abelhas sem ferrão, sendo assim possibilita 
que  os  educandos  tenham  uma  nova  área  de 
estudo e prática de confecção das caixas. 

Os  guarani  estão  muito  esperançosos  para 
desenvolver  esse  grande  projeto  e  estudam  
meios  para  buscar  parcerias  para  essa  grande 
exper iênc ia .  Outro  ponto  de  ext rema 
importância para a cultura é o de que,  com o 
desenvolvimento desse projeto poderá ser feito 
o batismo de mel cada ano,  tendo em casa o 
mel será mais fácil coletar e garantir o batismo.

E por último destaca-se a horta comunitária 
que  iniciou-se esse ano, em meio a pandemia da 
Covid-19, para garantir que a comunidade  possa 
adquirir  hortaliças,  legumes  e  frutas  no  local, 
sem precisar sair para área da cidade, correndo o 
risco de contrair o vírus. 

Esse trabalho foi iniciado no dia 23 de junho 
de 2021. Para desenvolver a estrutura da horta,  
numa área de 38 metros quadrados, foi buscado 
na mata as madeiras para fazer as divisões dos 
canteiros.  Todos  os  jovens  participaram,  junto 
com  a  equipe  da  associação.  Com  mais  esse 
pequeno  projeto  espera-se  alcançar  bons 
resultados  que  garantam  os  recursos  e  renda 
para as famílias.

Todos  os  trabalhos  desenvolvido  tem  um 
objetivo  coletivo,  e  todos  tem  em  comum  
garantir a subsistência e garantir a prática da sua 
Cu l tura  mi lenar  e  tor nar  a  a lde ia 
autossustentável. 

A CRIAÇÃO INDÍGENA DA ABELHA SEM 
FERRÃO  

Os guarani também realizam os trabalho para uma 
possível criação de abelhas nativas, o que falta é o 
financiamento para fazer as caixas padrão, contudo 
estão em busca de ajuda para a formação de jovens 
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ARTESANATO KAINGANG 

Por Odilene Mukay Fernandes

O  artesanato  é  uma  atividade  feita  há  muito 
tempo  e  envolve  toda  a  família.  Antigamente 
eram utilizados  como utensílios  domésticos,  as 
vasilhas de cerâmica eram potes,   jarros, copos e 
panelas; os balaios e os cestos serviam para coleta, 
para a conservação de pinhões, milho, mandioca, 
feijão, entre outras coisas.

Atualmente  o  artesanato  é  representado 
como  uma  importante  fonte  de  renda  para  a 
sobrevivência  das  comunidades  indígenas.  Os 
membros de um grupo familiar trabalham unidos 
desde a retirada da matéria prima, o tratamento, 
o  armazenamento  e  na  confecção  de  variadas 
peças até a venda em diferentes cidades.

Em outros tempos, tintas naturais extraídas 
de plantas, raízes e cipós eram usados no adorno 
da taquara. Mas hoje, devido ao desmatamento e 
da perda de matéria prima, os Kaingang utilizam 
anilina  de  variadas  cores  para  manter  a  sua 
tradição.

COVID-19 NA ALDEIA  

O surgimento do coronavírus  no  Brasil  afetou 
igualmente as  aldeias  indígenas.  Muitos indígenas 
t iveram  o  resultado  posit ivo  da  Covid -19 
confirmado pela equipe da saúde indígena, a aldeia 
estava no alerta vermelho, assim como as aldeias de 
Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul ,  Rio Guarani, 
entre  outras.   Não  somente  as  aldeias,  mas  o 
mundo inteiro

Depois  de  receber  a  confirmação  da  doença, 
infelizmente  alguns  indígenas  não  resistiram  ao 
contrair esse vírus e vieram a óbito. Muitas pessoas 
morreram nos anos de 2020 a 2021 . E, após isso, a 
aldeia  foi  fechada  para  os  visitantes.  Ninguém 
podia  entrar,  principalmente  os  não-indígenas. 
Logo o futebol e as festas não podiam ser realizadas 
em nenhum lugar.

O  que  mais  afetou  essa  s i tuação  fo i  o 
fechamento  das  escolas,  pois  as  crianças  não 
podiam mais sair de casa, como todos os dias, para 
estudar, ver os amigos e  brincar. Eles tiveram de 
fazer suas atividades escolares de forma remota e 
com ajuda dos pais.  Porém, algumas crianças não 
puderam  fazer  as  tarefas,  e  isso  tornou-se  um 
grande  problema,  porque  sem os  professores,  os 
pais tiveram que ensinar ou fazer as tarefas junto                  
com  os  filhos,  mas  alguns  pais  não  entendem  a 
língua  portuguesa.  Infelizmente,  essa  situação 
aconteceu  na  aldeia,  e  a  educação  das  crianças  
ficou nas mãos dos responsáveis, da família.

Hoje,  as  escolas  das  aldeias  estão funcionando 
perfeitamente, mas as recomendações é não deixar  
de  cuidar,  continuar  usando  máscara  e  passando 
álcool  nas  mãos.  Mesmo que todos já  tenham se 
vacinado, todo cuidado é pouco. Esse vírus não é 
brincadeira, então cuida de quem você ama.
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terapia se utiliza de pontos específicos na orelha 
ligado a vários pontos do corpo com colocação de 
sementes e cristais,  a Bioenergia,  é uma técnica 
de  checa gem  por  uma  dupla  compat íve l 
energeticamente  e  a  Barra  de  Access  é  uma 
técnica de acupuntura por toque dos dedos em 
trinta e dois pontos na cabeça, os benefícios de 
modo  geral  dessas  terapias  proporcionam 
equilíbrio  emocional,  alívio  de  dores,  tensões  e 
bem estar em geral.

Portanto,  esses  cuidados,  associado  a  uma 
alimentação  saudável,  rica  em  vitaminas, 
proteínas e consumo diário de dois litros de água, 
contribuem para o bom funcionamento do nosso 
organismo.

Para  tanto,  há  alguns  terapeutas  referenciais, 
como a "Dona Maria Natividade no assentamento 
do  MST Contestado  da  Lapa  PR",  a  qual  faz 
orientações  e  indicações  de  fitoterápicos.  Esse 
assentamento possui  um espaço de  saúde  tanto 
tradicional quanto alternativo, desenvolvendo os 
trabalhos  em  parceria  e  possui  uma  horta 
medicinal.

Falando desse assunto, há autores como, Jaime 
Bruning com o livro "A saúde brota da natureza", 
Alfons  Balbach,  “As  plantas  curam”,  Carlos 
Nascimento, “De A a z" e o padre Renato Roque 
Barth,  pioneiro  no  uso  de  plantas  medicinais  e 
Bioenergia. 

Sabemos que é o nosso próprio organismo que 
combate  as  doenças  e  os  vírus,  portanto,  se 
estiver  debilitado,  ele  não  terá  resistência  para 
isso. Dessa forma, essas alternativas surgem para 
proporcionar  o  equilíbrio  físico,  mental  e 
emocional  e,  assim,  como  sugestão,  podemos 
citar algumas outras técnicas alternativas, como a 
yoga,  o  Reiki,  a  meditação,  caminhada,  entre 
outros.

S A Ú D E / D O E N Ç A  E  A S 
ALTERNATIVAS  EM  TEMPOS  DE 
PANDEMIA 

Por Elza Silvério de Almeida e Maria Lucineide

Em diálogo com colegas do curso de pedagogia 
do  campo,  em  tempo  integral  e,  atualmente  
totalmente  remota  em respeito  às  determinações 
do  Ministério  da  Saúde,   acatamos  relatos  de 
experiências  vividas  e  percebemos  queixas  de 
problemas  que  surgiram  ou  retornaram  neste 
período. Na maioria são problemas relacionados ao 
alto índice de tensão e estresse, por dificuldade ao 
acesso  a  internet,  de  administrar  as  tecnologias 
necessárias  para  estudar,  adaptação  de  ambiente, 
que em geral é a casa onde o estudante vive, que 

prec i sou  se r 
reorganizada  como 
espaço  de  estudo  e 
de  t raba lho ,  por 
conta  da  pandemia 
Covid-19.

Esses fatores de 
adaptação  nos 
trouxeram crises  de 
ansiedade,  dores  de 
estômago,  cabeça  e 
m u s c u l a r e s , 
relacionadas     ao 
s i s tema  ner voso , 
desencadeadas  em 
função  do 

isolamento social.
Perante tudo isso,  as  terapias  alternativas  e  os 

tratamentos fitoterápicos (utilização de ervas, com  
propriedades   medicinais\energéticas)  como 
remédios  naturais  podem  contribuir  com  os 
cuidados do corpo que está em transformação e em 
sof r imento .  Desta  forma,  a lgumas  er va s , 
popularmente  conhecidas,  são  utilizadas  para  tal, 
como: açafrão da terra, acerola e inhame, que por 
sua vez, tem a função de aumentar a imunidade, a 
melissa,  camomila  e  erva  de  São  João,  são  para 
diminuir a ansiedade. Existem as plantas que, além 
de propriedades medicinais,  contém propriedades 
energét ica  s  na  sua  compos ição ,  como  o 
manjericão, alecrim e folha de manga.               

As  terapias  alternativas,  são  técnicas  que  se 
utilizadas  em conjunto  auxilia  os  tratamentos  da 
medicina  convencional,  como  a  Aurícula,  cuja 
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ACONTECEU O II VESTIBULAR PARA PEDAGOGIA PARA OS POVOS 
INDÍGENAS 

Por Vanessa Domingos Toledo 

Após  adiado  duas  vezes,  devido  a  pandemia  de 
COVID-19, o II Vestibular de Licenciatura em Pedagogia 
para Povos Indígenas da Universidade Estadual do Centro-
Oeste (UNICENTRO) foi realizado no dia 04 de julho de 
2021 às  14h.  Este vestibular  tem o objetivo de formar a 
segunda  turma  em  Pedagogia,  composta  somente  por 
indígenas.  As  provas  foram  realizadas  em  dois  locais 
distintos,  na  Terra  Indígena Rio das  Cobras  no Colégio 
Estadual Indígena Rio das Cobras e na Terra Indígena de 
Mangueirinha no Colégio Estadual Indígena Kokój Ty Han 
Já.   

As  inscrições  para  este  vestibular  ocorreram  no 
início  do  ano  de  2020,  e  teve  aproximadamente  100 
inscritos, porém somente 30 vestibulandos foram realizar a prova, 
destes 27 foram aprovados, as matrículas serão realizadas nos dias 29 
de julho de 2021 das 13h às 17h na Terra Indígena Rio das Cobras (no 
Colégio Estadual Indígena Rio das Cobras) e no dia 30 de julho de 
2021 das 13h às 17h na Terra Indígena de Mangueirinha (no Colégio 
Estadual  Indígena  Kokój  Ty  Han  Já).  Para  efetivarem  suas 
matrículas,  os  aprovados  devem levar  os  documentos  originais  e 
xerox de acordo com edital disponibilizado pela UNICENTRO no 
link  https://www3.unicentro.br/proen/wp-content/uploads/sites/
41/2021/07/Edital_59-2021-Matricula_Pedadogia_Indigena.pdf.  

Após a efetivação da matrícula, a nova turma da Pedagogia 
para Povos Indígenas iniciará as aulas de forma remota no mês de 
agosto de 2021 em regime de alternância, conforme  prevê o Projeto 
Político Pedagógico do curso. Estes alunos serão acompanhados pela 
coordenação do Prof. Dr. Marcos Gehrke e vice coordenação Profª. 
Ma. Solange Aparecida de Oliveira Collares. 

 


