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RESUMO 

A presente dissertação discute as relações entre Educação 
Escolar e a Educação indígena. O objeto da pesquisa é a análise 
das relações entre a Educação Escolar propiciada aos Indígenas 
pelos órgãos governamentais brasileiros aquela Educação 
própria aos indígenas, consagrada pela história e tradição de 
cada povo indígena.  Como pertenço a etnia Guarani a pesquisa 
focou apenas nos aspectos dessa etnia. A pesquisa originou-se 
de inquietações surgidas ao longo do trabalho que venho 
desenvolvendo em comunidades Guarani desde o ano de dois 
mil e um. Quando duas ou mais culturas se encontram: em qual 
patamar se coloca o relacionamento entre elas? Na pesquisa foi 
envolvida uma aldeia de cada um dos estados do Sul do Brasil 
(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). O critério para a 
escolha destes locais e das aldeias está ancorado em minha 
experiência de trabalho no apoio e consultoria a diversas 
solicitações para discutir e orientar os rumos da escolarização 
em tais aldeias, especialmente naquilo que diz respeito ao 
trabalho bilíngüe e à valorização da cultura guarani como ponto 
de partida para o diálogo com a cultura globalizada e a norma ali 
considerada como culta. Foram essas as principais questões que 
me motivaram a buscar a presente pesquisa. A investigação 
propôs-se a ser de natureza qualitativa, descritiva – explicativa 
com inspiração nos estudos etnográficos, considerando, contudo, 
especificidades do campo da educação. Por tratar-se de um 
esforço de aproximação e captura de como os indígenas 
percebem a relação com a outra cultura e a interferência desta 
nos processos educativos próprios de sua tradição, considerei 
que o melhor método para organizar e analisar os dados seria a 
observação e a realização de entrevista, registros fílmicos e/ ou 
relembrar situações do cotidiano. Na análise dos dados, entre 
outras constatações, observou-se que a proposição de uma 
Pedagogia Indígena buscaria conhecer melhor quem são esses 
sujeitos sociais das comunidades indígenas. Tais definições é 
que poderiam dar pistas para pensar nas especificidades da 
infância que se diz indígena ainda tão desconhecida no espaço 
da educação brasileira. Nesse sentido, destaca-se no trabalho a 
consistente prática da tradição oral como elemento contundente 
na qualidade das ações para pensar os conflitos entre Educação 
Escolar e Educação Indígena.  



Palavras-chave: Educação Escolar; Educação Indígena, 
Pedagogia Indígena; Tradição Oral; Etnia Guarani  
  



RESUMEN 

La presente disertación aborda la relación entre la educación 
escolar y educación indígena. El objeto de la investigación es el 
análisis de las relaciones entre la educación proporcionada por 
agencias del gobierno a los indígenas brasileños que su propia 
educación para indígenas, consagrado por la historia y tradición 
de cada pueblo indígena. Como yo pertenezco a la etnia guaraní 
investigación enfocado sólo en los aspectos de esa etnia. La 
investigación originada de las preocupaciones que puedan surgir 
durante el trabajo que he desarrollado en comunidades 
guaraníes desde 2001. ¿Cuándo dos o más culturas se 
encuentran: en qué nivel de la relación entre ellos? En la 
investigación fue involucrado en un pueblo de cada uno de los 
Estados del sur de Brasil (Paraná, Santa Catarina y Rio Grande 
do Sul). El criterio para la elección de estos sitios y los pueblos 
están anclados en mi experiencia de trabajo en apoyo y 
consultoría a varias solicitudes para discutir y para guiar la 
dirección de la educación en esos pueblos, especialmente en lo 
que concierne a la obra bilingüe y la explotación de la cultura 
guaraní como punto de partida para el diálogo con la cultura 
globalizada y la norma se considera como cultivadas. Esas 
fueron las principales cuestiones que me motivaron a seguir esta 
investigación. La investigación pretende ser cualitativo, 
descriptivo explicativo inspirados en la naturaleza en estudios 
etnográficos, considerando que, sin embargo, las especificidades 
del campo de la educación. Porque es un esfuerzo de 
aproximación y captura cómo los nativos perciben la relación con 
otra cultura y esta interferencia en los procesos de su propia 
tradición educativa, considerado como el mejor método para 
organizar y analizar datos sería la observación y entrevista, 
registros fílmicos o recordar situaciones de la vida cotidiana. En 
análisis de datos, entre otros resultados, se observó que la 
propuesta de una pedagogía indígenas buscan mejor saben 
quiénes son estos sujetos sociales de las comunidades 
indígenas. Tales definiciones es que podría dar pistas a las 
particularidades de la infancia que dicen aún tan desconocida en 
el espacio indígena de Educación de Brasil. En este sentido, se 
encuentra en el trabajo la práctica constante de la tradición oral 
como elemento mordaz en la calidad de las acciones a 



considerar los conflictos entre la educación escolar y educación 
indígena. 

Palabras clave: Educación Escolar, Educación Indígena, 
Pedagogía Indígena, la tradición oral; Etnia guaraníes. 
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1
 Esta foto realizada na Teko‟a Nhupoty, (aldeia Flor do Campo) no Rio 

grande do sul. As crianças estão ajudando sua mãe a limpar ou raspar 
as taquaras, é um preparo para confeccionar os balaios, isso faz parte 
da Educação Indígena Guarani na qual as crianças não são forçadas a 
fazer o que elas não querem, todas as crianças guarani acompanham 
os pais em qualquer atividades domésticas. 



  



1 INTRODUÇÃO 

O trabalho proposto encaminha-se na direção de analisar 
as relações entre a Educação Escolar propiciada aos Indígenas 
pelos órgãos governamentais brasileiros aquela Educação 
própria aos indígenas, consagrada pela história e tradição de 
cada povo indígena.   

Já de início é importante destacar um aspecto a ser 
observado quando duas ou mais culturas se encontram: em qual 
patamar se coloca o relacionamento entre elas? 

Reconhecem-se como legítimas e acolhem a 
especificidades de cada uma como apropriadas ao seu ser e 
fazer? Trabalham os possíveis conflitos com o propósito firme de 
aproximarem-se naquilo que é comum e respeitarem-se naquilo 
que divergem? 

Em meu entender, os principais problemas presentes nas 
relações entre a educação Escolar conduzida pelo Estado 
brasileiro e a Educação Indígena ancorada na história e tradições 
da prática social indígena residem nas dificuldades de 
encaminhar respostas afirmativas às questões acima colocadas. 
Compreender os principais motivos destas dificuldades e buscar 
contribuir para apontar possíveis caminhos de superação das 
mesmas é a expectativa central da proposta de pesquisa que ora 
apresento. 

O “lugar” que as culturas próprias dos povos indígenas 
ocupam no âmbito da globalização contemporânea é, segundo 
entendo, marcadamente um espaço de subordinação. Um lugar 
para ser explorado naquilo que tem de insumo, festejado naquilo 
que possui de folclórico e ignorado naquilo que expressa, como 
necessidades próprias, a cultura e a tradição Indígenas. 
Afirmações como essa que faço aqui podem expressar um 
cenário passível de ser taxado de pessimista, não fosse tal 
cenário confirmado historicamente pela vertiginosa redução e 
desaparecimento das populações indígenas brasileira, desde o 
advento da colonização europeia até os nossos dias. 

Apesar desta constatação, o rumo pensado para este 
trabalho não é o de uma denúncia pura e simples da situação, 
mas, ao mesmo tempo, acreditando na possibilidade de construir 
relações que encaminhem outro tipo de resultado para o 
encontro de culturas Indígenas com a globalização capitalista 
ocidental, pretendo contribuir para a construção da superação de 



relações subordinação que ajudem a constituir consciências 
insurgentes, concepções elaboradas sobre a importância da 
horizontalidade nas relações sociais, relações que sejam 
centradas no respeito e na consideração que a humanidade que 
habita em todos nós, merece. Trata-se, portanto, de uma 
proposta pedagógica e política. 

Para desenvolver o grande propósito deste trabalho 
articulei, uma revisão bibliográfica que me forneceu elementos 
para planejamento, organização e reflexão, com uma imersão na 
realidade própria das relações entre a Educação Escolar e a 
Educação Indígena, convivendo, observando e sistematizando 
informações diretamente nos espaços onde habitam escolas em 
aldeias (comunidades) Indígenas. É importante frisar que, como 
pertenço a etnia Guarani, desenvolvi o estudo apenas no âmbito 
dessa etnia. A investigação propôs-se a ser de natureza 
qualitativa, descritiva – explicativa com inspiração nos estudos 
etnográficos, considerando, contudo, especificidades do campo 
da educação e limitação de recursos da pesquisadora. 

Na pesquisa foram envolvidas uma aldeia de cada um dos 
estados do Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul). O critério para a escolha destes locais e das aldeias está 
ancorado em minha experiência de trabalho no apoio e 
consultoria a diversas solicitações para discutir e orientar os 
rumos da escolarização em tais aldeias, especialmente naquilo 
que diz respeito ao trabalho bilíngue e à valorização da cultura 
guarani como ponto de partida para o diálogo com a cultura 
globalizado e a norma ali considerada como culta. 

Por tratar-se de um esforço de aproximação e captura de 
como os indígenas percebem a relação com a outra cultura e a 
interferência desta nos processos educativos próprios de sua 
tradição, considerei que o melhor método seria a observação e a 
realização de entrevista. Registros fílmicos e/ ou relembrar 
situações do cotidiano. 

A coleta de dados foi realizada da seguinte forma: 

 Entrevistas envolvendo alunos indígenas, 
professores das escolas indígenas, membros da 
comunidade e lideranças das aldeias; 

 Observações das ações educativas nas escolas e 
das ações educativas no âmbito das comunidades; 



 Entrevistas com especialistas sobre a questão 
indígena, estudiosos, professores, funcionários das 
Secretarias de Educação, FUNAI, etc. 

 Para análise e interpretação de dados foi feita à 
leitura das entrevistas, a classificação e 
categorização das observações (registradas em 
cadernos de campo, fotos, vídeos, etc.) e, 
posteriormente, uma listagem das categorias para 
tentar pensar: Quais os principais pontos de conflitos 
existentes no confronto entre as duas concepções de 
educação? Quais situações ilustram esta situação? 
Como são trabalhados os pontos de conflitos que 
aparecem? Quem toma a iniciativa de encaminhar a 
necessidades de discutir o problema quando se 
identificam tais pontos? Quais são as estratégias 
utilizadas para implementar as possíveis soluções a 
que se chega quando são discutidos os pontos de 
conflitos? 

No capítulo procuro abordar alguns conceitos que foram 
utilizados no decorrer da dissertação e esclarecer o sentido em 
que uso cada conceito. Elaboro as perguntas norteadoras do 
trabalho, que me levaram às reflexões que compõem cada 
capítulo, bem como os objetivos do trabalho. 

No capítulo 3, apresento minha trajetória pessoal como 
vínculo à pesquisa acadêmica. Abordo também, como cheguei 
às comunidades que entrevistei nas três regiões do sul do Brasil 
e contextualizo os locais visitados. Apresento a maneira como 
realizei a pesquisa de campo, como organizei os dados 
coletados e as dificuldades encontradas.   

No capítulo 4, tentei mostrar que as narrativas é que fazem 
a história do povo guarani cuja transmissão de saberes ocorre no 
domínio linguístico e discursivo da oralidade. Escolhi o domínio 
mito para apresentar como a oralidade guarani se caracteriza 
como um aspecto fundamental para pensar a Educação Escolar 
x Educação Indígena. 

No capítulo 5, busquei analisar a partir de entrevistas com 
pessoas que considerei interessantes para tecer comigo esse 
diálogo, as diferentes formas de pensar a Educação Escolar e a 
Educação Indígena. A partir do que disseram esses informantes, 
escolho algum ponto o qual julgo mais relevante para poder 



ensaiar uma análise. Nesse capítulo também, faço algumas 
considerações sobre o que dizem os principais documentos 
brasileiros sobre a educação indígena. 

Para mim, a Educação Escolar Indígena Okotẽvẽ Ja vy’a, 
que significa na língua guarani necessita de alegria. Talvez 
esteja aí um ponto para iniciar uma conversa entre culturas. 



Capítulo 22
  

 

  

                                                 
2
 Foto realizada na Teko‟a Vy‟a (Aldeia feliz) localizada em Major 

Gercino Santa Cataria onde realizei a pesquisa com as crianças sobre a 
variação linguística em uma mesma aldeia em que apesar de cada 
criança ter sua diferença no vocabulário todos se entendem. 



  



2. É AQUI MESMO, É AQUI MESMO QUE EU QUERO PARAR. 
AQUI TEM INDÍGENA

3
GUARANI. PARA NÃO DIZER: O 

CAMINHO ESCOLHIDO PARA A PESQUISA  

Neste capítulo vou abordar alguns conceitos que serão 
utilizados no decorrer da dissertação e esclarecer o sentido em 
que uso cada conceito. 

Esta dissertação será realizada sob a inspiração do estudo 
do sociólogo francês Pierre Bourdieu, nela destaco, 
principalmente o conceito de “Violência Simbólica” que, segundo 
o autor, caracteriza-se como mecanismo de legitimação da 
dominação e é posto em prática por meio do estilo de vida, o que 
talvez explique porque é tão difícil alterar certos padrões sociais, 
pois o “poder exercido em campos como o da Linguagem é mais 
eficiente e sutil do que o uso da força propriamente dita” 
(BORDIEU ).  

Acredito que a maneira como cada um de nós se relaciona 
em nosso meio social é fortemente constituído pela cultura* na 
qual estamos inseridos. Essa cultura caracteriza-se como nosso 
modo de pensar e os modos como nos movimentamos no 
mundo. Assim, o modo como vivemos, como educamos e como 
somos educados, nossas atitudes, nossa forma de agir, estão 
estritamente relacionados com a cultura. 

Dessa forma, trazer Bourdieu para este diálogo, parece ser 
significativo, uma vez que esse autor traz para o seu estudo a 
ideia de exame de subordinação. No que se refere à cultura 
Indígena, esse poder “exercido em campo como o da linguagem” 
vem sendo uma prática nas comunidades, uma vez que todos 
têm algo a falar sobre ou para o Indígena, a ele cabe apenas 
ouvir. Em se tratando dos povos Indígenas, a linguagem sempre 
foi um lugar de luta desde os tempos da colonização, uma vez 
que todo o processo de colonização começou pela linguagem. 
Todo o controle que se exerceu sobre a linguagem, 
primeiramente pelo apagamento das línguas indígenas, agora, 
pelo estabelecimento da linguagem do colonizador como sendo a 
única forma de pensamento, bem como sendo a única 

                                                 
3
 Trecho de uma fala da pesquisadora quando encontrou vestígios de 

população indígenas nas diversas localidades que procurou para fazer 
sua pesquisa de campo. Para os guarani o encontro com um indígena é 
sinônimo de JA VY’A cujo significado é alegria.  



possibilidade de formação pessoal e profissional que o sujeito 
possa almejar. Um exemplo disso, é a minha própria formação; 
como um(a) indígena guarani poderá ascender profissionalmente 
em sua própria língua? Nesse sentido, não há como não 
considerar a linguagem como o mais poderoso mecanismo de 
controle social.  

Sobre a linguagem ainda, não poderia deixar de mencionar 
o que temos vivido na própria universidade, no curso de 
Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, da 
qual faço parte na UFSC. Tenho observado como a linguagem é 
quem delimita o conhecimento sobre o mundo. Os conceitos e 
até as noções das coisas mais simples do dia a dia se tornam a 
base sobre a qual todos os discursos: históricos, sociais, 
políticos, econômicos e culturais são construídos. O problema é 
que essas formações, seja de que ordem for, têm criado certa 
subordinação a elas via linguagem. Posso aqui mencionar como 
o povo Guarani já assimilou certa subordinação dos discursos 
que trazem uma ideia de super-valorização da teoria em 
detrimento do saber que temos na própria cultura Indígena, por 
exemplo. Diferentemente das outras etnias Indígenas como 
Xoklen e Kaingangue, que questionam tais ideias, ao perguntar 
se não há um outro ponto de vista, o Guarani está sempre pronto 
a dizer: “Hanheté” - é verdade. Tenho feito um exercício de me 
perguntar: “Hanheté’atu”! – Será que é verdade mesmo? 

Acredito que esta “conformação” observada no povo 
Guarani não está ali à toa. Isto procede de um processo histórico 
de anos de silêncio forçado, vivido por este povo.  

Os Indígenas nem sempre podem falar, mesmo que este 
direito seja garantido pela constituição. Tudo isso, para dizer que, 
embora hoje haja menos práticas de uma violência corporal 
sobre o povo Indígena, há, sim, muita Violência Simbólica e não 
poderíamos pensar em tal violência fora da linguagem. 

Parece relevante mencionar aqui, uma autora que vem se 
destacando nos estudos subalternos: Gayatri Spivak,

4
 

principalmente seu principal argumento em relação a esses 
estudos. Spivak (2009) define a condição subalterna como 

                                                 
4
 Gayatri Spivak professora de literatura comparada e cultural (1985),  

principal nome  no manifesto do feminismo pós-colonial  e subaltern 
studies publicou “Can the Subaltern Speak?” Obra traduzida e publicada 
no Brasil sob o título: Pode o Subalterno Falar? 



exclusão do contrato dialógico que é condição de possibilidade 
de acesso à palavra. Ao retomar a noção de “subalterno” de 
Gramschi: aquele cuja voz não pode ser ouvida, ou seja, para a 
autora, subalterno refere-se às camadas mais baixas da 
sociedade, marcadas pela exclusão de qualquer forma de gestão 
do poder e de representação política. Isso significa que, num 
contexto colonial o sujeito não só não pode falar como também 
não tem história.  

Este posicionamento parece vir de encontro de outro 
pensador, com o qual me deparei e que trago para tecer comigo 
esta dissertação: Boaventura de Souza Santos. Esse sociólogo 
português argumenta sobre o projeto cultural da modernidade e 
os mecanismos de uma possível “transição paradigmática” que 
serão de fundamental ajuda para compreender os efeitos da 
globalização eurocêntrica, do colonialismo e da epistemologia 
dominante em nosso tempo.  

Assim, a questão da Educação vai se mostrando 
relacionada às experiências sociais, relações que, segundo 
Boaventura, são sempre culturais. Pensar os problemas 
presentes nas relações entre a Educação escolar e a Educação 
indígena é compreender que a base central de toda essa 
discussão é perceber que 

[...] o colonialismo, para além de todas as 
dominações por que é conhecido, foi também 
uma dominação epistemológica, uma relação 
extremamente desigual de saber-poder que 
conduziu à supressão de muitas formas de 
saber próprios dos povos e/ou nações 
colonizadas. (SANTOS; 2009, p.13).  

Ao pensarmos em uma Educação Escolar e a Educação 
indígena poderíamos propor uma intervenção a partir de um 
diálogo de saberes, como propões Boaventura. Diálogo que o 
autor denominou como “ecologia de saberes”. 

Assim, nossa forma de olhar à Educação escolar e a 
Educação Indígena, também vai sendo constituída nos modos 
como apreendemos os caminhos por onde nos levam essa 
pesquisa.  

Tomando uma concepção de Educação que possa 
condizer com o contexto desse trabalho poderia dizer que, 
enquanto entrevisto também aprendo com o modo de ver a 



Educação por parte dos indígenas e que nesse estudo são os 
meus parceiros que sentem prazer em colaborar. Algumas 
crianças correm ao meu encontro e disputam minha companhia 
quando dizem: “Joana, mamãe ojuka uru goopy já’ú xo’ó”

5
 ou “OĨ 

Mandió goopy”, como me diz Verônica.  Algumas senhoras, 
quando chego à aldeia correm para me contar alguma história. 
Falam na língua guarani e o tempo todo me perguntam: eikua’a?

6
 

Isto é, você sabe, ou você entende. Elas se preocupam comigo. 
Querem dar o melhor para minha pesquisa. E, de alguma forma, 
também aprendem comigo, uma pessoa que já esteve no 
convívio de uma aldeia indígena, saiu, olhou a distância para 
depois retornar e provocar algumas reflexões. 

Aprendo que não existe apenas uma maneira de se olhar 
para a Educação escolar e a Educação indígena, existe também 
uma multiplicidade de vozes que dizem sobre essa Educação, 
algumas que eu conheço e outras que desejo conhecer quando 
compartilho com o outro. 

Desse modo, estamos constantemente sendo interpelados 
por significados produzidos na e através da Educação. São, 
portanto, essas práticas que estão nos ensinando e fazendo com 
que nos posicionemos de determinado modo frente à Educação 
Escolar e Educação Indígena, sem terem propriamente a 
intenção explícita de o fazerem – que estou entendendo ser a 
“ecologia de saberes.” 

Se há tantos estudos (antropológicos, sociológicos...) que 
partem do ponto de vista das comunidades indígenas, por que 
não partir desse ponto também quando falamos em Educação 
Escolar e Educação Indígena? Será que não podemos pensar os 
problemas que existem na Educação Escolar em sua relação 
com a Educação Indígena a partir de uma multiplicidade de 
instrumentos como fotografia, música, cinema, história oral, que 
ao invés de passar o ponto de vista hegemônico do que é, tente 
buscar fazer emergir outras formas de se perceber a Educação 
Indígena? Que esteja disposta a ouvir o que os Indígenas têm a 
nos ensinar também? 

Acredito que há muitas possibilidades de se enxergar a 
Educação Indígena. Nessa dissertação busquei, então, formas 

                                                 
5
 “Joana, mamãe matou um frango, vamos  em casa comer carne, 

vamos comer mandioca?” (Verônica, 4  anos)   
6
 “Em casa tem mandioca. Vamos comer?” (Serena, 3 anos) 



de dar visibilidade a diferentes modos de olhar: ouvir histórias, 
cantos que estejam relacionados de alguma forma à educação 
que vivem os indígenas que entrevistei, todos inseridos em 
comunidades indígenas. 

Que educação indígena é essa de que estamos falando? 
De que formas ela é vista: integrada ou separada da Educação 
Escolar? Como é olhada essa educação denominada indígena? 
Quais os embates entre esses dois tipos de Educação? Essas 
perguntas não são feitas nem respondidas com discursos, mas 
certamente borbulham nas entrelinhas das conversas, narrativas 
e imagens contidas nessa dissertação. Só assim vamos 
observando como essa educação chamada indígena é cheia de 
brechas, impossíveis de serem capturadas por completo e ao 
mesmo tempo percebendo como pode ser percebida de vária 
maneira. 

Essa dissertação partilha com àqueles que também 
buscam outros modos de ver/narrar/escutar e lutam pela 
desnaturalização de um olhar posto, acabado, ao proporcionar 
uma escuta mais atenta às canções, histórias, imagens dos 
indígenas que aqui se mostram. É nessa experiência que 
também busco me perceber: a indígena que sou e a maneira 
como eu mesma vejo a educação indígena. Será que também 
não desconstruo ideias que estavam em mim e vislumbro outros 
modos de ver? 

É nesse movimento de escuta e reflexão, que passo de 
agora em diante a entrelaçar algumas considerações pontuais 
sobre alguns conceitos que perpassam essa dissertação para 
pensarmos sobre a Educação Escolar e Indígena. Conceitos que 
considero importantes para essa dissertação, que tem como uma 
de suas bases, a discussão de modos de ver a Educação 
Escolar e a Educação Indígena, através dos ensinamentos 
presentes na “ecologia de saberes” que atravessam histórias, 
relatos, canções e outros discursos. 

2.1 ALGUNS CONCEITOS QUE REALIZAM A PESQUISA 

2.1.1 Cultura 

Trago para essa dissertação as histórias, canções e outras 
narrativas presentes na tradição oral indígena guarani para 
pensar a cultura e a possibilidade de valorização de um saber 



produzido e não controlado pelas instituições legitimadas. 
Marilena Chauí define cultura como: 

[...] a criação coletiva de ideias, símbolos e 
valores pelos quais uma sociedade define 
para si mesma o bom e o mau, o belo e o 
feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o 
falso, o puro e o impuro, o possível e o 
impossível, o inevitável e o casual, o sagrado 
e profano, o espaço e o tempo. A cultura se 
realiza porque os humanos são capazes de 
linguagem, trabalho e relação com o tempo. 
A cultura se manifesta como vida social. 
Como criação das obras de pensamento e de 
arte, como vida religiosa e vida política 
(2001, p. 50). 

2.1.2 Educação 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja 
ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos 
pedaços da vida com ela: para aprender para ensinar, para 
aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para 
conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. 
(BRANDÃO, 1982, p. 08). 

Brandão (1982), em seu livro “O que é Educação”, conta-
nos uma história. Diz que há muitos anos, nos Estados Unidos, 
Virgínia e Maryland assinaram um tratado de paz com os Índios 
das Seis Nações. Ora, como as promessas e os símbolos da 
educação sempre foram muito adequados a momentos solenes 
como aquele, logo após aquele momento os governantes 
mandaram cartas aos índios para que enviassem alguns de seus 
jovens às escolas dos brancos. Os chefes responderam 
agradecendo e recusando. A carta acabou conhecida porque, 
alguns anos mais tarde, Benjamin Franklin adotou o costume de 
divulgá-la aqui e ali. Eis o trecho que nos interessa: 

Nós estamos convencidos, portanto, que os 
senhores desejam o bem para nós e 
agradecemos de todo coração: mas aqueles 
que não são sábios reconhecem que 
diferentes nações têm concepção diferente 
das coisas e, sendo assim, os senhores não 
ficarão ofendidos ao saber que a vossa idéia 



de educação não é o mesmo que a nossa... 
Muitos dos nossos bravos guerreiros foram 
formados nas escolas do norte e aprenderam 
toda a vossa ciência. Mas, quando eles 
voltaram para nós, eram maus corredores, 
ignorante da vida da floresta e incapazes de 
suportar o frio e a fome. Não sabiam como 
caçar o veado, matar o inimigo e construir 
uma cabana, e falavam a nossa língua muito 
mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. 
Não serviam como guerreiros, como 
caçadores ou como conselheiros. Ficamos 
extremamente agradecidos pela vossa oferta 
e, embora não possamos aceitá-la, para 
mostrar a nossa gratidão oferecemos aos 
nobres senhores de Virgínia que nos enviem 
alguns dos seus jovens, que lhes 
ensinaremos tudo o que sabemos e faremos, 
deles, homens. (1982, p. 09) 

O autor traz o conteúdo dessa carta para sua discussão 
sobre a Educação porque, para ele, de tudo o que se discute 
hoje sobre a educação, algumas das questões entre as mais 
importantes estão escritas nessa carta de índios. Não há 
segundo Brandão (1982), uma forma única nem um único 
modelo de educação; a escola não é o único lugar onde ela 
acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a 
sua única prática e o professor profissional não é o seu único 
praticante. Existe a educação de cada categoria de sujeitos, de 
um povo; ela existe em cada povo, ou entre povos que se 
encontram. 

Para o autor, antes de reduzir a educação a educação 
escolar, se faz necessário pensar so bre a temática a partir de 
uma visão mais livre: “a educação é uma fração da experiência 
endoculturativa. Ela aparece sempre que há relações entre 
pessoas e intenções de ensinar-e-aprender” (BRANDÃO, 1982, 
p. 24). São esses os sentidos sobre a educação que essa 
dissertação quer expressar. 

2.1.3 Violência Simbólica 

Para pensar a realidade do contexto indígena brasileiro, 
utilizo a concepção de Violência Simbólica de Pierre Bourdieu. 



Na perspectiva desse autor, a violência simbólica se expressa na 
imposição legítima e dissimulada, com a interiorização da cultura 
dominante e há uma correlação entre as desigualdades sociais e 
indígenas. Segundo este autor, no sistema social tudo está 
organizado por posições, hierarquizações. Nesse sentido, cabe 
perguntar: qual a posição dos povos indígenas na sociedade 
brasileira? Como eles são percebidos?  

As posições mais elevadas e prestigiadas dentro do 
sistema social tendem a ser ocupadas pelos indivíduos 
pertencentes aos grupos socialmente dominantes. Nessa ótica: 

A Violência Simbólica define-se, numa 
primeira abordagem, como uma violência 
dissimulada. Essa dissimulação lhe confere 
poderes particulares e uma eficácia 
específica, porém, no fundo, ela continua 
sendo irredutivelmente violência. Por 
conseguinte, ela não forma um espécie 
distinta de violência, que poderíamos dispor 
ao lado de outras espécies, tais como a 
violência física por exemplo; ela não poderia 
ser utilizada de modo independente. Em sua 
origem e se posso dizer em seu núcleo 
constitutivo, ela é e contínuo sendo violência 
física é mascarada e, por conseguinte, 
invisível e esquecida. (BOURDIEU, p.303)  

Como sociólogo, Bourdieu demonstra aquilo que as 
sociedades indígenas historicamente vêm enfrentando e 
apresenta o porquê dessa violência mostrar-se tão difícil de ser 
superada. Seus sentidos e significados são definidos pelo 
contexto social. É nessa linha de pensamento que para o autor: 

A Violência Simbólica é violência porque é 
imposição de uma arbitrariedade. Esta última 
pode ser entendida em vários sentidos. 
Inicialmente, é arbitrariedade de um poder 
imposto e, nesse caso, retomo as 
observações precedentes: esse poder nasce 
de uma relação de força que lhe é favorável; 
ora, sabemos, pelo menos desde Pascal, 
que força não é razão, e, portanto, temos o 
direito de declará-lo arbitrário. Por sua vez, 
esse poder arbitrário impõe um conteúdo, 
crenças, comportamentos, uma cultura que 



também é arbitrário para ele, pois é o 
resultado de uma seleção que não se pode 
referir a nenhuma necessidade [...]. 
(BORDIEU, p. 304) 

Tudo isso para pensar que, por mais que se fale dos 
direitos dos indígenas garantidos pela constituição, continuará 
existindo uma forte correlação entre as desigualdades sociais, 
sobretudo culturais. 

2.1.4 Ecologia de Saberes 

Sobre a Ecologia dos Saberes trazemos especificamente a 
questão da alteridade: o reconhecimento de que somos 
incompletos. Ou seja, em se tratando do conhecimento, cada 
sujeito olha o mundo da maneira que foi construído seu olhar.  O 
que significa que, se multiplicarmos as formas de olhar teremos 
diferentes conhecimentos. Se cada um falar do conhecimento, 
cada qual olhará para aquilo que lhe chama a atenção, que lhe 
toca, que lhe atravessa. Nesse sentido, o conhecimento na 
perspectiva de uma única fonte é sempre incompleto. Todo 
conhecimento, segundo Santos (2010, p. 96), “é 
interconhecimento, isto é, relação estabelecida entre 
conhecimento, assim, fica mais amplo o conhecimento de cada 
um”. No início da relação, ambos temos diferentes saberes e 
diferentes ignorâncias. À medida que a relação evolui, se estiver 
sob o princípio da Ecologia dos Saberes, vamos nos tornando, 
cada um de nós, diferentemente mais sábios. Para a Ecologia 
dos Saberes cada um sabe e não sabe porque é só na relação 
que se amplia o conhecimento. Na Ecologia dos Saberes a 
relação com o conhecimento é horizontal. O conhecimento não 
pode ser destrutivo. Há a necessidade de construirmos mais 
amplamente o conhecimento cada qual levando em conta a 
alteridade.  

Ao pensarmos nos povos indígenas, a Ecologia dos 
Saberes tem muito a contribuir. No Brasil, nações indígenas 
foram destruídas, línguas foram destruídas, culturas inteiras 
foram dizimadas. Ao criar a consciência de que para ampliar o 
conhecimento não podemos nos deter a uma única fonte, a 
Ecologia dos Saberes faz com que admitamos que qualquer 



conhecimento que venha de uma visão limitada será limitado. 
Não existe saber absoluto, nem uma ignorância absoluta:  

[...] na Ecologia dos Saberes cruzam-se 
conhecimentos, portanto, também, 
ignorâncias. Não existe uma unidade de 
conhecimento como não existe uma unidade 
de ignorância. As formas de ignorâncias são 
tão heterogêneas e interdependentes quanto 
à forma de conhecimento. (SANTOS, 2010, 
p.54) 

A Ecologia dos Saberes propõe que não se destrua para 
se construir mais, mas que se procurem formas de melhorar as 
coisas sem destruir. Propõe o respeito, mas mais ainda ações 
coerentes que promovam de fato o reconhecimento de que em 
todas as culturas ignorâncias e saberes podem ser a chave para 
o reconhecimento de novas possibilidades de aprendizagem. 

Após essas considerações, passo a justificar minha 
escolha pela temática da Educação Indígena e sua relação com 
a Educação Escolar. 



Capítulo 37 

 

  

                                                 
7
 Foto realizada em teko‟a taruma (Aldeia taruma), no município de 

Joinville em Santa Catarina, onde realizei pesquisa sobre a Educação 
Escolar e Educação indígena. Na foto acima Arlindo, que é um indígena 
guarani morador desta aldeia que também já foi meu aluno no Morro 
dos cavalos relata que nesta aldeia não tem escola indígena e que as 
crianças e jovens tem que sair da aldeia e ir para uma escola não 
indígena pois como a terra não é demarcada fica mais difícil para o 
Estado construir uma escola na aldeia. 



  



3. QUANDO A GENTE FALA GUARANI JÁ ABRAÇA ALGUÉM 
OU TRAJETÓRIA PESSOAL COMO VÍNCULO À PESQUISA 
ACADÊMICA 

Quando eu tinha onze anos, a minha mãe me deu para 
uma senhora de família de classe média-alta no centro da cidade 
de Foz do Iguaçu. Eu morei até dezenove anos com aquela 
família. E lá eu não podia falar em guarani. A pessoa me 
massacrava em relação à língua. E eu me refugiava no colo da 
vó Vicenta. Ela era a mãe da desta pessoa. Uma velhinha de 
oitenta e seis anos. E era paraguaia. Era ela quem fazia meus 
vestidos de babado e cozinhava as comidas indígenas guarani 
para mim. Ela fazia uma comida chamada; reviro, vori-vorí,chipá 
e sopa paraguaia, e muitas outras comidas gostosas... 

Eu saí de minha casa para morar com eles, mas eu sentia 
necessidade de falar em guarani. Eu queria falar em guarani. Eu 
queria brincar com alguém em guarani. Eu queria um carinho em 
guarani.  Então, eu ia lá e falava com a avó Vicenta num guarani 
misturado com espanhol porque falar em espanhol era mais fácil 
do que aquela língua tão estranha como o português. A gente 
quando fala em guarani já abraça alguém, porque o falar guarani 
é carinhoso. Por isso, não tem como escrever em português 
porque o guarani é uma língua-sentimento.  

Eu dizia à vó Vicenta: “Ha’ú se reviro” - “Quero comer 
reviro

8
”. Outras vezes dizia: “Ha’ú se mandió”- “Quero comer 

mandioca”. Ou ainda: “Ha’ú se rora”- “Quero comer rora.”
9
 Eu 

queria também comer chipá
10

 (xipá‟í). Tudo isso porque eu não 
acostumava a comer pão de manhã. Estranhava que todo dia 
tinha de comer a mesma coisa e que dificilmente sustentava. 

Para mim também era muito difícil comer de garfo e faca e 
ainda pegar o copo do outro lado do prato. Era muito difícil 
coordenar tudo. 

Foi nesta época que fui para a escola e tive muita 
dificuldade com a língua. Eu misturava espanhol com português 
e tudo ficava ainda mais difícil. Além de tudo, quando chegou a 
vez de aprender a conjugar os verbos em português, eu morria 
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 Refere-se a uma comida típica indígena feita de farinha de milho ou 

farinha de trigo. 
9
 Comida típica indígena a base de milho verde. 

10
 Bolinho feito de farinha de trigo ou de milho modelado com as mãos. 



de medo de falar o pronome, na segunda pessoa do verbo, o tu. 
Eu ficava com medo de levar uma palmada porque na casa da 
família em que eu morava não era permitido falar tu ou você, era 
só senhora. Eu sofri muita violência nessa casa. Eu só ouvia: 
“não faz assim”. “Não fala assim”. “Não come assim”. Eu comecei 
a entender um pouco mais o português quando eu tinha quinze 
anos. 

Fiquei com essa família até dezenove anos e voltei para a 
casa dos meus pais, mas não consegui mais me adaptar à vida 
como os guarani vivia. Queria tudo “arrumadinho”. Eu queria 
fazer em casa tudo o que eu havia aprendido na casa dos que 
não era guarani. Queria que meus pais mudassem o jeito de ser. 
Eu não me acostumava mais com aquela maneira de ser da 
minha família. Então, não tinha jeito de nos entendermos. 

Foi então, que voltei para a cidade para trabalhar como 
babá na casa de um engenheiro da usina de Itaipu binacional. 
Foi nessa época, que fui procurada pela antiga família do local 
onde eu trabalhava e convidada para acompanhá-la a 
Florianópolis. Foi assim que vim parar aqui. 

Nessa época, voltei a estudar no SEJA (Educação de 
Jovens e Adultos) e terminei o Ensino Médio. Foi assim que vi a 
primeira oportunidade de ter outro trabalho. Fiz a seleção para 
trabalhar em uma empresa. Comecei na limpeza e depois fiz um 
curso de vigilante e por oito anos essa foi a minha função.  

Nessa época, conheci meu ex-marido que me incentivou a 
fazer o Magistério. Ingressei no Magistério e fui muito apoiada 
pelas professoras. Foram elas que me incentivaram a fazer o 
curso de Pedagogia. 

Foi assim que conheci o professor Aldo Litaiffe da 
Antropologia da UFSC. Foi por intermédio dele que a Secretaria 
de Educação me chamou para trabalhar na educação indígena, 
no Morro dos Cavalos. Lá permaneci por dez anos. 

Quando cheguei à UFSC, tudo era muito estranho para 
mim. O tamanho da Universidade era uma das minhas grandes 
dificuldades. Eu vivia perdida pelo campus. E muitas vezes 
perdida nas aulas também. Dessa época, guardo a lembrança de 
professores que me trataram com preconceito, mas também 
trago no coração as professoras e professores que me 
acolheram, pegaram na minha mão para me ajudar. 

Foi ainda na Pedagogia que conheci o professor Paulo 
Meksenas. Para mim, Paulo era meu irmão. Meu irmão de 



sangue. Foi ele quem me ensinou a pesquisar. Foi ele que 
valorizou as canções e histórias guarani e orientou meu trabalho 
de conclusão de curso.  Em suas orientações, separava as boas 
produções para meu mestrado. Foi ele quem me disse pela 
primeira vez: “você vai fazer o mestrado e será orientada por 
mim.” E também me aconselhou a fazer algumas disciplinas no 
mestrado como aluna ouvinte para eu ir me ambientando. 

Quando meu querido professor-irmão faleceu, pensei em 
desistir dos meus sonhos. Fiquei muito desolada. Parecia que a 
Universidade tinha perdido o sentido para mim. Superei essa 
fase com a ajuda do professor Aldo Litaiff e da professora 
Maristela Fantim que não me deixaram desistir. 

Assim que recuperei o ânimo, lembrei-me de uma das 
cadeiras que mais havia me tocado nas disciplinas isoladas que 
fiz no mestrado antes de me efetivar como aluna: “Nos Caminhos 
do Cosmopolitismo Cultural”. Na verdade, no primeiro momento, 
eu não entendia nada, assim como fiz como o professor Paulo 
Meksenas, cheguei ao professor dessa disciplina: professor 
Josué. Professor Josué falava muito sobre a infância e também 
tinha a mesma paciência do professor Paulo Meksenas para me 
explicar o que eu não entendia depois da aula. A única 
dificuldade era pegar o professor Josué sozinho. Sempre tinha 
alguém com ele. Eu esperava ou marcava para outro momento e 
então nós nos encontrávamos em outro horário na UFSC fora da 
sala de aula. 

Suas aulas acordaram algo escondido no meu coração e 
suscitaram as lembranças da infância que tive. Foi assim que 
desejei pesquisar as crianças guarani. Na cabeça eu tinha tudo, 
mas escrito eu não tinha nada. Então fui lá e falei para o 
professor Josué: “eu vou pesquisar as crianças indígenas 
guarani. Eu quero pesquisar aquelas crianças com suas carinhas 
sujas, que comem várias crianças no mesmo prato, mas que não 
brigam, que se ajudam entre si, que falam muitas vezes só a 
língua guarani - a língua que abraça.”  Lembrei-me da minha 
história. Lembrei-me de como aquelas crianças poderiam ensinar 
muita coisa da educação indígena para a educação escolar. 
Assim nasceu minha pesquisa. 

O momento de ingresso no mestrado chegou. Eu estava 
radiante! Não sabia exatamente tudo o que eu teria de fazer para 
realizar meu desejo. Mas eu estava ali. Era o que importava. Já 
conhecia bastante sobre a educação escolar. Já havia 



intermediado muitos conflitos entre a educação indígena e a 
educação escolar por que, há algum tempo, estava a elas 
inseridas. Porém, eu tinha muitas perguntas, muitas aflições que 
advinham da própria convivência na Educação. Mas, eu tinha 
também uma ideia em mente e iria realizá-la. Eu queria encontrar 
um jeito de fazer o que me movia naquele momento. Nesse 
sentido, nada que se apresentasse como obstáculo poderia me 
deter. 

Após o ingresso no mestrado, comecei a articular o 
trabalho de campo. Li alguns trabalhos que falavam de pesquisas 
nas comunidades indígenas. Alguns me irritavam profundamente, 
não por não serem pesquisadores de dentro das comunidades 
indígenas, mas porque não falavam com a comunidade, e, sim, 
sobre ela. Escreviam apenas o que viam. Por essa razão, 
cometiam muitos equívocos. Entrei em contato com alguns 
pesquisadores, pedi dicas, bibliografias, comentava sobre o meu 
desejo.  

Na mesma época fui convidada para um trabalho com o 
Ministério da Cultura, para fazer um Inventário Nacional da 
Diversidade Linguística: Inventário da Língua Guarani. A 
pesquisa me oportunizou visitar várias aldeias do Rio Grande do 
Sul e Paraná, uma vez que eu era uma das pesquisadoras 
integrantes da equipe que estava responsável pela região Sul e 
era a única indígena. Durante a pesquisa, fui tomando 
consciência do papel que desempenhava na equipe, porque, a 
cada aldeia que chegávamos, dificilmente os indígenas “se 
abriam”, sentiam-se à vontade para contar suas histórias aos.... 
(brancos). Porém, para mim, eles tinham muitas coisas para 
falar. Essas experiências foram muito significativas para mim 
porque eu estava me constituindo pesquisadora.  

Assim fui esboçando e conversando com o meu orientador 
sobre minhas angústias e esperanças em relação à minha 
pesquisa. Articulei, então, algumas visitas a campo, as quais 
realizo desde que ingressei no mestrado. Preparei-me para 
encontrar vestígios de indígenas pelo caminho porque alguns 
locais eu ainda não os conhecia. No primeiro momento, quis 
pesquisar diversas aldeias do Sul do Brasil. Depois delimitei o 
campo em apenas três aldeias em Santa Catarina, três no 
Paraná e três no Rio Grande do Sul. Mesmo com essa 
delimitação ainda houve bastante variação, embora na pesquisa 



se mantive pelo menos um representante de cada estado do Sul 
do Brasil. 

Cheguei às comunidades como Estiva, no município de 
Viamão, no Rio Grande do Sul. Lá fui muito bem recebida pela 
cacique Eloir. Conheci a Sra. Talcira, que me recebeu em sua 
casa.  Essas pessoas foram fundamentais na articulação do meu 
campo. Além disso, encontrei outras que, assim como eu, eram 
apaixonadas pela cultura indígena e tinham um desejo forte de 
luta. Fiz vários amigos durante a viagem de pesquisa. Alguns me 
acompanham ainda hoje. 

Assim foi sendo constituído meu campo e fui escolhendo 
materiais para essa dissertação. Escolhi fazer na linha Educação 
e Infância, devido à possibilidade de poder transitar por 
diferentes teóricos e metodologias provenientes de outros 
campos. Considero esta questão muito importante, 
principalmente pela liberdade que tive para trabalhar, escolher 
materiais e leituras, permitindo me abrir a um exercício reflexivo 
e criativo. Além disso, a forma como realizei o trabalho, com 
pesquisadores, caciques, pajés, crianças, professores, pessoas 
comuns das aldeias, abrindo possibilidade à conversa, à 
aprendizagem como outro, abordando temas e conceitos 
diversos (como educação, narrativas, cantigas, dentre outros) 
pode indicar alguns caminhos para outros pontos de vistas em 
pesquisas das mais diversas áreas. 

A esse trabalho, busquei articular a noção de “ecologia de 
saberes”; ao procurar compreender que a educação está se 
fazendo através das narrativas contadas e vividas nas aldeias 
indígenas Guarani, nas letras e musicalidades das canções que 
ecoam naquele ambiente e podem, sim, ser um ponto de 
articulação para pensar na educação escolar. Esse conjunto de 
narrativas e canções será abordado no capítulo 4: A criação – o 
mundo; O Sol e a Lua e as Estrelas; Os animais e os pássaros; 
O homem; Os espíritos; As doenças e outras histórias. Através 
dessas narrativas posso perceber um pouco mais sobre a 
educação indígena em que as crianças Guarani estão inseridas, 
o que é de grande importância para compreender melhor o modo 
de os Guaranis olharem para o mundo. Aliada a essas reflexões 
serão abordados alguns aspectos da educação escolar. 

Ao trazer, especificamente, o campo da educação escolar, 
algumas experiências que tive, como professora e mediadora de 
muitos conflitos entre poder público e a comunidade indígena, 



moveram questões dentro de mim: aspectos relacionados à 
educação escolar e seus conflitos com a educação indígena têm 
sido abordados, considerando o contexto da cultura local ou de 
forma desarticulada e generalista? Como os próprios indígenas 
Guarani podem colaborar para que esses temas sejam 
abordados? De que forma podemos articular conteúdo da 
educação escolar com conhecimentos relacionados à educação 
indígena Guarani? De que maneira a história oral pode 
(re)significar conhecimentos já instituídos? Histórias e canções 
tradicionais Guarani podem ajudar na valorização e atribuição de 
novos sentidos aos conhecimentos já instituídos? Essas 
questões não poderão ser respondidas nessa dissertação, mas 
certamente foram primordiais para a construção deste trabalho. 

Considero que o cenário apresentado convida a uma 
busca de uma “ecologia de saberes” no fazer pedagógico que 
suscite a necessidade de olhar para o entorno, em vez do olhar 
fixo ao externo, ao que é europeu ou midiático. Um olhar que 
encontre as pessoas, seus relatos baseados na experiência
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nas narrativas. O que temos vivido na Educação formal é a 
supervalorização do que está fora do cotidiano indígena, daquilo 
que está aquém da vivência das crianças Guarani, mas que está 
totalmente de acordo com os programas da televisão e com a 
enxurrada de informações a que somos lançados a todo o 
momento.  

Há trabalhos muito instigantes que correm à contramão 
dessa ideia. Um deles é o do pesquisador, educador e escritor 
Bartolomé Mellià que relaciona histórias tradicionais dos povos 
indígenas Guarani com questões que podem articular a 
educação indígena a escolar, desde que essas narrativas entrem 
na educação escolar como algo que (re)signifique alguns 
conteúdos do currículo e não apenas como um elemento exótico. 

Ao encerrar essas considerações sobre minha trajetória 
pessoal, e que falam sobre o meu desejo por essa pesquisa e 
escrita dessa dissertação, passo agora a relatar o trabalho de 
campo propriamente dito, a área de estudos, as pessoas 
entrevistadas, as dificuldades encontradas, as escolhas 
metodológicas e as análises que realizei. 
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 Explicar de que lugar fala da experiência. 



3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS LUGARES POR ONDE ANDEI  

A pesquisa de campo foi realizada em 2012/2013, nos 
estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Foram 
entrevistados 27 indígenas. Para isso, visitei nove localidades. 
Todas aldeias indígenas: Teko’a Itaty, no Morro dos Cavalos - 
SC; Teko’a Pirarupá, Masseambu, município de Palhoça – SC; 
Teko’a Marangatu, em Imaruí - SC; Teko’a Vy’a no município de 
Major Gercino – SC; Teko’a Y ỹ Moroti Verá, em Biguaçu – SC; 
Teko’a Nhundy, em Estiva – RS; Teko’a Porã’í, em Capivari de 
Baixo –RS; Teko’a Araçaí, no município de Piraquara – PR e, 
finalmente, Teko’a  Nhuporã, município de Campo Bonito , em 
Torres – RS.  

Figura 1 – Mapa das localizações das aldeias 

  
Fonte: 

Agora apresentarei cada uma das comunidades indígenas 
visitadas. 



3.1.1 Itaty / Morro dos Cavalos – SC 

A aldeia Itaty - monte de pedra - tem muito significado em 
minha vida, pois foi lá que, pela primeira vez, entrei em uma sala 
de aula indígena. Foi lá também que fiz minha primeira 
observação de pesquisa e percebi que há um grande conflito 
entre a Secretaria de Educação e a comunidade indígena, no 
que se refere à Educação, tema que inspirou minha pesquisa. 

Na comunidade vivem, hoje, aproximadamente 33 famílias 
Guarani. Todas essas famílias consideram que a língua guarani 
é muito importante para a preservação da sua cultura.  Nesse 
sentido, a língua guarani ocupa um lugar primordial na aldeia, é 
utilizada nos lares para a comunicação entre os membros de 
uma mesma família, bem como na escola e em toda a 
comunidade.  

Os guarani da Teko‟a  Itaty, (aldeia morro dos Cavalos), 
vivem naquela localidade há mais de 500 anos. Segundo alguns 
pesquisadores da Antropologia e Arqueologia da UFSC, foram 
encontrados utensílios que comprovam a existência dos guarani 
naquele lugar. A aldeia está situada no km 233 da BR 101. 

Uma das características que marca a vida do povo da 
Teko‟a Itaty é seu deslocamento constante para os Estados do 
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro. Sempre pelo litoral. Às vezes se retiram da aldeia onde 
vivem e permanecem por tempo indeterminado em outra aldeia, 
em um estado em que haja comunidades guarani. Durante o 
período em que fiz a pesquisa, houve muitos deslocamentos de 
famílias de uma aldeia a outra. Lembro-me que quando eu 
estava na Teko‟a Vy’a, (Aldeia Feliz), em Major Gercino, 
chegaram três famílias da aldeia Tarumã, em Joinville, com o 
objetivo de ajudar nas celebrações na Opy (Casa de Reza). 

Embora os líderes dessa aldeia desconheçam a data de 
criação da comunidade, viver em sua própria terra é parte de 
uma luta intensa sentida pela maioria dos povos indígenas no 
Brasil. Observamos que o cuidado e a preocupação com as 
terras se apresentam de muitas formas na aldeia Itaty, dentre 
elas a situação legal da terra. A demarcação do território para o 
povo indígena é de extremo significado. Em Itaty, as terras já 
foram demarcadas. Tal processo se consolidou em abril de 2008, 
pelo ministro Tarso Genro, após muitos anos de luta.  Esse 
aspecto foi contemplado nas indagações que fizemos aos 



entrevistados que nos informaram sobre o tempo de moradia na 
casa e na comunidade.  

Distante a 25 km aproximadamente de Florianópolis, a 
história dos guarani de Itaty, no Morro dos Cavalos, é marcada 
por anos de luta. A comunidade busca sua força na preservação 
da cultura. A música, representada pelo mbaraka mir ĩ : 
chocalho, utilizado na opy: Casa de Rezas, e o canto, que em 
guarani é sempre sagrado, são alguns exemplos desse resgate. 
Há também a preservação do artesanato ajaka - balaios de 
diferentes tamanhos e formas - que servem como utensílios, e a 
confecção da guyrapá: flecha, não para caçar, mas como objeto 
decorativo.  

3.1.2 Pirarupá / Palhoça - SC 

Na aldeia Pirarupá – o berço dos peixes – está situada a 
Escola Indígena de Ensino Fundamental Pirarupá. Mas nem 
sempre a escola teve este nome. Até 2008, o nome da escola 
era Escola Indígena de Ensino Fundamental Ka‟a Kupé – atrás 
da mata.  Pirarupá tem uma história parecida com a de Itaty. A 
comunidade necessitava de terra boa para plantar, foi quando a 
Funai entrou em ação e comprou terra boa para plantio, em 
Sorocaba, município de Biguaçu.  O cacique, José Benite, achou 
melhor levar o nome da escola com as pessoas que escolheram 
ir para Sorocaba: aldeia Mymba roká – a casa dos animais do 
mato.  Nessa história, a aldeia de Mymba roká saiu de Pirarupá  
– E a escola de Pirarupá recebeu o nome da própria aldeia. 

Pirarupá está situada no km 236 da BR 101. Há 28 km de 
Florianópolis. As 16 famílias que vivem em Pirarupá utilizam mais 
de uma língua.  No contexto doméstico só o guarani é falado. 
Nesse contexto, parece em segundo lugar o português que, 
geralmente é falado só na escola.  

As terras da aldeia de Pirarupá ainda estão em processo 
de demarcação. Seus habitantes trabalham com artesanato 
indígena, especialmente, os bichos talhados em madeira. É 
importante ressaltar que os animais representados no artesanato 
indígena são produzidos manualmente um a um. A produção não 
é feita em quantidade, como a produção industrial.  Cada objeto 
é construído com um grande significado para a comunidade. 
Geralmente, os animais retratados pertencem a fauna específica 
do local onde a aldeia está inserida. 



3.1.3 Teko’a Marangatu / Imaruí – SC 

Antes de conhecermos a aldeia Teko’a Marangatu, 
pensemos nos sentidos que teko’a pode evocar. A palavra teko’a 
é a expressão utilizada pelos Guarani quando se referem à sua 
terra tradicional. Esse espaço tem um significado para além de 
um sentido da subsistência. É nessa terra que se produz toda a 
cultura guarani. 

Ao buscar a palavra teko’a no dicionário veremos a palavra 
teko cujo significado é: modo de ser, modo de estar, sistema, lei, 
cultura, comportamento, hábito, costume. Desse modo, é no 
teko‟a que os Guarani realizam seu modo de ser.  

Um teko’a é formado por uma família alargada. Esta 
representa um ente sócio-político, econômico e territorial 
autônomo, a estrutura básica da sociedade guarani. Cada 
pessoa é parte de uma família extensa e se identifica com ela.   

A aldeia Teko’a Marangatu / Imaruí – SC tem um 
significado enorme para mim. Eu estava em um dia de pesquisa 
de campo, não estava passando bem. O diagnóstico do médico 
não foi muito animador para mim. Eu estava com um tumor no 
útero e em dia de muita hemorragia. Desci do ônibus e assim 
que um dos indígenas me encontrou e soube que eu não estava 
bem, imediatamente ele pediu para que eu parasse onde eu 
estava e chamou a esposa do pajé (Seu Mário Guimarães), Sra. 
Joana, para cuidar de mim porque, para os guaranis, mulher tem 
que cuidar de mulher. Homem cuida de homem. Assim que a 
Sra. Joana chegou pegou meus cabelos compridos e 
cuidadosamente começou a trançá-los. Eu já ouvia os murmúrios 
de sua voz enquanto suas mãos teciam meus cabelos. Assim 
que terminou, seus braços se enlaçaram ao meu corpo e a 
canção começou. Foi algum tempo ouvindo várias vezes a 
mesma canção. Ela cantava para me receber em espírito.  
Quando acordei, estava na opy’í – casa pequena de reza.  A 
velha senhora serviu-me um chá trazido da mata e levou-me 
para o sol porque era o sol quem traria minha energia de volta.   

Segundo o cacique, Timóteo de Oliveira, cujo nome em 
guarani é Verá mirim, primeiramente, os indígenas de Teko’a 
Marangatu moravam no trevo da cidade de Santo Amaro – SC.  
Passado algum tempo, a FUNAI comprou um pedaço de terra 
para que esses indígenas fossem deslocados para a localidade 
de Morro dos Cavalos. Tempos depois, esses mesmos indígenas 



mudaram para Teko’a Pirarupá, em Palhoça. Como a Aldeia de 
Pirarupá estava aumentando de população e não tinha uma terra 
boa para o plantio, a comunidade de Pirarupá solicitou para o 
governo do estado a ampliação de suas terras. Nessa época, foi 
realizado um estudo entre a FUNAI e a antropóloga da UFSC, 
Dra. Maria Dorothea Darella, sobre as terras que poderiam ser 
disponibilizadas para essa comunidade. Foi então que a FUNAI 
comprou uma terra boa, no município de Imaruí, SC. Assim, 
somente aqueles que vieram do trevo de Santo Amaro foram 
deslocados para essa nova terra cuja denominação atual é 
Teko’a Marangatu.  

O que mais chama a atenção em Teko’a Marangatu é a 
roça bonita. De longe se vê lindas plantações de mandioca, milho 
e muitos legumes. Tudo isso regado pelas águas límpidas de 
uma belíssima cachoeira onde os jovens dessa e de outras 
aldeias se encontram para nadar no verão naquele lindo cartão 
postal.  

O que se destaca em Teko’a Marangatu é sua cestaria 
enorme. É de lá que vem alguns balaios grandes e coloridos que 
encontramos no Mercado Público Municipal de Florianópolis. 
Essa aldeia é uma das que concentra os mais importantes 
anciãos guarani que guardam os saberes da nossa cultura, como 
Sr. Augusto da Silva, por exemplo. Lá também mora o Sr. 
Henrique Silveira, único guarani das aldeias pesquisadas, que 
ainda guarda os saberes sobre o irupẽ: peneira grande. São 
peneiras grandes e coloridas que eu poderia dizer que guardam 
o sol em dias nublados.  Mas para os guarani isso não faria 
sentido porque os guarani, ao contrário de muitos brancos, 
adoram dias de chuvas e dias nublados. E agradecem a 
nhanderú (Deus) a chuva e os dias nublados. Então eu posso 
dizer que as cestas coloridas guardam a alegria que não pode 
faltar a nenhum guarani.   

3.1.4 Teko’a Vy’a / Major Gercino – SC 

Teko’a Vy’a – aldeia Feliz – foi quem abriu os braços para 
mim naquele triste dia quando minha casa foi demolida. A 
comunidade me recebeu comovida e feliz. Sabia o quanto eu 
estava triste e tentaram me alegrar mostrando a bonita casa de 
alvenaria que reservaram para ser minha morada. 



Minha história com Teko’a Vy’a começou em 2009 na 
compra das terras. Teko’a Vy’a não é terra indígena, é uma 
reserva.  Terra indígena é quando a terra sempre esteve 
habitada por indígenas, ao contrário de reserva, que é terra 
comprada. Teko’a Vy’a foi comprada com a indenização recebida 
pela aldeia de Morro dos Cavalos, em Palhoça, em virtude da 
duplicação da BR 101. Teko’a Vy’a é chamada de “Terra Boa” 
porque é muito fértil para plantação e, mais do que isso, tem  yỹ 
akã:  nascente de água. O que a deixa ainda mais interessante é 
sua exuberante mata nativa e uma espécie de mymba roká 
(habitat dos animais característicos daquele lugar) que compõe a 
rica fauna.  

Teko’a Vy’a fazia parte da aldeia Itaty, no Morro dos 
Cavalos. Na época do desmembramento da aldeia, foi feito um 
plebiscito: os que queriam continuar trabalhando com artesanato 
para vender na cidade ficavam em Itaty, uma vez que no lugar 
tem taquara e muita semente para fazer artesanato, tem também 
muita planta medicinal. Já os que preferiam plantar, foram 
deslocados para Teko‟a Vy‟a , uma vez que a terra de Itaty não é 
boa para plantio.  

Na comunidade de Teko‟a Vy‟a vivem, hoje, 
aproximadamente, vinte famílias. Diferentemente de Itaty, em 
que algumas famílias são bilíngue, em Teko‟a Vy‟a todas as 
famílias só se comunicam na língua guarani. 

A Escola de Ensino Fundamental Nhembo‟ea Vy‟a: “lugar 
onde se ensina/aprende feliz” - vem sendo a responsável pelo 
ensino do português para as crianças. Elas são as principais 
responsáveis pela intermediação entre a língua materna e a 
segunda língua (o português) na comunidade. 

3.1.5 Y ỹ Moroti Verá / Biguaçu – SC 

Em Yỹ Moroti Verá –Águas Cristalinas-  vive o pajé Sr. 
Alcindo Moreira, de 104 anos. Esse ancião me contou, certa vez, 
uma história muito curiosa. Segundo ele, sua família vivia nas 
proximidades da ponte Hercílio Luz e, na época da construção da 
ponte, ele, ainda criança, brincava com outras crianças indígenas 
na cabeceira da ponte. Foi nessa época também, que Sr. Alcindo 
e os demais indígenas, os quais moravam naquele local, se 
deslocaram para um outro lugar, ao assustarem–se com muitos 
homens brancos circulando perto do lugar onde moravam. 



Na época de minha pesquisa para o IPOL – Instituto de 
Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, 
organizada pelo Ministério da Cultura: IPHAN, sobre a 
diversidade lingüística no Brasil, entrevistei o cacique Iral 
Moreira, da Aldeia Yỹ Moroti Verá. Ele disse que a comunidade 
se denomina guarani Nhandeva. Segundo o pajé, na época em 
que os brancos atacavam os indígenas para matar, eles corriam 
e gritava: “nhandeva ỹ, nhandeva ỹ”, cujo significado é: “nós 
não”. Implorando aos invasores para que não os matassem.  

 Os Guarani Nhandeva possui uma característica 
significativa em seu perfil lingüístico. Há uma diferença na escrita 
e na pronúncia de sua língua em relação a de outro povo 
guarani. Na escrita, por exemplo, da Aldeia Itaty – Morro dos 
Cavalos - eu escrevo Verá (nome), em Yỹ Moroti Verá – Biguaçu 
- eu escrevo Wherá. Se em Itaty eu escrevo jaguá para cachorro, 
em y ỹ Moroti cachorro será escrito djaguá. Tais diferenças estão 
relacionadas à variedade de povos guaranis que, 
consequentemente terão suas características específicas 
marcadas também na variação línguística.  

Para entender melhor, em seu conjunto, as variedades da 
Língua Guarani são faladas em cinco países da América Latina: 
Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai – e em número reduzido, 
também no Uruguai. Em caracterização e classificação das 
línguas há três variedades modernas da Língua Guarani, família 
Tupi-guarani, tronco lingüístico Tupi. As outras são Nhandeva ou 
Xiripá, Mbya, Ava Guarani, minha língua materna, e o Kaiowa . 

Na aldeia y ỹ Moroti Verá, a comunidade está em uma 
grande discussão e tensão em relação ao processo de ampliação 
das terras.  

A Aldeia de Y ỹ Moroti Verá é marcada pela Violência 
Simbólica sofrida pelos vizinhos. Ela não foi aceita pela 
população não indígena no local onde está situada. Houve 
muitas manifestações da população do entorno da Aldeia no 
sentido de querer que essa comunidade fosse deslocada 
daquele lugar. Até hoje, tal conflito não está totalmente resolvido. 
Tudo indica que as práticas culturais dos guarani sejam as 
causas dessa não aceitação, o que acaba produzindo diferentes 
manifestações de violência. 

No Mapa das Aldeias localizadas em Santa Catarina, o que 
se destaca na Aldeia Y ỹ Moroti Verá é a arquitetura da escola 
indígena e a Opy (casa de reza). Na Opy, tudo se passa em 



Língua Guarani, como nos lares. Já na escola, a Língua Guarani 
Nhandeva divide o espaço com a Língua Portuguesa. Por isso, 
contar a história dos povos guarani destacando a importância 
sociolinguística desses espaços é muito importante.   

3.1.6 Teko’a Nhundy / Estiva – RS 

Em Teko’a Nhundy – espécie de inço, lá, tudo é muito 
bonito e a escola é muito organizada. A horta e o jardim enchem 
os olhos de quem por ali chega pela primeira vez.  É uma das 
poucas aldeias em que a diretora da escola é branca e não 
indígena. O que chama a atenção do pesquisador que ali se 
estabelece é o aglomerado de guaranis de diferentes aldeias que 
ali se encontram: de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo, além 
das diversas aldeias do Rio Grande do Sul.  

Tive a oportunidade de encontrar o Sr. Pedro Sanches que 
saiu da Aldeia Jataity, Rio Grande do Sul, foi para a Aldeia Itaty, 
em Morro dos Cavalos – Santa Catarina, permaneceu por ali 
algum tempo e depois, resolveu ir para Nhundy, Rio Grande do 
Sul. Em minha pesquisa de campo encontrei Sr. Sanches e a 
família toda por lá, alguns dos seus filhos, já haviam sido meus 
alunos na Aldeia Itaty, em outro tempo.  

O que é importante registrar sobre fatos como esse, é a 
proximidade entre as variedades da Língua Guarani, por essa 
razão não há nenhum problema das pessoas se deslocarem de 
aldeia em aldeia, de região a região. As línguas guarani, como já 
vimos, não são iguais, os guarani não são iguais, no entanto, há 
uma nação que os une. Os guarani formam uma só nação e a 
diferença entre eles está em alguma variedade que aparece nas 
palavras, seja na pronúncia ou na escrita. Em decisões como as 
da família do Sr. Sanches: de viajar de aldeia em aldeia, há uma 
consciência do “falar diferente do seu parente de outra aldeia”, 
mesmo sendo guarani, porém não há nenhum desconforto nesse 
sentido, porque todos sabem que pertencem a mesma nação, 
como nos explica a narrativa abaixo:  

Foi o próprio Deus que criou essas duas 
nações. Por exemplo, se sou MBYA e tu 
CHIRIPÁ, tu não consegue se sentir como 
CHIRIPÁ só porque não consegue se aceitar 
como CHIRIPÁ, porque Deus criou para ser 
assim. Foi Deus que criou assim. (...) Deus 



não dividiu esses povos, mas nós não 
sabemos e por isso nos dividimos entre 
nós.Tu não é outro povo diferente, eu 
também não sou outro povo diferente. E só 
nas palavras que existe diferenças entre nós. 
(...) antigamente essas duas nações não se 
misturavam, mas hoje não é o mesmo que 
antigamente. MBYA casado com CHIRIPÁ, 
tudo isso.  Eu, da minha parte, sou um pouco 
CHIRIPÁ e um pouco MBYA. Só quando eu 
falo eu sempre falo a minha língua, que eu 
aprendi com meus avós. Não existe mais 
uma nação MBYA e outra CHIRIPÁ, 
separadamente. Hoje é assim, porque se eu 
fosse aqui só uma família, só MBYA, mais 
tarde meus filhos quer casar e é assim que 
começa a se misturar. (...) Antigamente cada 
nação tinha o seu KARAÍ e também tinha 
uma OPY, o mesmo canto, a mesma dança 
ritual. Existia uma pessoa XIRIPÁ quando 
começou a transformação do mundo e 
também  tinha uma pessoa MBYA. 
NHANDAVA eu não conheço, mas pelo que 
acho pode ser CHIRIPÁ. (...) Quando MBYA 
fazia um tipo de trabalho, CHIRIPÁ fazia a 
mesma coisa. Quando MBYA fazia balaio, 
CHIRIPÁ também sabia fazer, a única 
diferença eram as palavras. Os dois sabiam 
socar no pilão, fumavam cachimbo e os dois 
tinham a OPY. O modo de vida cultural era o 
mesmo. (BERGAMASCHI, 2005, P.110)

12
.   

3.1.7 Teko’a Porã’í / Capivari de Baixo - RS 

Estávamos de passagem. Íamos à Aldeia Cantagalo, em 
Viamão, RS, quando de repente observei alguns balaios grandes 
pendurados nas árvores. Pelo mapa, não havia nenhuma 
indicação de povo indígena naquele local, mas os indícios eram 
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de que havia. Paramos o carro e logo observei algumas galinhas 
ciscando aqui e ali. Andamos mais um pouco e o caminho que 
nos levava ao acampamento estava repleto de flores. Não tive 
dúvidas. Onde tem indígena, principalmente os guarani, existem 
galinhas ou qualquer outro bichinho de estimação e há também 
alguns pés de flores. Os guarani amam as flores. Foi assim que 
encontrei Teko‟a Porã‟í – Pequena Aldeia Bonita. 

Teko‟a Nhundy, ao contrário de uma reserva ou terra 
indígena, é um acampamento indígena. Este é um fator de muita 
preocupação para o povo guarani porque para este povo, o lugar 
tem uma importância essencial para que se possa viver porque 
“sem teko‟a, não há teko”, ou seja, “Sem terra, não há cultura”.  

A situação dos indígenas de Capivari de Baixo é, 
realmente, crítica. Não há mata, não há água, consequentemente 
não há sistema de saúde, nem de educação escolar. Esta 
comunidade está quase esquecida pelo poder público.  

Dentre todas as coisas que faltam a essa comunidade uma 
delas é preocupante: a Opy, ou casa de reza. A casa de reza é 
um dos únicos locais em uma comunidade indígena guarani onde 
tudo se passa em língua guarani, porque em espaços como a 
escola, no atendimento à saúde ou nas relações com a 
comunidade de entorno, tudo é dividido com a língua portuguesa. 
A importância sociolinguística da Opy, nesse sentido, é 
fundamental. Enquanto não haver uma terra designada à 
população, uma terra em que a comunidade possa chamar de 
sua, também não existirá Opy, consequentemente há uma perda 
considerável de aspectos culturais que são muito relevantes ao 
povo guarani, especialmente a preservação de sua língua. 

3.1.8 Teko’a Nhuporã / Campo Bonito/Torres – RS 

Nhuporã, significa Quiçaça Bonita. E realmente o é. Para 
chegar à Aldeia não há estrada. Caminhamos por uma trilha no 
meio da Quiçaça até chegar à Aldeia.  A quiçaça é um tipo de 
vegetação cuja característica consiste em plantas de tamanho 
mediano e bastante limpo por baixo, geralmente forrado de 
grama. 

No dia em que cheguei, os homens tinham acabado de 
matar dois jacus, aves nativas do local. A esposa do cacique logo 
tratou de preparar as aves para o almoço e me convidou para 
almoçar com a família.  



Nessa Aldeia, há uma escola provisória de 1ª. ao 5º. ano. 
O professor não tem formação profissional e só se fala em 
guarani porque há dificuldade de encontrar um professor de 
Língua Portuguesa para lecionar na Aldeia. 

Segundo Xeramoῖ, um ancião da Aldeia, as crianças da 
Aldeia Nhuporã “comem a raspa da merenda da escola dos 
brancos” maneira que encontrou para externar sua indignação 
em relação ao sofrimento que as crianças têm passado ao 
saírem da Aldeia para continuar seus estudos nas escolas dos 
brancos ou seja os não-indígenas. 

 Tekoa Nhuporã é terra indígena que está em processo de 
demarcação. A comunidade costuma promover encontros 
festivos para que todas as Aldeias das diferentes comunidades 
do Sul de Santa Catarina possam estar juntos. Para os Guarani 
estar junto com seus parentes é um motivo de vida. Os guarani 
são muito festivos.  

3.1.9 Araçaí / Piraquara – PR 

“Hoje em dia ninguém mais para, para escutar o ar”, 
desabafou o vice-cacique da Aldeia de Peguaó, (São Paulo), cujo 
significado é folhagem ornamental. Embora agora eu estivesse 
em outra Aldeia, a Aldeia de Araçaí, foi desse cacique de quem 
me lembrei. “Como assim escutar o ar?”, perguntei. Escutar o 
vento por exemplo, é uma forma de ar. O ar refere-se à natureza. 
O vento que balança as folhas do pé de araçaí ou araçá: espécie 
de goiaba pequena amarelas e/ou vermelhas. Eis o significado 
do nome da Aldeia. 

Parque Araçaí de Piraquara é onde está localizada a 
Aldeia Araçaí. Piraquara também é uma palavra da língua 
guarani: “a toca dos peixes.” Araçaí está localizada em Curitiba e 
suas terras estão em estudo para o processo de demarcação. 
Como é um Parque, essa Aldeia tem apoio das Secretarias de 
Educação do Paraná, bem como da Universidade Federal do 
Paraná por ser um parque com uma diversidade de animais 
silvestres e uma rica flora, na qual se destaca uma diversidade 
de bromélias e orquídeas os estudantes o utilizam como 
laboratório. 

Na Aldeia vivem 17 famílias com elas tive a oportunidade 
de pescar na grande lagoa que fica no meio da mata. A lagoa é 
muito importante para a comunidade por ter uma variedade de 



peixe que serve de principal alimento na comunidade. A lagoa é 
grande e desemboca no Rio Iguaçu, palavra proveniente do 
guarani: Yguaçu, cujo significado é água grande.  

Alguns indígenas que moram nessa comunidade vieram da 
Aldeia Oko‟y – São Miguel do Iguaçu, próximo de Foz do Iguaçu. 



Capítulo 413 
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4 OS GUARANI E A ORALIDADE 

Em algumas sociedades a oralidade se institui de forma 
predominante. Nessas sociedades, como em geral nas 
sociedades indígenas e, para o que interessa a essa dissertação, 
na dos Guarani, a transmissão de saberes ocorre no domínio 
linguístico e discursivo da oralidade. 

Embora a oralidade possa ser apresentada de muitas 
maneiras, minha escolha se fará pelo domínio do mito, uma vez 
que, mito e oralidade estão juntos desde tempos imemoriáveis. 
Para isso, escolho um lugar para situar de onde posso falar: 

O mito é, em suma, o espelhamento 
discursivo que reflete/refrata o imaginário e a 
ideologia de um povo. Com isto, quero dizer 
que toda a realidade é atravessada pela 
linguagem que, num movimento simultâneo, 
transparece e opacifica essa mesma 
realidade. Sendo, por sua vez, uma forma 
discursiva que possibilita compreender o 
complexo cultural, histórico e cognitivo de um 
povo, o mito medra o território da ideologia. 
(BORGES, 2003, p. 05).  

Isso significa que o mito pode organizar uma sociedade e, 
através dos aspectos discursivos de determinadas mitologias, 
podemos acessar os mecanismos que atuam em determinada 
sociedade. Tais realidades só são possíveis porque “na 
discursividade do mito, inscrevem-se as representações que, nas 
sociedades de tradição oral, são estabelecidas entre povo, 
território e história. É neste contexto que iremos encontrar a 
territorialização discursiva do mito” (BORGES, 2003, p. 05). 

Poderíamos denominar os povos indígenas como povos 
míticos, uma vez que em sua constituição histórico-social o mito 
aparece como sustentação imaginária. Nesse sentido, o mito 
insere-se na sua formação discursiva que o leva a uma formação 
ideológica. Em se tratando dos Guarani, povo que interessa a 
essa pesquisa, sua formação e prática ideológica “comportam 
um complexo de noções-representações-imagens, de um lado e, 
de outro, montagens-comportamentos-conduta-atitudes-gestos” 
(BORGES, 2003, p. 06). Este complexo, por seu turno, configura 
a formação histórico-ideológica de sua comunidade dão sentido 
às suas vidas e aos sujeitos sociais. 



Durante todo esse tempo em que retorno às aldeias 
Guarani, espaço de onde me afastei por alguns anos, percebo 
que o mito ainda funciona como materialidade das coisas, é o 
verídico que está na realidade sociocultural e no imaginário do 
povo. A voz que o profere constitui-se de uma instituída 
autoridade, já que o mito é matéria “oralizante/oralizada de 
memória” (BORGES, 2003, p. 06). E é no espaço da ritualidade 
que sua eficácia se assegura. 

É neste sentido, que se faz possível afirmar que as 
narrativas é que fazem a história do povo Guarani. E se, como 
argumenta Borges (2003, p.09), “o mito é narrativa fundadora 
que explica o presente a partir de eventos que se realizam no 
passado imemorial”, essa narrativa que faz história só pode se 
sustentar na e pela memória.  

4.1 NOTA AOS MITOS E LENDAS GUARANI 

4.1.1 A Criação ou a Era do Começo 

O verdadeiro pai Nhamandú, o primeiro, havendo 
conhecido em si mesmo o que há de ser o leito de sua própria 
terra, da sabedoria contida em seu próprio ser celeste. Em 
virtude de sua sabedoria que se abre em flor, disse que na base 
de seu bastão (ritual), foi engendrando-se a terra. Disse que se 
despregara, no centro da terra que havia de ser, uma palmeira 
verde-azul e outra na morada de Karaí. E outra na morada de 
Tupã. E outra eu na origem dos ventos bons, nas origens do 
tempo/espaço primeiro; disse que abriu como flor a palmeira 
verdeazul.

14
 

4.1.2 O Sol , a Lua e as Estrelas 

Segundo, o Ademir da Silva Verá Tupã Mirῖ, Yma ndaipori, 
Kuaray, ndaipori Jaxy, ndaipori jaxy-tata‟í não havia sol, não 
havia lua, não havia estrelas), a estrela recebe o nome de jaxy-
tata‟i, porque ela é amiga da lua, elas ajudam a lua a iluminar a 
terra durante a noite. 
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Jaxy-tata coẽ‟mbijá), estrela Dalva, ka‟aru mbijá (a estrela 
que aparece no final da tarde), quando os guarani olham para 
esta estrela é bom, pois elas as estrelas são amigas da lua. 

Também tem a estrela eixu, ela aparece depois da meia 
noite: cruzeiro do sul, ela aparece nas matas, para os guarani, o 
cruzeiro do sul apresenta o ninho da abelha eixu raity, se 
aparece no mato é porque lá tem eiru eí reve: abelha com mel. 

Quando a terra ficou pronta e depois Nhanderu de ter 
concedido um espírito protetor a cada ser da sua criação, propôs 
que as estrelas iluminassem a terra durante a noite como um 
espírito protetor. Elas iluminam o caminho, mostram que 
decisões tomar.   

Por essa razão, os anciãos se alimentavam com yxo, 
takuara raxo e coró – larva da colmeia ou com o coró da própria 
taquara, que existe de trinta em trinta anos, pindo raxo oí, 
setembro py, outubro peê, ojekua‟á ara pyahu(o coró do 
coqueiro, tem em setembro até outubro, ou no início do verão. É 
com os anciãos que estão as palavras de sabedoria para todo o 
seu povo.   

4.1.3 Origem do Guarani 

Tudo começou com um canto. O primeiro canto sagrado foi 
entoado pela deusa dos Guarani Nhande Jaryí (nossa avó). Com 
isso ela salvou a terra de perdição, porque Nhande Ramõi guasu 
Papa (Nosso Grande Avô Eterno) que criou Terra, quase chegou 
a destruir sua própria criação por um desentendimento com a 
mulher. Ele estava com profunda raiva, por ciúmes dos homens 
ocupando a terra. Mas ele foi sendo impedido por Nhande Jaryi 
com a entoação do primeiro canto sagrado realizado sobre a 
Terra, tomando como acompanhamento o takuapu: instrumento 
feminino, feito de taquara, com aproximadamente 1,10m, que é 
golpeado no solo produzindo um som surdo que acompanha o 
mbaraka masculino, espécie de chocalho de cabaça e sementes 
específicas. Foi assim que o herói criador deu para os indígenas 
o mbaraka e para os não-índios ele escolhe o kuatia jehaihä 
(papel para escrever). Com estas escolhas o criador já explicou a 
diferença: o mundo sonoro e musical e o mundo da palavra 
escrita. 



4.1.4 O Sol e a Lua.
15

 

Quem me contou essa história foi o professor  Verá Cleber 
Ailton de Souza, professor indígena guarani, havia um casal cujo 
o marido parecia com Jesus Cristo, o homem sabia que sua 
esposa estava grávida, mas, ele também sabia que esta criança 
não era dele, então ele disse; Oiko rivevy‟he‟y oiko vakue 
(Kuaray), ele veio para mostrar o caminho, então quando este 
feto que estava na barriga de sua mãe, ele mostrava para a mãe 
o caminho certo, ele pedia flores, o mãe; tira as flores para mim, 
quando a mãe ia tirar as flores o (mamangá),...Picava a mão de 
sua mãe, a mãe disse para o bebê que ainda estava em seu 
ventre; (e juruve e juruve nde cauxa xe pi mamangá), você pede 
e pede, por causo de você me picou a mamangaba, então a 
criança que estava em seu  ventre  ficou bravo, 

E não disse mais nada, (i xy oo oporandu), sua mãe foi e 
perguntou, quando foi mais um pouco no caminho, a mãe 
perceber que  a estrada a qual ela estava indo se dividia em dois 
caminho uma para a direita e outra para a esquerda, a mãe 
seguiu o caminho para a esquerda,  e encontrou uma casa e 
havia uma pessoa morando nesta casa, esta pessoa era uma 
velhinha mãe de sete filho, e então a velha falou;(nde‟e xe 
memby eju xe pia kuery rembiúra), você minha filha veio para 
servir de comida para meus filho.  

Ela sabia que o inimigo iria comer a mulher que estava 
grávida, mas quando o filho da velha chegou, a velha esconde a 
mulher que está grávida para ser comida pelo filho da velha. 

Segundo o que o professor Cleber conta. Antes da vinda 
de Jesus Cristo todos os indígenas eram canibais. 

Então, logo em seguida, o filho da velha matou a mulher 
que estava grávida para comer, mas o bebê que estava na 
barriga de sua mãe não morreu, então o rapaz adotou o menino, 
depois quando o menino já tinha uns dez ou doze anos, ele fazia 
(mondepi), uma espécie de armadilha, para pegar pássaros 
como (aviá, jeruti,), sabiá, jeruti, e outros pássaros. 

Depois ao passar alguns tempos, o menino se sentia só, 
então ele foi procurar os ossos de sua mãe e encontrou, então 
ele tentou montar os ossos de sua mãe, e resolveu fazer a lua, 
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pois ele se encontrava muito sozinho, depois destes ossos 
nasceu a lua, e em seguida a lua disse; (xe cambue), quero 
mamar, hoje se diz para esta palavra (acambuxe), quero mamar, 
e ao passar do tempo o (kuaray), sol, foi andar junto com (jaxy), 
ele foi andar junto com a lua,  (nhoiru), amigos. 

(Kuaray), Sol, ficava triste ele queria matar a velha e seus 
sete filhos, onde (Kuaray e jaxy), vivia, havia (peteí yryvovo 
ovava), uma ponte que chacoalhava. 

Então, o Kuaray, falou para jaxy; eu vou passar do outro 
lado da ponte e vou chacoalhar, mas antes eu vou te dar um 
sinal, assim, por exemplo; vou passar a mão no meu rosto, e 
você chacoalha a ponte para aquelas pessoas caírem na água e 
ser comido pelos bichos, neste momento o kuaray e jaxy, já 
estavam crescidos, depois de passar alguns tempo eles 
combinaram e se foram para a floresta pensando em fazer 
alguma coisa, acharam um ninho de (jateí), jataí, e espalharam 
pelo mato, para que quando quisessem o mel de jateí, não 
precisa  procurar. 

Depois, chegou um homem e perguntou por que vocês 
estão fazendo assim, deste jeito não dá, para achar novamente 
um ninho de abelha de jataí, tem que procurar. 

Por isso, hoje quando precisa de mel de (jataí), jataí, 
precisa ir à floresta e procurar. 

4.1.5 Os Animais e os Pássaros 

 A onça: 

Para o povo guarani esse é um animal muito assustador. 
Para o povo guarani, existem dois tipos de onça: do espírito mal 
e o da natureza. É da onça do espírito mal que todos têm muito 
medo.  

Segundo Ademir da Silva Verá Tupã Mirῖ, os pais que têm 
filhos recém nascidos, não podem ir para a mata porque podem 
ficar no jepotá, (um espírito possuidor do mal), e até hoje 
continua assim, os pais do bebê recém nascidos, não podem ir 
para a mata, não podem ir para o rio, porque poderá aparecer 
um espírito ruim na água e o enlouquecer, não pode caçar e nem 
comer espécie de carne alguma. O homem que não obedecer 
pode virar um espírito mal, se tornar o espírito de uma onça, por 
exemplo, ele vai querer se alimentar de outros bichos vivos como 



querer comer uma galinha crua, querer matar um boi para comer 
cru, e o espírito bom da pessoa sai do corpo e vai embora. A 
pessoa, então, fica sofrendo para o resto da vida. 

 A coruja: 

Segundo o professor Paulo que conta sobre as corujas 
pequenas, elas aparecem logo no final da tarde, quando começa 
a escurecer e elas não trazem nenhum mal, elas indicam uma 
boa noite, se aparecem no início da noite. 

Já as corujas grandes, custam mais para aparecer, quando 
aparecem trazem má notícias, aviso de morte, algumas coisas 
ruim. Também existe um pássaro chamado Suindá, quando 
aparece, passa por cima da casa. Com o bico ele faz como se 
fosse uma tesoura cortando cabelo de alguém ou como se fosse 
uma tesoura cortando um lençol ou um outro tecido. Quando isso 
acontece ou de perto ou de longe alguém vai morrer. 

 O tangará: 

Cresci ouvindo meus pais falando bem do tangará. Cada 
vez que ele aparecia bem cedo, quando minha mãe abria a 
porta, ela sorria e dizia que quando o tangará aparecia era sinal 
que iria acontecer alguma coisa boa. 

No dia seguinte, meu pai chegava todo feliz porque no 
nosso próprio quintal aparecia ou um porco do mato ou um 
coelho, ou uma aperiá ou uma ave grande. E todos lembravam 
da aparição do tangará no dia anterior.  Foi assim que aprendi a 
canção do tangará, que vive dentro de mim desde pequena: 

Tangara ko’ẽ nhavõ, tangara ko’ẽ nhavõ 
Tangará no amanhecer, tangará no amanhecer 

Opo, opo, oguyro-guyro 
Pula, pula e roda, roda 

Tangara ka’aru nhavõ, Tangara ka’aru nhavõ 
Tangará ao entardecer, Tangará ao entarceder 

Opo, opo, oguyro-guyro 
Pula, pula, roda,roda. 

Onhembojere porã, Onhembojere porã 
Ele roda bem bonito, ele roda bem bonito 

Opo, opo, oguyro-guyro 
Pula, Pula e roda, roda. 



4.1.6 Sobre os Espíritos 

 O bom espírito: 

Nhanderú Tupã, nhande mboú nhe’erevê, (nosso pai 
quando nos mandou para viver na terra, mandou junto com um 
espírito), kyry’írevê ore xy ore revê omaẽ, (desde muito pequeno 
nossa mãe cuida de nós), omaẽ roiko kua’a peve, (ela cuida de 
nós até que nós aprendemos a viver só), há’e ore raxẽ reíramo, 
ore rerá Xe ramoῖ ró py omombeú, mba’erepá ore raxẽ rei, ore 
rery ro hendu xe opy’íre, nhemongaraí haguã. (Ela, quando nós 
choramos, à toa, conta o nosso nome para o pajé na casa de 
reza, porque está chorando à toa, pois, enquanto não ouvimos 
nosso nome de batismo na casa de reza, não podemos nos 
batizar e receber o nome em espírito. 

Kyringue omoῖ ipy yvy Ari, há’eve nhamongarai, nhe’e 
ogueru hery kyringue py, omombeú xeramoῖ py, karaí py, any 
haxe, ovy’a, oguerohory pavẽ py. ( Quando as crianças põe o pé 
firme na terra, pode ser batizado, o espírito traz o nome para as 
crianças, nossos avós e os pajés falam que as crianças não 
devem chorar, devem se mostrar felizes e alegres para todos). É 
assim que se manifesta o bom espírito.  

4.1.7 O símbolo da OPY: APYKA ARANDU 

Para conhecer o pensamento Guarani, é preciso saber e 
conhecer o símbolo que existe na casa de reza. 

Antigamente não havia este símbolo, a representação era 
feita por guyrapa e hu’y, (flecha e arcos), hoje tem, amba’í (uma 
espécie de gamela), feita do yary (cedro). A árvore que produz o 
cedro tem uma representação sagrada para os guarani. Por esse 
motivo, a gamela tem de ser feita de cedro. Esta é usada para 
fazer o batismo, e são usadas também algumas espécies de 
cipós, como, guembepi (este cipó é retirado da raiz do guembe 
(espécie de cipó). Este cipó é retirado com uma faca bem afiada, 
com muito cuidado para que não arrebente e este cipó precisa 
ficar bem fino para poder amarrar ou representar junto com os 
símbolos da Opy), às vezes também é feito o cipó da própria 
taquara, mas é bem mais difícil de fazer, já que exige mais tempo 
para o preparo deste material. 



Para os Guarani o batismo é muito sério, pois é no batismo 
que a criança recebe seu nome sagrado. 

4.1.8 As Canções Sagradas 

As canções indígenas guarani necessitam ser pensados 
“num ninho de ruídos”, neste caso, ruídos da comunidade e, mais 
além, ruídos da natureza que circunda a comunidade indígena, 
uma composição de sons naturais e cotidiano: os tempos 
guarani. As canções para o povo guarani passeiam por veredas 
circundadas de ruídos da mata, assim como pelas falas e 
sorrisos e outros ruídos humanos, bem como por banhados indo 
e vindo nômade porque a família guarani é nômade, a cultura é 
trazida ou levada misturada à natureza porque é impossível 
separar o fazer guarani da natureza que o circunda. 

O povo guarani toca instrumentos enquanto canta para 
chamar os deuses. Os deuses respondem com o envio de seus 
mensageiros (tembiguáis Kuéra). Os mensageiros vêm assistir 
aos cantos e as danças com um único objetivo: informar se os 
habitantes da terra estão alegres. A alegria é fundamental ao 
indígena guarani. Os guarani recebem a comprovação da 
presença dos mensageiros nos rituais quando chegam os 
trovões e os relâmpagos.  

Outro elemento importante na percepção do canto guarani, 
é a maneira como o povo canta. Cada uma tem um significado 
especial. Os sons graves estão próximos à terra. Os sons 
agudos estariam longe dela. As meninas necessitam cantar 
sempre forte e agudo. Elas têm que cantar sempre juntas, em 
coro, e bem afinadas. Só assim poderão demonstrar alegria. Só 
assim fazem o coração ficar contente. 

Embora o ouvido do homem branco não perceba, os 
cantares dos indígenas são tão diversos quanto à infinidade de 
canções que as inspiram cantar. Para os indígena é inconcebível 
dois cantos parecidos. Há cantos para todas as situações. Se o 
dia foi bom para caçar, há um canto de celebração, um canto de 
vitória, “um canto cheio de vivacidade, as notas são altas e 
lembram um caçador ou um guerreiro à solta cavalgando de uma 
forma exultante pela vegetação afora” (HENRIQUES, 1996, p. 
234). Existe também o canto de morte e cantos espirituais. Todos 
esses cantos estão relacionados às cerimônias de iniciação. 
“Estes estão cheios do espírito de louvor e de culto, e estas 



invocações são tão fortes que o próprio ar parece carregado com 
a presença do Grande Espírito Sagrado” (ibidem, p. 235). Junto 
das canções está a dança. Esta conforme Henriques (1996, p. 
236), ao se referir à dança dos índios: “é muito mais antiga que 
todas as suas lendas, canções ou filosofias”. 

A música e a dança para o indígena traz relembra e 
homenageia o antepassado o índio que esquece seu 
antepassado é um índio morto. 

4.1.9 Vida após a morte: YVY MARAEỹ
16

 

Yvy maraeỹ, é a terra que não se acaba e que existe até 
hoje. 

Ademir conta que, quando ele tinha aproximadamente uns 
dez anos de idade, seu pai contava sobre o yvy maraeỹ, (a terra 
que não acaba), yvy ma oῖ yỹ heẽ mbytepy, (a terra que está no 
meio da água doce), upepy oῖ nhanderú, (lá está nosso pai), 
Nhanderú, (nosso pai), Nhanderú te’eté, (nosso pai verdadeiro). 

Para falar de vida após a morte é necessário também falar 
sobre o espírito mal. Quando a pessoa morre, o corpo fica na 
terra, o espírito mal fica na terra. Mas o espírito bom vai para o 
céu.  Quando a pessoa é má, o espírito ruim entra nela.  (Nhe’e) 
o espírito bom, o nosso espírito, fica nas costas, para proteger do 
inimigo, as coisas ruins não chegam por trás.  

Nhande guarani kuery ma yvy já rangue raka’e, yvy já 
meme ore guarani, (nós, guarani, éramos o dono de todas as 
terras, nós, o povo guarani. 

Yvy maraeỹ nhanderú oiko, yvy jú nhanderú omboja’o ko 
nhande kuai haguã,(Era terra sem mal, onde vive nosso pai, terra 
amarela que nosso pai repartiu para nós vivermos). 

Oῖ peteῖ yvyra herá yary, nhanderú omonhepuru upé yvyra, 
yary rykue, yary já japo nha’embe, pukuí yỹ nhamoῖ nha 
mongarai haguã, opui py, ikaraí  xe rú ramonguá revê há xe xy 
ramonguá  reve: (ramonguá, quer dizer padrinho e madrinha), 
Nessa terra, existia a primeira árvore, seu nome era cedro. 
Nosso pai que criou esta árvore. A água do cedro serve para 
fazer o batismo. Do cedro se faz uma espécie de gamela 
compridinha para por água para fazer o batismo na casa de reza, 
para ser usado junto com os padrinhos na hora do batismo. 
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Neste capítulo, tentei mostrar que as narrativas é que 
fazem a história do povo guarani cuja transmissão de saberes 
ocorre no domínio linguístico e discursivo da oralidade. Escolhi o 
domínio do mito para apresentar como a oralidade guarani se 
caracteriza como um aspecto fundamental para pensar a 
Educação Escolar x Educação Indígena. Para o guarani, a morte 
é a perda da palavra: “um costume dos antigos tupi, considerava 
um doente como morto quando ele não podia mais falar. Pensar 
a palavra guarani é considerar sua oralidade como discurso e 
percurso” (BARROS; CASTRO, 2005, p. 96).  Assim sendo, 
todos os aspectos abordados neste capítulo ao se apresentarem 
em narrativas se mostram nas múltiplas concepções de tempo, 
encarnado em diferentes processos: tempo das coisas do céu, 
tempo do tangará, tempo da paca, tempo das canções. 
Poderíamos falar de muitos tempos ainda: tempo dos alimentos, 
tempo da caça, tempo da mandioca dentre outros. Tais aspectos 
relacionam-se à memória e temporalidade guarani. A 
complexidade destas interfaces e relações para se pensar 
educação escolar x educação indígena é multifacetada e não 
admite que a transposição de nenhum desses aspectos seja 
pensada de forma recortada ou parcial quando se propõe pensar 
a Educação. A oralidade, portanto, é princípio educativo 
necessário à educação que se pretende para os indígenas. 



Capítulo 517 
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5. EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E EDUCAÇÃO 
INDÍGENA: CONTRASTES, CONFLITOS E NECESSIDADES 

Nosso jeito de ensinar é assim 

É o pessoal todo da aldeia 
Que vai ensinando para as crianças. 

O vovô faz para o neto flecha pequena 
Faz arco pequeno. 

O vovô faz para a neta pilão pequeno. 
A vovó faz para a neta panela pequena. 

Nosso jeito de ensinar é assim: 

Gente grande trabalha 
Criança espia 

E aprende. 

É assim que a gente ensina: 
Ensina o menino a matar peixinho. 
Ensina a menina a socar no pilão. 

Ensina o menino a flechar passarinho 
Ensina a menina a fiar algodão. 

O pessoal todo da aldeia ensina para as crianças. 
ENSINA TODOS OS COSTUMES DO NOSSO POVO. 

(CIMI. História dos povos indígenas, 2000, p.57)  

Neste capítulo buscarei analisar a partir de entrevistas com 
pessoas que considerei interessantes para tecer comigo esse 
diálogo, as diferentes formas de pensar a Educação Escolar e a 
Educação Indígena. A partir do que disseram esses informantes, 
escolho algum ponto o qual julgo mais relevante para poder 
ensaiar uma análise. Antes, porém, faço algumas considerações 
sobre o que dizem os principais documentos brasileiros sobre a 
educação indígena. 

A Constituição brasileira promulgada em 1988, bem como 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), viabilizaram o 
surgimento de escolas diferenciadas indígenas. Em seu artigo 
210, a Constituição assegurou às escolas indígenas “a utilização 
de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem”. Nesse contexto, o grande desafio foi o de formar 
professores indígenas e organizar projetos político-pedagógicos 
envolvendo desenhos curriculares e materiais paradidáticos que 
adequados às mais de 105 línguas e etnias presentes no país. 



Se analisarmos o Artigo 78 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei 9.394/96), observaremos que o sistema 
de ensino da União assegurou, com a colaboração da 
universidade e agências de assistência ao indígena, o 
desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa 
para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural com o 
objetivo de: “recuperar de suas memórias históricas; a 
reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas 
línguas e ciências” , além de garantir aos índios, suas 
comunidades e povos “o acesso às informações, conhecimentos 
teóricos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 
indígenas”.  

O Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de 
Educação Básica, em sua Resolução número três, determinou a 
estrutura e o funcionamento da escola diferenciada indígena, 
reconhecendo-lhes normas e ordenamento jurídico próprio, fixou 
as diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngue, 
objetivando a valorização plena das culturas dos povos indígenas 
e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica.

18
 A 

organização, estrutura e funcionamento da escola indígena são 
contemplados pelo segundo artigo da resolução. O ensino 
diferenciado é previsto em terras com estatuto de reserva 
indígena, por sua exclusividade (apenas aos índios), pelo ensino 
ministrado na língua materna (indígena) e por sua organização 
escolar própria. 

Em relação à gestão da escola, a Resolução considera a 
participação da comunidade na definição do projeto político 
pedagógico bem como suas estruturas sociais, suas práticas 
socioculturais e religiosas, sua forma de ensino-aprendizagem, 
suas atividades econômicas, a especificidade de sua edificação 
escolar bem como dos materiais didático-pedagógicos 
produzidos (Art. 3). 

Partindo desses pressupostos é que a organização de 
atividades nas escolas diferenciadas indígenas também ganha 
destaque nos documentos. Nesse sentido, a resolução aponta a 
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autonomia frente ao ano civil, “vinculadas ao fluxo das atividades 
econômicas e sociais, culturais e religiosas”, sendo a duração 
dos períodos escolares como diversificada, ajustando-se às 
condições e especificidades de cada comunidade (artigo 4). 
Finalmente, a Resolução reconhece a autonomia da comunidade 
indígena na elaboração de seu projeto pedagógico bem como, 
“os conteúdos curriculares especificamente indígenas e os 
modos próprios de constituição do saber e da cultura indígena”, 
respeitando-se as diretrizes curriculares nacionais para cada 
etapa da educação básica (artigo 5). 

Em Santa Catarina, a educação escolar indígena foi 
instituída como categoria de Escola indígena pela Lei 12.449 de 
10 de dezembro de 2002. Além desta lei, há toda uma legislação 
específica, que garantem às populações, indígenas organização 
e métodos próprios de aprendizagem. A Educação indígena, em 
Santa Catarina, é integrada à Coordenação de Projetos 
institucionais SED/DIEB e às Gerências Regionais que possuem 
Educação Escolar Indígena: Florianópolis, Xanxerê, Chapecó, 
Seara, Canoinhas, Laguna, Joinville e Ibirama. 

Todas as escolas nas comunidades indígenas de Santa 
Catarina trabalham com o ensino bilíngue. A proposta da 
Educação Indígena em Santa Catarina, por meio da 
Coordenação de Projetos SED/DIEB, reconhece que não há 
como construir uma proposta pedagógica sem considerar a 
maneira como o indígena vê o mundo e, sobretudo, a valorização 
das suas línguas, são esses os dois aspectos fundamentais que 
podem garantir o êxito da escola indígena. 

As proposições levantadas nos documentos se constituem 
como um caminho para reflexão: se o povo guarani representa 
uma forma heterogênea nas suas formas de sobrevivência, 
habitam muitos espaços nas manifestações culturais, na 
educação, nas histórias e nas memórias do seu povo.  Nos 
caminhos para os quais a pesquisa me levou pude acompanhar 
o cotidiano de diversas comunidades guarani, o cotidiano de 
homens, mulheres e crianças. Essas pessoas ocupam alguns 
lugares de identidade. São homens, mulheres, crianças. São 
caciques, pajés, artesãs, camponesas. São rurais e urbanos ao 
mesmo tempo, são letrados e analfabetos, os que tem terras e os 
acampados. Homens, mulheres e crianças que ocupam espaços 
comuns e plurais. Para a realização desta pesquisa, tomei as 
experiências narradas pelos entrevistados como um referencial 



importante para descortinar e/ou revelar as relações entre a 
Educação Escolar e a Educação Indígena e como estas relações 
se desenvolvem no cotidiano escolar. A relação entre a 
educação escolar (proposta pelo estado brasileiro) e a educação 
indígena na visão das lideranças e educadores indígenas 
caminham entre convergências e conflitos. Sobre a educação 
escolar a fonte de dados utilizada foram os documentos oficiais 
que orientam a educação escolar para os indígenas. Em cima 
destas informações é que faremos, a partir de agora, uma 
análise {conflitos e as convergências} convocando as vozes que 
me acompanham nesta dissertação: as vozes dos indígenas. 

5.1 ENTREVISTA: AYVU PETEĨ
 19

 - UMA ARTE 

5.1.1 O gênero Entrevista 

Tomo nessa dissertação a entrevista como um gênero. 
Nesse sentido, como um evento comunicativo, isto é, mesmo 
considerando, que a entrevista tenha, em certo sentido, uma 
estrutura geral, comum a todos os tipos de evento em que se 
realiza, ela também pode manifestar estilos e propósitos 
diversos. Hoffnagel (2005) argumenta que, todos esses eventos 
sejam eles: entrevistas jornalísticas, entrevistas médicas, 
entrevistas científicas, dentre outras, o que parecem ter em 
comum é uma forma característica, que se apresenta numa 
estrutura marcada por „perguntas e respostas‟  

Marcuschi (2000, p. 22) aponta que: 

[...] há eventos que parecem entrevistas por 
sua estrutura geral de perguntas e resposta, 
mas distinguem-se muito disso. É o caso da 
„tomada de depoimento‟ na Justiça ou no 
inquérito policial. Ou então um exame oral‟  
em que o professor pergunta e o aluno 
responde. Todos esses eventos distinguem-
se em alguns pontos (em especial quanto 
aos objetivos e a natureza dos atos 
praticados) e assemelham-se em outros. 

Isto para dizer que, mesmo que muitos autores considerem 
a entrevista como  
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[...] uma prática de linguagem altamente 
padronizada, que implica expectativas 
normativas específicas da parte dos 
interlocutores, como um jogo de papeis: o 
entrevistador abre e fecha a entrevista, faz 
perguntas, suscita a palavra do outro, incita a 
transmissão de informações, introduz novos 
assuntos, orienta e re-orienta a interação; o 
entrevistado, uma vez que aceita a situação, 
é obrigado a responder e fornecer as 
informações pedidas (MARCUSCHI, 2000, p. 
110). 

Posso dizer que o que designo de “Entrevista como Arte” 
foge do modelo canônico da entrevista que é composto de pelo 
menos dois indivíduos, cada um com papel específico: o 
entrevistador, que é responsável pelas perguntas e o 
entrevistado, que é responsável pelas respostas porque, 
principalmente porque quando se está fazendo  a entrevista, nem 
tudo é tão previsível. Muitas vezes temos muitas dificuldades. Às 
vezes por interrupção de alguém que chega para interpelar o 
entrevistado e assim que o libera já não podemos mais voltar ao 
ponto. Outras, quando o entrevistado se prolonga em histórias 
que sente necessidade de contar fugindo ao tema proposto. 
Outras, quando o entrevistado se mostra tímido diante do 
pesquisador que para ele é um desconhecido querendo saber de 
suas histórias. Ou ainda quando o entrevistado se interessa por 
alguma questão referente ao pesquisador, parecendo ser o 
entrevistado agora a fazer o papel de entrevistador, dentre 
outros. Tais questões exigem do pesquisador muita sensibilidade 
para saber como conduzir aquele momento. É nesse sentido que 
considero a entrevista, mais do que uma técnica, uma arte. 

Prass (2008) fala da importância do pesquisador pensar 
em maneiras de superar barreiras de comunicação em seu 
trabalho com a entrevista. Para ele, o pesquisador necessita 
levar sempre consigo algo que possa causar a interação com os 
seus colaboradores e deixá-los mais à vontade. O autor conta 
sua própria experiência de levar consigo alguns instrumentos 
musicais afim de provocar a interação no ato da pesquisa: 

Tocando juntos compartilhamos dificuldades 
técnicas, repertórios, acordes, melodias, 
ritmos e visões de mundo [...]. As conversas 



mais esclarecedoras que tenho travado com 
os colaboradores da pesquisa tem 
acontecido com nossos instrumentos 
musicais nas mãos, entre a performance de 
uma música e outra. (PRASS, 2008, p. 393). 

As palavras do autor fazem sentido para esta pesquisa, 
principalmente porque, ao desenvolver esse trabalho, muitas 
vezes tive de encontrar alguma maneira de interagir com os 
meus entrevistados. Em se tratando das comunidades indígenas 
das regiões as quais eu não conhecia, precisei pensar em como 
chegar e não causar intimidação na comunidade com a minha 
presença. Pensava na maneira de vestir, de falar, de conversar. 
Muitas vezes iniciava a conversa com o que eu conhecia bem e 
sabia que interessava à comunidade: falar das plantas, das flores 
que são assuntos que conheço bem e sei que para muitos 
interessava, ou falava do artesanato que saltava aos olhos dos 
visitantes ao chegar à comunidade. Outras vezes me interessei 
pelo que estavam fazendo falando a língua dos indígenas: 
raspando taquara, escolhendo algum alimento para o almoço... 
Percebi que, em geral, quando contemplei algum aspecto da 
comunidade, o entrevistado se mostrava mais à vontade e mais 
interessado pelo que eu pretendia dizer.  

5.1.2 O Sopro de Algumas Vozes da Pesquisa: Análise das 
Entrevistas  

Para os povos indígenas Guarani o tempo não se configura 
apenas como um recorte cronológico. O tempo com um sentido 
outro constitui outra cosmovisão, outro modo de vida, ou seja, 
forma de estar e se relacionar com o mundo. 

Professor Eduardo, da Escola Indígena do Ensino 
Fundamental Tekoa Marangatu Aldeia Marangatu – Imaruim-SC, 
da voz ao que me quer falar sobre a educação escolar e 
indígena. Para esse professor bilíngüe, da sétima e oitavo ano, a 
Educação Escolar é vista como educação complementar, para a 
educação indígena da cultura guarani, por isso são contratados 
dois professores em cada sala, um de português e outro da 
língua guarani. Para ele os projetos desenvolvidos na escola 
junto com os pais estão muito bons, para melhorar a aldeia e a 
saúde da comunidade. Porém, ele acredita que, a escola precisa 
ter um calendário específico e adequado para educar os alunos, 



conforme sua cultura. A escola existe há nove anos. Há noventa 
e sete alunos matriculados na escola. Não há Educação Infantil, 
mas há uma demanda na secretaria de educação, sobre a 
construção de uma Educação Infantil. Na escola tem diretora, 
com formação em geografia e história.  

Os depoimentos de professor Eduardo, mostram que, 
embora ele considere satisfatório alguns aspectos da educação 
escolar, parece que a adequação desse ensino à cultura 
indígena ainda não acontece de fato. Um dos pontos importantes 
de que podemos destacar em sua fala e que diz respeito aos 
conflitos entre a Educação Escolar e a Educação Indígena está 
relacionado ao tempo. Idéia de tempo fundamentalmente 
chronos demonstra o peso do aprendizado baseado em um único 
tempo. Para o povo guarani o tempo não tem um sentido único. 
Para este povo o tempo é plural. Nesse sentido, o tempo é o 
tempo da oralidade: tempo de alguns saberes: Tempo dos 
animais; Tempo dos alimentos; Tempo da gente guarani; Tempo 
da música e da dança; Tempo do sagrado. Sob essa ótica, como 
pensar o Tempo escolar fora de uma perspectiva da oralidade, 
sendo que é ela quem marca o tempo nessas comunidades? 
Segundo Milià (2008, p. 09) a Educação Indígena é ensinar a 
aprender cultura durante toda a vida e em todos os aspectos. Por 
isso, a análise do sistema educativo de um povo indígena se 
confunde com o estudo total de sua cultura. “Para compreender o 
processo educativo em uma tribo qualquer, seria necessário em 
rigor conhecer a fundo o sistema sociocultural a que ela 
corresponde”.  

Outro aspecto que ainda estaria relacionado ao tempo diz 
respeito à faixa de idade que corresponde à aprendizagem de 
um novo elemento de cultura, assim como separar a 
aprendizagem de um aspecto cultural de outro. Para o autor, se 
poderia considerar três etapas nesse processo educativo: a 
primeira seria da socialização, que assimila o indivíduo dentro 
das normas da vida tribal. A segunda a chamada ritualização, e 
quando integra o indivíduo em uma ordem simbólico e religioso 
mal específico. Estas duas etapas se alimentam de que é 
tradicional, ao mesmo tempo em que perpetuam essa tradição. 
Uma terceira etapa vem da historização em que a pessoa vai 
assumir inovações que vão assumir sua própria auto realização e 
às vezes os exercícios de funções específicas únicas e 
singulares dentro do próprio grupo. (MILIÀ, p.15). 



O tempo, visto como algo para além do cronológico tem 
como traços importantes da sua caracterização a pausa e o não 
aligeiramento das coisas. No entanto, esse tempo não está 
pensado na Educação Escolar, assim, em se tratando da 
Educação Indígena, ele expressa conflito e desequilíbrio.  

Outro aspecto para pensar. Mesmo sendo senso-comum 
pensar que em quase toda a região, a roça (para não dizer o 
mato) é o território do indígena, qualquer território que o indígena 
habite, terá como traço importante de sua caracterização a 
solidariedade, o comunalismo, bem como outras formas de viver, 
uma delas diz respeito à alimentação. E este é um elemento 
significativo para pensar quando se pensa na Educação Escola e 
Educação Indígena. Tal reflexão se mostra na voz do acadêmico 
indígena Geraldo:

20
 

Segundo esse educador,  

[...] muitos alunos não querem sequer ver a 
merenda, porque são misturas doces como mingau, 
sagu, bebida láctea, achocolatado dentre outros. Os 
indígenas costumam se alimentar com outros 
alimentos que para eles é caracterizado como 
comida forte: batata doce, milho verde cozido, 
mandioca ou xipá – bolinho de mandioca ou com 
farinha de trigo. 

A voz do professor Geraldo ressoa à de Marcelo Benite 
Karaí Mirῖ quando diz: 

Há um conflito sobre a merenda, que é um 
direito que os alunos têm de receber a 
merenda diferenciada e não se tem, também 
com muita dificuldade foi contratada uma 
merendeira, porque antes não havia 
merendeira e os próprios professores tinham 
que fazer a comida, agora precisa ser 
contratada uma servente para fazer a 
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 Geraldo é acadêmico da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da 
Mata Atlântica. Professor de sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, 
também professor do Ensino Médio de primeira ao terceiro ano. Aldeia 
M‟biguaçu. Teko‟a; Yynn Morotῖ Wherá. Escola; Wherá Tupã Poty Djá. 
Na escola há setenta e um alunos do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Há cinco professores indígenas guarani e três professores 
(juruá) não-Indígena. 



limpeza da escola, mas está difícil ainda a 
comunidade desta aldeia espera 
ansiosamente a construção de uma escola 
que se espera que breve seja construída, na 
escola provisória que dura aproximadamente 
há três anos falta quase tudo. 

E o professor Claudio
21

 nos diz ainda: 

Eles não têm outros professores para ensinar 
a língua portuguesa, é ele que ensina as 
duas línguas. Ele comenta que há um 
contraste muito grande quando se fala de 
Educação Indígena e Educação Escola, ele 
até comenta que as crianças indígenas 
sofrem pré-conceito até na merenda, quando 
não havia ainda a Escola as crianças 
estudavam em uma Escola não-indígena e 
as crianças comiam o resto da merenda ou 
então para as crianças indígenas faziam a 
merenda de qualquer jeito, sem pensar se as 
crianças indígenas iriam comer ou não, é 
como se fosse que ah, as crianças são 
Indígenas comem qualquer coisa!!! A Escola 
é totalmente abandonada pelas Secretarias.  

Tais considerações nos permitem pensar que a escola, 
vista como território onde a cultura e a tradição do povo guarani 
floresce, terá de ser pensada a partir de um universo guarani no 
seu calendário, nos seus conteúdos, nos seus currículos, no seu 
projeto político-pedagógico onde as vozes dos indígenas também 
necessitam ser percebidas, mas do que estamos refletindo será 
possível se não olharmos para o que diz a Proposta Curricular 
sobre a Educação Indígena:  

A discussão sobre a educação escolar 
indígena passa pela questão da “cultura

22
” e 

a necessidade de explicitação deste conceito 
como forma de compreender as relações 
educacionais estabelecidas entre a escola e 
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 Entrevista com o professor Cláudio Costa. Município de Torres – 
estado do Rio Grande do Sul - Escola indígena provisória que iniciou 
em 2010. Entrevista realizada em, 23 de agosto de 2012. 
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 A cultura em termos genéricos, é visualizada como o campo simbólico 
e material das atividades humanas...”(CHAUÍ, 1989). 



a comunidade indígena. (PROPOSTA 
CURRICULAR DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, p. 86). 

A questão do território é outra que Marcelo Benite traz para 
o diálogo quando fala da importância de uma escola, já que esta 
aldeia é uma terra comprada pela FUNAI, isto quer dizer que é 
própria, e então por isso não pode ter morosidade do Estado 
para a construção de uma escola na comunidade indígena, 
sendo que faz três anos que este povo indígena está vivendo 
nesta terra e a escola é ainda em um lugar provisório e precário. 
Segundo ele: 

Há um projeto na Secretaria de Educação sobre a 
construção da escola, mas até agora ninguém da 
Secretaria se manifestou sobre a construção. Foi 
constatado que o projeto da construção da escola já 
está na Secretaria de Educação, mas depois de 
alguns tempos retornando sob a pesquisa do meu 
projeto a aldeia de Major Gercino. Um reencontro 
com as funcionárias da Secretaria de Educação e 
me informou que o projeto sobre a construção da 
escola foi encontrada. E agora é continuar 
aguardando! 

O que o depoente nos permite refletir é que, ao longo da 
história, no que diz respeito ao sistema escolar do mundo 
letrado, os povos indígenas vêm sendo caracterizados como 
sinônimo de povos atrasados, territórios marcados pelo 
analfabetismo, pela “preguiça”, pelas falta de compreensão às 
suas crenças.  O povo indígena sempre foi retratado como 
“pelados”, sujos, sem inteligência: homens, mulheres e crianças 
de língua estranha, tosca. Por isso, “os falares e os saberes” 
indígenas não interessam à Educação Escolar que tem como 
ideal o progresso, a reprodução dos costumes e valores 
verdadeiramente corretos e próprios de um povo devidamente 
“educado”. 

Esses aspectos estão bem visíveis na expressão dos 
conflitos entre o próprio poder público e a comunidade como nos 
fala o professor Adão Antunes
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Indígena demarcada -Comunidade indígena guarani mbya. Cursou o 



Depois de muitos anos de luta para fazer 
uma escola diferenciada, hoje a escola conta 
com 05 professores indígenas guarani. No 
início sempre foi muito difícil a compreensão 
entre comunidade e Secretaria de Educação, 
tinha uma resistência para as escolas nas 
aldeias, mas agora pelos menos escolas já 
temos. O que tem de ser priorizado é o 
ensino bilíngüe. Não podemos deixar que 
nossa cultura seja esquecida. 

Todas essas questões são fundamentais observar uma vez 
que, os civilizados: homens e mulheres educados, corteses, 
donos de uma cultura “superior” são ainda os representantes de 
uma cultura hegemônica reafirmam todos os dias, ora pelo 
discurso ora pelas ações, a idéia de um único modelo de 
civilização: a Ocidental. Nessa ótica, como compreender ou levar 
em conta as palavras do professor indígena Guarani Hélio 
Fernandes

24
 quando fala do que é importante considerar quando 

reflete sobre o processo da educação a indígena ontem e hoje? 

Educação Indígena significa o que as 
pessoas mais velhas falam. Primeiro vem da 
casa, ou seja, da família, vem da 
comunidade, vem do (opy),casa de reza, pela 
manhã na roda de chimarrão, o conselho 
dado pelos mais velhos, conta uma história. 
Antigamente (xeramoῖ, xejaryi kuery 
omombe’ú opy’ireve), nossos avôs e avós 
junto com a casa de reza ensinam os 
conhecimentos, e as coisas antigas, mas 
bem antigas, os idosos nunca tiveram 
escolas, a escola, o ensino vinha dos mais 
velhos, ou do (opy), casa de reza, os mais 

                                                                                                        
Ensino Fundamental e Médio nas aldeias pelo CEJA Centro de 
Educação de Jovens e Adultos. Hoje atualmente acadêmico da 
Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica UFSC. 
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velhos que ensinava para todas as crianças 
pequenas, já os idosos faziam trabalhos nas 
aldeias e as crianças maiores sempre 
estavam junto observando para aprender. As 
crianças pequenas aprendem as tarefas e 
educação do povo guarani na aldeia. 
Aprende como é a vida dos guarani para que 
não esqueça, ou para que não perca a 
cultura, os costumes tradicionais. Os 
(xeramoῖ), os avôs, sempre falando como era 
a vida antigamente, que sempre era 
transmitido pelos mais velhos, que recebia no 
(opy’i), na pequena casa de reza, usava o 
(petygua), cachimbo, (ojapyxaka), ouvia o 
tempo e os mais velhos. Antigamente não 
existiam livros para ler e aprender, a 
sabedoria vinha de (ojapyxaka), ouvir, (nhery 
omombe’ú), as vozes dos anjos ou espírito 
que fala como é a vida, para se viver bem. 
Sempre no final das tarde, o mais velho se 
reúne com os jovens para ensinar o 
(xondaro), a dança do soldado, (ombo’e 
xondaro py ojeroky aguã), ensina os 
soldados a dançar, geralmente se ensina 
quando o sol já se põe, ou quando o sol já 
está entrando, todos devem entrar no (opy), 
casa de reza, antes que o sol desapareça, as 
pessoas entram na casa de reza para 
conversarem, para saber mais sobre a 
história da aldeia, como é melhor para a 
comunidade, como é melhor para se viver 
nas aldeias, olhar sempre para o alto, e 
quando tiver clareando o dia, ou seja, 
quando estiver amanhecendo, pensar o que 
vamos fazer, vamos olhar o (mondeu), uma 
espécie de armadilha para caçar, Olhar o 
(nhu’a), arapuca, (pira já po’i), ver e soltar, os 
peixes que estão na armadilha, (mba’emo 
onhoty’arã), lembrar o que vamos plantar. No 
que vamos trabalhar. Antigamente, as coisas 
eram mais difíceis, hoje não, hoje tem mais 
facilidades, hoje têm as pessoas querendo 
ajudar, querendo ajudar as nossas aldeias, 
hoje as crianças estão bem, hoje já têm 
escolas nas aldeias, tem posto de saúde nas 



aldeias, hoje as coisas estão melhor. Mas 
ainda da pra melhorar mais.  

Não por acaso, a ideia de educação indígena como algo 
sem importância, por estar relacionada à toda uma tradição 
familiar e de comunidade, parece decadente para pensar na 
Educação Escolar. É sobre essa ideia de que não pode haver 
Educação sem o reconhecimento das culturas que a fala do 
indígena Sr. Turíbio refere-se: 

Okotẽvẽ já heja kyringue onhembo’e, 
okotẽvẽ ojapuxaka, okotẽvẽ kyringue’i 
onhembo’e ijaivukua’a haguã, ojapuxaka 
nhanderú reve, omombeú’kua’a guarani py, 
okot ẽ vẽ opu’ã puhareve’i ombae’apohaguã, 
pavẽ okotevẽ 

 nhanhepytyvo professor kueryreve
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, e 
continua, “devemos lembrar as crianças 
pequenas que hoje tem tudo, as mães 
devem chamar as crianças pela manhã cedo 
e dar conselho que; não pode mexer nas 
coisas dos outros, deve se respeitar, 
respeitem a todos, as crianças devem se 
levantar e lavar o rosto se arrumar e ir para a 
escola. Mas não pode ignorar a língua 
indígena. 

As palavras de Turíbio apontam para o paradoxo contido 
nos “ensinamentos” da escola: o reconhecimento de uma cultura 
– que a educação escolar lê como sua. Porque o objetivo da 
educação escolar é educar o indígena a partir de um foco de 
elaboração longe da vida do próprio indígena. Essa educação 
ainda se apresenta nos moldes de uma educação colonial. Para 
Sr. Turíbio, não reconhecer a língua como um dos componentes 
fundamentais da cultura é o que tem feito a educação escolar até 
aqui, quando diz que reconhece essa cultura minimiza sua ação 
e importância ao tratá-la, apenas como folclore. 
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 Precisamos deixar as crianças estudar, elas precisam ouvir, as 
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Há nos depoimentos dos próprios indígenas uma tentativa 
de diálogo com os que pensam a Educação Escolar. O cacique 
Eloir inicia sua fala dizendo que a comunidade guarani; precisa 
entender mais da Educação Escolar para conciliar com a 
Educação Indígena, fazer resgate da sobrevivência dos antigos – 
No pátio da escola havia uma exposição das armadilhas, que 
fazem parte da Educação Indígena, fazer o resgate da 
sobrevivência dos antigos, como que os antigos faziam para 
caçar havia nhua‟i (arapuca), nhuaguaxu (arapuca grande para 
caçar os animais maiores, como a paca, mborevi (capivara), 
guaxu (veado), e outros, mondepy ma nhambo‟a tingure, no 
mondel pegamos tatu, também das palmeiras retiramos o yxo 
tuja rembi‟ú. Depois também aconteceu a apresentação do 
cotidiano das aldeias guarani, da Aldeia Itapuã.  

Eloir fala que o professor deve se adaptar com à 
comunidade, isso é muito importante para a comunidade adquirir 
confiança, o professor não deve ficar uma semana ou duas 
depois ir embora, assim não dá certo, o governo cobra, mas não 
dá condições, ainda que o espaço onde vivem não é uma das 
melhores, muitas coisas da cultura não dá para resgatar por falta 
de espaço. Só a escrita não ajuda, devemos refletir sobre isso. 
No momento estamos fazendo hortas, armadilhas.  

Termina falando sobre a produção de livros didáticos, que 
está sendo esquecido na cultura Guarani. Os poucos livros que 
escrevem para os Guarani não são para sua compreensão. 

Uma das questões importantes que o cacique Eloir nos faz 
refletir para pensarmos na educação escolar x indígena é a 
produção do livro didático. O que ele nos faz pensar é sobre a 
leitura ou o livro destinado à Educação indígena. Uma leitura que 
conforme Melià (2008, p. 85), traz apenas “uma informação 
ridícula ou uma deformação acerca dos povos indígenas”. 

Para Melià (2008) não há como produzir qualquer material 
de leitura para essas populações sem considerar o fazer com e 
não sobre esses povos. O autor argumenta que as informações 
“ridículas” sobre os povos indígenas elaboradas nos livros 
didáticos não são, certamente obtidas por antropólogos, 
etnolinguistas, muito menos investigados pelos etno-
historiadores. Se, como foi dito, tais leituras são preparadas para 
os indígenas, como eles não aprenderam nada sobre sua 
sociedade e sua história? 



Para Melià (2008) esses livros, apesar de apresentarem 
textos diferentes oferecem as mesmas características formais e 
obedecem a mesma intenção que os chamados „catecismos‟, 
usados na instrução dos indígenas no século XVII e XVIII. Muitos 
deles produzidos pelo jesuítas (2008, p. 85).”  

Diante das questões levantadas pelo cacique Eloir, ao se 
referir aos livros didáticos produzidos à educação indígena, 
colocamos uma questão fundamental: quais os processos 
supostamente científicos que levaram e levam à produção de 
determinados materiais didáticos educação indígena? Diante de 
uma investigação sobre tais materiais propor quais são as 
alternativas possíveis à preparação e/ou uso desses livros para a 
educação indígenas. 

Dentro das entrevistas realizadas, interessa-me abordar 
aqui como uma das questões da Educação Escolar: a educação 
infantil é percebida pelas comunidades indígenas.  
Primeiramente é importante observar que de todas as entrevistas 
realizadas, somente dois entrevistados trouxeram em sua fala 
questões que se referem à Educação Infantil, professora Elizete 
Antunes

26
 e o cacique Artur Benite. 

Para Artur Benite, Sobre a Educação Infantil, também já há 
uma demanda sobre a construção de uma creche em sua 
comunidade. Ele conta que seu pai o cacique da aldeia, tem 
discutido com a comunidade e secretarias de educação 
municipal e estadual sobre a importância de uma educação 
infantil na aldeia, porque muitas crianças não têm pai e as mães 
tem que sair para trabalhar, às vezes elas vão até para outras 
cidades para vender os artesanatos e daí não tem com quem 
deixar essa criança pequena, que as vezes não [é só uma 
criança pequena as vezes uma mãe tem mais de um ou dois até 

                                                 
26

 Entrevista com Elizete Antunes (Ara‟í). Ela professora do terceiro ano 
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não tem espaço, ou seja, não tem um lugar adequado para fazer os 
lanches das crianças.  Seis professores compõem o corpo docente da 
escola, todos indígenas guarani. Num total de trinta e seis alunos. 



três filhos pequenos e como vai levar todos juntos para trabalhar, 
por isso a necessidades de uma creche na aldeia. 

Mesmo que o Estado de Santa Catarina não oferece 
educação infantil às comunidades indígenas, mas as lideranças e 
caciques recorrem ao município pedindo ajuda de uma 
construção de um prédio para Educação Infantil, mesmo que a 
Lei de diretrizes e base da educação nacional lei nº9394 de 20 
de dezembro de 1996. (Art. 29). A educação infantil, primeira 
etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. (Art. 30). A 
educação infantil será oferecida em: 

I- Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 
até três anos de idade; 

II- Pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 
idade.  

Mas mesmo assim aqui no estado de Santa Catarina o 
município com o Estado faz pouco caso sobre a educação infantil 
nas aldeias Indígenas guarani, Mas mesmo assim há uma 
demanda da construção de Educação Infantil nas aldeias de 
Santa Catarina, também Segundo o vice-cacique Marcelo Benite, 
tudo envolve uma política, por isso a demora para o atendimento 
das Secretarias de Educação com a comunidade. 

Sobre a mesma temática, observemos o que diz professora 
Elizete ao ser entrevistada:  

No que se refere à educação, precisa 
melhorar em tudo. Há uma demanda, há 
muito tempo, na secretaria de educação, 
para a construção de uma escola e 
implantação da educação infantil, já que há 
muitas crianças de zero á seis anos de idade. 
Ela relata sobre o conflito que há sobre a 
necessidade ou não de escola para a 
Educação Infantil uma vez que para os 
muitos indígenas essa questão não está 
resolvida. Para muitos as crianças pequenas 
não têm necessidade de escola. A escola 
delas é o próprio ambiente da comunidade. 
Nele velhos, crianças e adultos aprendem 



uns com os outros, principalmente as 
questões fundamentais da cultura indígena. 

As palavras de Elizete apontam para um conflito entre 
Educação Escolar e Educação Indígena. Aquilo que se 
caracteriza como necessário pelas próprias Diretrizes para 
Educação Infantil: a obrigatoriedade de escola para crianças a 
partir dos quatro anos, para muitos indígenas, a partir de suas 
perspectivas históricas e contextuais, essa questão não se 
constitui como prioridade ou preocupação. Embora a professora 
entrevistada coloque a questão como uma preocupação, as 
ideias elaboradas na própria comunidade indígena que também 
tem a infância como objeto de suas preocupações não vê na 
passagem da infância de um âmbito familiar e de comunidade 
para um institucional (creche) uma contribuição no sentido da 
educação. O que queremos provocar com tais considerações 
parte da seguinte proposição, nesse cenário de conflitos entre 
Educação Escolar e Educação Indígena, antes de pensarmos em 
institucionalizar também a educação para as crianças pequenas 
indígenas, não seria importante pensar em uma Pedagogia 
Indígena? Uma Pedagogia Indígena propõe considerar o espaço-
tempo partilhado pela educação indígena própria nas salas de 
aula. Uma Pedagogia Indígena buscaria conhecer melhor quem 
são esses sujeitos sociais das comunidades indígenas. Tais 
definições é que poderiam dar pistas para pensar nas 
especificidades dessa infância que se diz indígena ainda tão 
desconhecida no espaço da educação brasileira. Talvez partindo 
desses pressupostos e da escuta atenta do que os indígenas têm 
para dizer sobre a educação de suas crianças é que estaríamos 
trabalhando no sentido de amenizar conflitos que explicitam 
tensões entre uma forma e outra de encarar finalidades, métodos 
e conteúdos a serem privilegiados no processo de formação das 
crianças indígenas e que acaba prevalecendo, neste embate, a 
concepção dominante da formulação da Educação Escolar não 
indígena em detrimento de um diálogo mais horizontal, 
respeitoso e legitimador de crenças, valores e tradições das 
culturas dos povos indígenas. 

A pesquisa realizada aponta, a meu ver, permitem a 
identificação de um conjunto de especificidades que suscitam 
novas possibilidades de investigações. 



Um grande desafio para uma educação que horizontalize o 
diálogo entre Educação Escolar e Indígena é pensar “isto e 
aquilo”, ou seja, é reconhecer  as múltiplas experiências, as 
diferentes memórias e vivências dessas experiências, se faz 
necessário aceitar, conviver e dialogar com  múltiplos tempos e 
espaços, múltiplas culturas. Faz-se necessário pensar que 
existem diversas memórias construídas a “contrapelo” da 
dominação, daquilo que está instaurado como única 
possibilidade, que rompem as barreiras da temporalidade e do 
contínuo linear, e removem a experiência perdida dos destroços 
instaurados pela hegemonia da Modernidade Neoliberal. 
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 Menina guarani fumando petynguá (cachimbo), para os guarani as 
crianças são de muito respeito por isso são ascendem o cachimbo para 
levar aos anciãos. 



  



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta dissertação procurei analisar as relações entre a 
Educação Escolar propiciada aos Indígenas pelos órgãos 
governamentais brasileiros aquela Educação própria aos 
indígenas, consagrada pela história e tradição de cada povo 
indígena.  

Durante essa caminhada, enfrentei muitos desafios tanto 
na vida acadêmica quanto na pessoal. Alguns tão difíceis que 
quase me fizeram desistir de caminhar. 

Durante a pesquisa, conheci algumas comunidades 
indígenas que ainda não conhecia. Lancei-me e um desafio de 
percorrer os três Estados do sul do Brasil para alcançar meu 
objetivo. Algumas vezes parecia que tinha alargado muito meu 
campo de pesquisa, quando surgia a dificuldade de percorrer as 
grandes distâncias para tentar buscar o que me propus 
pesquisar. 

Após o campo realizado, veio a grande dificuldade como 
traduzir toda essa experiência para a escrita da dissertação? 
Escrever no caderno de campo é tão diferente!  

Já havia uma grande quantidade de material coletado à 
espera de transcrição e dentre todo esse material, o desafio de 
selecionar o que interessava mais à pesquisa, pois como 
expliquei no capítulo 3, muitas vezes, nas entrevistas, deixei a 
conversa correr e as pessoas contarem-me tudo o que queriam 
contar porque não achava conveniente interrompê-las para que 
falassem somente o que eu queria ouvir. Então, revisitar todos 
esses registros em um período tão curto que é o mestrado e 
ainda traduzir para uma escrita acadêmica, além de me tomar 
muito tempo, exigiu bastante paciência do meu orientador: o 
campo está feito, e agora? Como organizar toda a coleta? Terei 
de utilizar tudo o que coletei? O que dizer sobre as experiências 
que não são minhas? Como dizê-las? Como analisar as 
entrevistas? Quantas vezes parecia ter  mudado de rumo quando 
uma leitura ou outra caía em minhas mãos? Será que não terei 
de adentrar bem mais na questão das línguas? Será que é 
melhor escolher esse ou aquele tópico da entrevista para 
analisar? E então, conhecia outros pesquisadores, encontrava e 
fazia outras leituras. E eu já queria rever tudo o que tinha 
realizado até ali. Que negócio difícil esse de escrever uma 
dissertação. Na fala parece ser tão mais fácil! 



E nessa forma de ouvir das pessoas o que pensam sobre a 
Educação Escolar e a Educação Indígena, muitas vezes tive de 
repensar o que eu mesma pensava sobre tais questões. De que 
forma vejo essa relação? 

Quando me coloco no lugar dos entrevistados, vejo que 
não é uma questão fácil de ser respondida. Quem poderá falar 
desse assunto em um país tão marcado por anos de descaso na 
luta contra o silêncio imposto ao indígena? 

Ao revisitar aspectos da tradição oral de meu povo, fui 
tomada por muitos sentimentos, do amor ao meu povo e às 
diversas relações que estabeleço com eles, à preocupação e os 
problemas enfrentados. Fez-me pensar sobre a forma como as 
autoridades têm reagido às demandas existentes nas 
comunidades indígenas do sul. Senti-me muitas vezes 
imponderada, outras impotente e quase descrente frente à 
realidade enfrentada pelos indígenas neste país.  

Só assim pude perceber a potência presente na pergunta 
central dessa dissertação. Percebi quantas perguntas outras 
podem emergir se escutarmos um pouco mais o que os 
indígenas têm a nos dizer sobre suas histórias, sua cultura, sobre 
seus modos de ver e viver o mundo.  

E é depois dessa escuta que, imersa em tantas histórias 
cuja voz da oralidade faz emergir  que refaço meu olhar sobre a 
pergunta que eu mesma propus e repenso os modos como vejo 
a Educação escolar e indígena e as relações que estabeleço 
com elas. Que educação é essa? Penso no quanto aprendi sobre 
meu próprio povo com tudo o que me foi contado. Aprendizado 
que só a escuta pode nos proporcionar. 

Percebo o quanto essa experiência foi significativa para 
mim e o que posso fazer a partir dela. Quanta experiência própria 
da cultura indígena me foi relatada pelas pessoas com as quais 
estive e entrevistei ainda causam estranhamento? 
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