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O que se coloca à educadora ou ao educador democrático, consciente da 

impossibilidade da neutralidade da educação, é forjar em si um saber 

especial, que jamais deve abandonar, saber que motiva e sustenta sua 

luta: se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a 

educação pode. Se a educação não é a chave das transformações 

sociais, não é também simplesmente reprodutora da ideologia 

dominante. O que quero dizer é que a educação nem uma força 

imbatível a serviço da transformação da sociedade, porque assim eu 

queira, nem tampouco é a perpetuação do "status quo” porque o 

dominante o decrete. O educador e a educadora críticos não podem 

pensar que, a partir do curso que coordenam ou do seminário que 

lideram, podem transformar o país. Mas podem demonstrar que é 

possível mudar. E isto reforça nele ou nela a importância de sua tarefa 

político-pedagógica (FREIRE, 1996, p.43) 



Resumo 

 

SOUZA, Janaína Aline dos Santos e. A prática docente guarani mbya: liderança, 

engajamento e luta. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

A presente dissertação de mestrado é sobre como as professoras e professores indígenas 

guarani mbya entendem sua prática docente. Parte do pressuposto de que a educação escolar 

indígena começa a ser ressignificada a partir de 1990, quando o Estado reconhece e dá maior 

respaldo às demandas dos movimentos e organizações indígenas. Assim, reestrutura-se uma 

instituição tipicamente não-indígena, norteada até então por princípios de catequização, 

civilização, integração e preservação. Ao se reconstruir junto aos projetos de futuro de cada 

etnia, a escola indígena se constitui como inovação educacional. A pesquisa de campo 

verificou qual a visão que docentes indígenas têm de suas práticas, considerando a hipótese de 

que estas se centram no modo de transmissão dos saberes tradicionais de sua cultura ou na 

mera reprodução do modelo de ensino escolar predominante, originalmente não-indígena, 

ainda que se trate oficialmente de uma escola diferenciada. As observações centraram-se na 

Escola Estadual Indígena Guarani Gwyra Pepo, situada na aldeia Tenonde Porã, em 

Parelheiros, capital de São Paulo. Foram feitas entrevistas com as professoras e professores 

guarani. As informações recolhidas foram analisadas com bases teóricas das pesquisas 

antropológicas sobre a etnia Guarani e sociológicas sobre inovação educacional, bem como 

pelo recurso às produções da etnologia ameríndia sobre educação escolar indígena. Conclui-se 

que a prática docente das professoras e professores guarani é entendida como forma de luta, 

favorecida pelos espaços de discussão sobre educação escolar indígena e pela própria atuação 

como liderança. Para elas e eles, a prática docente é vista tanto como valorização do 

nhandereko quanto como subsídio para compreender e enfrentar a sociedade não-indígena 

dominante, sendo modelo de engajamento e luta para reconceituação da educação pública de 

modo geral. 

 

Palavras-chave: educação escolar indígena, Guarani Mbya, prática docente, inovação 

educacional. 

 



 

 

 

Abstract 

 

SOUZA, Janaína Aline dos Santos e. The guarani mbya teaching practice: leadership, 

engagement and fight. Dissertation (Mester in Education) – School of Education, University 

of São Paulo, São Paulo, 2018.  

This masters dissertation focuses on how Guarani Mbya indigenous teachers understand their 

teaching practice. It starts from the assumption that indigenous school education begins to be 

redefined after 1990, when the State recognizes and gives greater support to the demands of 

indigenous movements and organizations. Thus, a typically non-indigenous institution has 

been restructured, guided until then by principles of catechesis, civilization, integration and 

preservation. While the ethnics projects for the future are rebuilt with each ethnicity, the 

indigenous school constitutes an educational innovation. The field research verified how 

indigenous teachers view their practices, considering the hypothesis that their focus is on the 

way of transmitting the traditional knowledge of their culture or on the mere reproduction of 

the predominantly non-indigenous school teaching model, although it is officially a 

differentiated school. The observations focus on the Guarani Gwyra Pepo State Indigenous 

School, located in the village Tenonde Porã, in Parelheiros, capital of São Paulo. Interviews 

were conducted with Guarani teachers and the collected information was analyzed with 

theoretical bases of the anthropological research on the Guarani ethnic group and sociological 

research on educational innovation, as well as by the productions of Amerindian ethnology on 

indigenous school education. It is concluded that the teaching practice of Guaraní teachers is 

understood as a form of struggle, favoured by the spaces of discussion about indigenous 

school education and by the very act as leadership. For them, their teaching practice is seen 

both as valorization of the nhandereko and as a subsidy to understand and confront of the 

dominant non-indigenous society, being a model of engagement and struggle for the 

reconceptualization of public education in general. 

 

Key words: Indigenous school education, Guarani Mbya, teaching practice, educational 

innovation. 
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Prelúdio 

Este trabalho trata do que as professoras e professores indígenas da Escola Estadual 

Indígena Guarani Gwyra Pepo entendem ser sua prática docente. Para isso, adoto um tom 

ensaístico, com vozes em primeira e terceira pessoa que se confundem, iniciando a dissertação 

por uma apresentação que elucida os caminhos para se chegar ao tema, até a Introdução, que 

problematiza e justifica esta pesquisa de mestrado. 

No primeiro capítulo, Percursos metodológicos: bússola e corda, explano as linhas 

que orientam a pesquisa, a base etnográfica e como construo toda a dissertação. No segundo, 

Caminhos da teoria: pressupostos, descrevo, com as fundamentações teóricas e conceituais 

que permeiam a dissertação, o grupo indígena que tomo por objeto de estudo, Guarani Mbya 

e, principalmente, sua forma de produção, transmissão e aquisição de saberes tradicionais. 

Depois, traço um panorama do processo de escolarização de indígenas até as conquistas de 

uma educação escolar indígena, requisitada pelos próprios movimentos e organizações 

indígenas. Essa parte se fecha esclarecendo o que entendo por práticas de inovação. 

Numa segunda parte, Redemoinho, escrevo o terceiro capítulo, Asa de pássaro: a EEI 

Guarani Gwyra Pepo, para detalhar a escola indígena, desde seu chão aos textos, suas 

relações de espaço, luta e ressignificação da escola indígena, bem como aponto a composição 

do corpo docente formado por professoras e professores indígenas, pessoas coautoras dessa 

dissertação, que preferi não deixar no anonimato. 

Os capítulos quatro, cinco e seis revelam a quê me propus na pesquisa. Em A prática 

docente, demonstro como esta se constitui em quatro etapas: o primeiro contato com a sala de 

aula e as dificuldades inerentes; o cotidiano e empirismo que promovem autonomia para 

construção dos próprios planos de aula; a prática docente que se consolida com engajamento 

político; e se completa com o tornar-se liderança. 

No quinto capítulo, Questões de formação, chamo atenção para a realidade de que a 

maior parte das professoras e professores indígenas não tem curso de formação, mas, têm 

outras maneiras de encontrar subsídios para prática docente, entre os quais as propostas de 

formação continuada de âmbito estadual e federal, além das provenientes da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da Escola e do próprio fortalecimento cultural. 
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Em Aspectos de inovação, sexto capítulo, descrevo principalmente as aulas e 

interações da escola que entendo por inovadoras em contraposição às escolas não-indígenas 

convencionais, apropriando-me principalmente dos traços apontados por Abbonizio (2016) e 

Santos (2017). Por fim, apresento minha conclusão. 

Para além dessa estrutura, cabe ressalvar algumas convenções sobre a grafia de nomes 

tribais, aprovada em 1953, na 1ª Reunião Brasileira de Antropologia, que determina o uso de 

inicial maiúscula para os “nomes tribais”, não aplicando flexão de gênero ou número. Outra 

convenção adotada, foi o registro de todas palavras e expressões guarani em itálico, exceto 

nos casos de etnônimos e nomes próprios. Aliás, destaca-se que a prosódia guarani, de modo 

geral, é oxítona, levando a literatura atual a suprimir os acentos. Ademais: 

Os vogais abertos são muito semelhantes aos vogais em português, os nasais também. 

O vogal aberto “y” é semelhante à pronúncia da letra “u” na palavra “put” em língua 

inglesa. Dooley (2006) compara o som de “ỹ” à última sílaba da palavra “mamãe”. O 

consoante “x” é pronunciado como “ch”, como na palavra inglesa “chair” ou a 

expressão gaúcha “tchê”. O consoante “r” é sempre pronunciado como o “r” em 

palavras inglesas, por exemplo, “rain”, quando no início de uma palavra ou, quando 

no meio das palavras, semelhante ao uso do “r” em “caipira”. “Ku”, empregado em 

palavras como Kuaray, é pronunciado “qu”, como na palavra “quase”. A letra “v” é 

semelhante à pronúncia do “w” em inglês “wise”. “J” é pronunciado como “dia” (para 

os paulistanos) (TESTA, 2014, p.7). 

Também saliento a busca de uma linguagem não sexista, inclusiva, tornando visível a 

presença, a situação e o papel das mulheres. Para isso, adoto frequentemente a exposição dos 

dois gêneros, sublinhando inicialmente o gênero feminino, constantemente negado nas 

generalizações feitas linguisticamente no masculino. Assim, fica sempre delineada “a 

professora e professor”, “a aluna e aluno”, “a xejaryi e xeramoĩ (mais velha e mais velho, 

respectivamente)1. 

 

   

                                                 

1 Em guarani, é comum o uso do masculino como genérico, mas, preferi determinar as diferenças de gênero do 

mesmo modo que fiz com as palavras em português. 
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Apresentação 

As páginas brancas nunca são o começo, sempre há histórias anteriores, outras 

páginas, que as tornam apenas rizomas de um grande livro sem fim. Deleuze e Guattari (1995) 

defendem que não são importantes os começos e fins, mas, aquilo que está no meio, onde o 

fluxo é mais intenso, onde há movimento, onde o sangue corre mais rápido ou as águas 

ganham mais força e significado, porque saíram da inércia e estão preparadas para o grande 

fim, ali é o ápice, o como chegou, o caminho percorrido. O começo desta história é apenas o 

cruzamento de uma com várias outras, que, de repente, juntam-se e seguem o mesmo 

caminho. Torno-me protagonista porque busco com meu barco remar em busca de dado 

conhecimento e a rede que lanço traz tantas coisas. Acabo também me tornando uma 

contadora de histórias. 

Quando criança, aprendi com meu pai que o Brasil não havia sido descoberto pelos 

portugueses, mas, que os povos indígenas haviam sido explorados, massacrados, oprimidos e 

mortos pelos colonizadores, no entanto, restavam alguns cuja resistência se mantinha até hoje. 

Ainda que se tivessem passados tantos séculos em luta, eles ainda existiam. Não sabia quem 

eram, exceto que alguns viviam ali perto de casa. Havia (e há!) uma comunidade indígena 

perto de onde eu morava. Conhecia-os de vista e as poucas vezes em que nos encontramos era 

sempre com grande empatia, o que levava a uma breve conversa ou um sorriso espontâneo de 

cumprimento, diferente de muitos olhares que a eles eram dirigidos. 

O preconceito para com indígenas é tão forte quanto para negras e negros. Ainda que 

os enfrentamentos históricos e cotidianos sejam diferentes, a dor de serem marginalizados e 

oprimidos parece ser a mesma. No entanto, a dor dos indígenas não é a de uma etnia, mas de 

muitos povos, que reclamam um mínimo de reconhecimento, uma vez que a escola não 

indígena, branca, apagou sua existência quando disse que todos os índios foram mortos e 

aqueles que conseguiram sobreviver, a base da resistência, foram tidos como preguiçosos, que 

não queriam trabalhar. 

Fizeram bem esse trabalho. E quando a escola se preocupa em falar sobre eles, é 

colando pena em cartolina, pintando o rosto com guache e dizendo que índio faz isso, 

reduzindo toda uma variedade cultural de diferentes povos a uma mera representação 

generalizada e descontextualizada. De modo que é fácil entender, para além da falta de 
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respeito à alteridade, o quanto as discriminações são construídas e a escola garante essa 

formação preconceituosa. 

Não satisfeita com essa situação, minhas professoras e meus professores tiveram dor 

de cabeça quando eu rebatia suas inverdades históricas e chamava a atenção de colegas para 

aquilo que nos obrigavam a aprender. Não me calei frente ao que nos queriam fazer engolir, 

ainda que também percebesse que os discursos reproduzidos pelo magistério também eram 

frutos de más formações. Influenciadas, como explicita Oliveira (1995), pelo mito da nação 

constituída a partir da difusão das três raças (branco, índio e negro), buscavam justificar a 

inexistência do racismo e a impossibilidade de prosperar o preconceito racial. Ignoravam-se 

os estupros, as violências físicas e psicológicas para identificar o “índio” como o primeiro 

brasileiro, descaracterizando sua força de trabalho e o processo de escravização que sofreu. 

Mortos Tapuia, Tupiniquim e Tupinambá nos livros de história, reverbera-se a ideia de 

que não existem mais indígenas, para além de desconsiderarem a existência de outros povos 

antes da chegada dos colonizadores. A escola, por este ponto de vista, sendo reprodutora das 

desigualdades sociais (BOURDIEU, 1975), uma vez que valoriza somente o capital cultural 

das classes dominantes, apenas reafirma um discurso e prática preconceituosa em relação ao 

que é próprio de outros grupos, senão o imposto pela elite.  

Deste modo, os processos escolares naturalizam as desigualdades já existentes. Por 

este ponto de vista, naturalmente, as imagens preconizadas com relação aos povos indígenas 

não deixaram de ser reproduzidas, principalmente em determinados contextos, ora como seres 

que precisam ser integrados, com as prerrogativas de bon sauvage, ora como marginais que 

invadem terras de pobres proprietários agrícolas. 

Roberto Cardoso de Oliveira2 (apud Oliveira, 1995, p.63) aponta que as imagens 

urbanas e rurais, ou de zonas mais próximas dos indígenas se diferenciam. Há uma imagem 

remota ou simpática sobre o povo que vive na floresta, enquanto para uma elite com fortes 

interesses econômicos, que colidem com os indígenas, alimentam-se estereótipos de 

“preguiçosos”, “ladrões” e “traiçoeiros”, que acabam por justificar as medidas contra os 

índios e até mesmo ações genocidas. 

                                                 

2 CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. A sociologia do Brasil indígena. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1978. 222 p. 
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No entanto, como defende Oliveira (1995) não é necessário criar uma doutrina 

discriminatória ou segregacionista para colocar em prática juízos ou atitudes que 

marginalizem os indígenas: “eles têm terras demais”, “eles assumem uma identidade falsa, 

não são mais índios”, “eles são pouquinhos”, “eles só querem o bolsa-família”, “eles não 

trabalham”. 

Na quarta série, no exaltado dia do índio de pena colorida colada na cartolina, uma 

professora começou a falar sobre o “descobrimento do Brasil”, balancei a cabeça durante toda 

a explanação, até me levantar e começar a discursar sobre a invasão e a exploração. A 

professora quis que eu calasse. Continuei. E continuei em todas as aulas de história 

subsequentes. A temática, surpreendentemente, foi me interessando ao longo dos anos de 

escola, na qual refutei todas as imagens românticas, reducionistas e preconceituosas que 

reverberavam. 

Insatisfeita com a escola, mas, dominando todos os saberes valorizados para ganhar 

um diploma, consegui entrar no curso de Letras, na USP, onde sabia poder percorrer um 

caminho que confluísse com todos meus interesses políticos, sociais, culturais e literários, 

mesmo que tivesse que lidar com os discursos meritocráticos. 

A liberdade de escolha de disciplinas permitiu que eu trilhasse um curso preocupado 

com a educação e as questões sociais. Militante sem partido, engajada, envolvida com as lutas 

sociais e encarando a educação como arma contra opressão social, cursei a licenciatura 

especializando-me nas discussões étnicas.  

Centrei-me mais precisamente ou acentuadamente, na Academia, quando na disciplina 

de Poeb (Políticas de Organização de Educação Básica), com o professor I-Juca-Pirama 

Camargo Gil (havia escolhido a disciplina com este professor apenas pelo nome dele), fomos 

desafiados a escolher um determinado tema de pesquisa, entre os quais listava-se a Educação 

escolar indígena. 

Dizem que meus olhos brilharam, mas, não me vi no espelho, escolhi o tema porque 

era uma boa desculpa para eu conhecer o povo Guarani, em Parelheiros. Agora, eu já sabia 

quem eram meus vizinhos, a qual etnia pertenciam, quantas aldeias existiam, a existência de 

autores Guarani de livros infanto-juvenis, do grupo de coral que se apresentava na cidade, 

onde moravam as pessoas que pediam dinheiro na feira. 
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Em meados de 2010, conheci as comunidades indígenas Krukutu e Tenonde Porã3, no 

extremo sul do município de São Paulo, na Barragem. Ambas as aldeias pertencentes ao povo 

Guarani Mbya. Frequentei com mais assiduidade a Tenonde Porã, conhecida por mim, em 

tempos de criança, como Morro da Saudade.  

Adentrei o universo Guarani Mbya pela escola, com intuitos de me aproximar mais do 

povo que eu já conhecia de alguma maneira e de orientar meu percurso ao longo da 

licenciatura, o que acabou por contribuir muito na minha própria prática docente. 

 

  

                                                 

3 Atualmente, os dois territórios indígenas, Krukutu e Tenonde Porã, demarcados em 1980 como separados, 

foram reconhecidos como contínuos, com a assinatura da Portaria Declaratória da Terra Indígena Tenonde Porã, 

reconhecendo 15.969 hectares de ocupação tradicional do povo indígena Guarani. No entanto, para as/os 

Guarani, não deixam de ser duas tekoa (SILVA, 2015, p.52). Aliás, somam-se a estas as tekoa Kalipety e 

Guyrapaju. Cabe esclarecer, que tekoa, embora possa ser traduzido como aldeia, “não se refere aos limites de 

uma aldeia, mas indica um espaço onde se tecem relações entre parentes de um grupo local” (TESTA, 2008, 

p.294). 
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Parte I - Mil léguas 

 

Introdução 

Quando conheci o povo Guarani Mbya, as duas principais impressões foram de que as 

terras indígenas garantiam a sobrevivência e manutenção de alguns aspectos culturais, bem 

como que a escola, mesmo sendo uma intrusa, provinda da cultura jurua (não-guarani, não-

indígena), poderia ser ressignificada. Era constante a afirmação sobre o fato de a escola ser 

diferenciada. 

Mas o que era escola diferenciada? O que era a educação diferenciada? O que era 

afinal educação indígena? Ou melhor, o que era Educação escolar indígena? Circe Bittencourt 

e Adriane Silva (2002) distinguem, em termos gerais, educação indígena de Educação escolar 

indígena pelos processos de ensino e aprendizagem em que se estruturam, sendo que a 

primeira se baseia na oralidade e nas relações “intra e inter-étnicas”. Ou seja, a educação 

indígena se relaciona aos “processos tradicionais de socialização e de reprodução de uma 

ordem social vividos pelas sociedades indígenas” (BITTENCOURT e SILVA, 2002, p. 63), 

que não condicionam a transmissão de seus valores, culturas e saberes a um determinado 

espaço institucional. 

Nesse sentido, destaca-se a diversidade de povos indígenas existentes, entre os quais, 

no início dos anos 2000, Khan e Azevedo (2004) já apontavam para existência de uma média 

de 220 povos no Brasil, com aproximadamente 180 línguas, ignorando-se os povos que 

resistem em manter contato com a sociedade indígena. Já no Censo IBGE 2010, os dados 

aumentam, contabilizando mais de 300 etnias, com as quais sobrevivem aproximadamente 

274 línguas. Diante dessas estatísticas, é inegável o quanto essa variedade implica no conjunto 

de singularidades que cada povo tem na sua forma de educar crianças e jovens, bem como o 

quanto a Educação escolar indígena deve (ou deveria) tratar do que é específico e 

diferenciado de cada população étnica. 

A Educação escolar indígena, com seus intentos voltados para “catequizar, civilizar, 

integrar e preservar” índios pode ser compreendida em dois períodos, segundo Bittencourt e 

Silva (2002). Sendo associada, inicialmente, aos projetos de colonização, com a presença de 

missionários católicos, até meados da década de 1970, quando começa a ganhar novos 

contornos com as demandas dos próprios movimentos indígenas. 
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Já para Ferreira (2001), a historiografia da Educação escolar indígena pode ser 

analisada em quatro fases: a primeira, marcada pelo período colonial; a segunda pela criação 

do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que inovaria em certa medida as políticas indigenistas 

se comparada aos séculos anteriores; a terceira, configurada a partir da década de 1970, com o 

surgimento de ONGs ligadas à questão indígena e à intensificação e organização dos 

movimentos indígenas, que consequentemente geraram uma nova etapa, principalmente com 

as mudanças da Constituição de 1988. 

Nesse momento, a escola ganha novas configurações, deixando de ser um objeto 

meramente colonizador para ser ressignificada (PELLEGRINI, 2014) conforme os projetos de 

futuro de cada etnia, entendidos pelos interesses e demandas dos povos indígenas, que, por 

sua vez, permitiriam o “reequilíbrio de uma relação [com os não-indígenas] que se configurou 

sob o signo da assimetria econômica e política” (GHANEM; ABBONIZIO, 2012, p. 158). 

Por esta perspectiva, pode-se afirmar que as escolas indígenas são, conforme Tassinari 

(2001, p. 50), espaços de fronteira, de “articulação e troca de conhecimentos, assim como 

espaços de incompreensões e de redefinições indentitárias dos grupos envolvidos nesse 

processo, índios e não índios”. São também inovadoras, como defende Abbonizio (2013), ao 

ser consideradas, hoje, como instrumento de luta, tendo sido outrora símbolos de aculturação 

e integração. Sempre foram lugares de encontros e de conflito entre dois mundos, entre dois 

saberes, o ocidental e o dos indígenas. 

Partindo desses pressupostos, além das minhas observações de campo ao longo da 

licenciatura e minhas experiências como professora, interessei-me pela visão que as 

professoras e professores indígenas têm de suas práticas, fundamentando-as no modo de 

transmissão dos saberes tradicionais de sua cultura, adaptadas à atividade escolar. Ou, apenas 

reproduzindo um modelo de ensino escolar predominante, originalmente não indígena, ainda 

que estivessem em um contexto oficial de escola diferenciada. 

Supondo que a prática docente é norteada pelos princípios e engajamentos das 

professoras e professores e que as decisões pedagógicas influenciam e mobilizam alunas e 

alunos, quais aspectos contribuiriam para o fortalecimento e valorização da própria cultura? 

Quais estratégias seriam usadas para que a escola se tornasse diferenciada? Qual o papel desta 

prática frente as ressignificações da escola? 
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Tendo sido convidada a fazer parte de um projeto de formação intercultural indígena 

com o povo Guarani, comecei a refletir sobre a formação das professoras e professores que eu 

havia conhecido, sobre o juízo que eu poderia fazer a respeito e sobre como eles e elas 

mesmas enxergariam sua prática docente. Último ponto que, especialmente, pode contribuir 

para a compreensão do que seja a Educação escolar indígena. 

Visando identificar o caráter dessa educação, ao lado das variadas percepções 

possíveis entre não-indígenas, ganha relevância responder à pergunta: como as professoras e 

professores indígenas Guarani Mbya entendem sua prática docente?  

Levei em conta minhas experiências e proximidade com povo Guarani Mbya situado 

no território indígena Tenonde Porã e as poucas produções sobre a temática escolar indígena, 

principalmente Guarani, na Feusp – dentre as cinquenta e seis referências que aparece na 

Biblioteca da Feusp, ao pesquisar o tema “educação escolar indígena”, no sistema Dedalus 

(Banco de dados bibliográficos da USP), apenas quinze se dividem entre dissertações de 

mestrado e teses de doutorado.  

Na sua maioria, discutem aspectos educacionais não escolares (regidas pelo professor 

Marcos Ferreira numa linha de pesquisa intitulada Antropologia da Educação), na formação 

de professoras e professores indígenas e na etnomatemática (orientadas pela professora Maria 

do Carmo Domite). Acrescentadas, por último, as recentes pesquisas coordenadas pelo 

professor Elie Ghanem, que consistem na investigação de aspectos em que a educação escolar 

indígena supera o caráter colonialista da escolarização. Viés pelo qual me enquadro, ao pensar 

como professoras e professores indígenas Guarani entendem ser sua prática docente e como se 

relacionam às práticas de inovação educacional.  

 Aliás, ao restringir a pesquisa no banco de dados da USP com a palavra “guarani”, foi 

identificado apenas seis produções acadêmicas, entre as quais, apenas duas tangenciam ou se 

centram em educação escolar indígena e dissertam exclusivamente sobre Guarani Mbya, são 

Testa (2007) e Santos (2017), respectivamente.  Além de que, também não sendo tão profícua 

as pesquisas sobre a prática docente, fora as que discutem apenas no âmbito da formação, 

excluindo por completo qualquer ligação com a questão indígena, vi como justificativas 

razoáveis para me atrever a discutir como as professoras e professores indígenas Guarani 

Mbya da Escola Estadual Indígena Guarani (EEIG) Gwyra Pepo, situada na aldeia Tenonde 

Porã, entendem sua prática docente.  
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Centralidade que permite identificar e delimitar as práticas docentes de forma 

circunscrita, que conflui para as hipóteses de uma apropriação do modo de transmitir os 

saberes tradicionais da cultura Guarani, baseadas no nhandereko (modo de ser e agir 

Guarani), engajados com o projeto de futuro, interesses e demandas da comunidade ou, na 

reprodução do modelo convencional de ensino de não-indígenas, alheios à especificidade 

cultural de quem aprende. 

Para tanto, traço como objetivos específicos a obtenção de uma descrição do próprio 

corpo docente da escola sobre suas práticas docentes e o esclarecimento dos sentidos que 

integrantes do corpo docente atribuem às práticas descritas.  
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1. Percursos metodológicos: bússola e corda  

 

Definidos o objeto de estudo, o problema e ainda justificada a necessidade de sua 

pesquisa, cabe escolher como se enveredar nessa investigação. Traçar o caminho não foi fácil, 

constituiu-se por um processo longo, estabelecendo-se com as disciplinas do mestrado, o 

trabalho de campo, o exame de qualificação e as próprias relações interpessoais envolvidas. 

Nas páginas que seguem, descrevo esse percurso, os preceitos que me norteiam e como 

amarro conhecimentos adquiridos na construção da pesquisa. 

1.1 Primeiros passos 

Adentrei o curso de pós-graduação na área de Sociologia da Educação no primeiro 

semestre de 2015. A primeira disciplina que cursei foi Projetos de Pesquisa: leituras sobre o 

método e técnicas na Sociologia da Educação, cuja bibliografia e discussões ao longo do 

semestre serviram para nortear e maturar meu próprio projeto.  

Com leituras de Zaia Brandão, em Conversa com pós-graduandos, Bourdieu, em O 

poder simbólico, Miséria do Mundo e Ofício de sociólogo, além de Norbert Elias, em A 

sociedade dos indivíduos, foi percorrido um caminho de reflexão sobre o que era meu projeto 

e o que eu de fato queria. Eu, inicialmente, previa a comparação ou aproximação da luta por 

reconhecimento de alunas e alunos guarani, da Escola Estadual Indígena da Gwyra Pepo, e as 

alunas e alunos afrodescendentes, da Escola Estadual Reverendo Erodice Pontes de Queiroz, 

onde leciono. Deixei a ideia de lado ou modifiquei até (re)definir-se com um novo e mais 

específico objeto de pesquisa: o que docentes indígenas Guarani Mbya entendem ser sua 

prática docente.  

Até então, minhas experiências de estágio na EEIG Gwyra Pepo, desde 2010, e as 

confluências com minhas aulas faziam com que eu notasse proximidades entre minhas turmas 

afrodescendentes e estudantes guarani, nos aspectos socioeconômicos e de autoafirmação. A 

partir disso, percebia a possibilidade de problematizar as influências da indústria cultural,4 

                                                 

4 Conceito criado por Adorno e Horkheimer, que “inegavelmente especula sobre o estado de consciência de 

milhões de pessoas às quais ela se dirige”, as massas, em que o consumidor não é o sujeito, mas, seu objeto. 

Deste modo, a indústria cultural é movida pela ideologia, da qual “seus representantes pretendem que (ela) 

forneça aos homens, num mundo pretensamente caótico, algo como critério para sua orientação, e que só por 

esse fato ela já seria aceitável”. (ADORNO, 1986, p. 93).   
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que institui de formas diferentes a necessidade de socializar-se pelo discurso sobre filmes, 

novelas, modelos/estilos de vida, tipos de roupas e gostos musicais, que, por sua vez, acabam 

por se tornar mecanismos ideológicos de autoafirmação.  

Através desses mecanismos, podemos nos identificar e consequentemente lutar em 

defesa dessa identidade. Do mesmo modo, atentava-me para a necessidade de ponderar como 

as próprias políticas e planos pedagógicos assumidos nas instituições de ensino podiam 

propiciar uma formação crítica e a construção de estratégias de luta por reconhecimento. 

Supondo que a prática docente é norteada pelos princípios e engajamentos das 

professoras e professores e que minhas decisões pedagógicas influenciam e mobilizam as 

alunas e alunos, pensei em investigar inicialmente as estratégias de luta por reconhecimento 

das alunas e alunos afrodescendentes e guarani, estabelecendo correlações. No entanto, já 

tendo sido advertida sobre as proporções audaciosas desse projeto, sobre o qual já me 

orientavam ser muita coisa dedicar-me a um ou outro assunto, fui me envolvendo com a 

elaboração de um projeto de formação intercultural indígena para educadores guarani que 

atuam nos Centro de Educação e Cultura Indígena (Ceci) junto ao meu orientador e colegas 

atuantes em pesquisas sobre educação escolar indígena. 

Tal envolvimento possibilitou a reflexão mais centralizada sobre a formação de 

docentes indígenas que eu havia conhecido, sobre o juízo que eu poderia fazer a respeito e 

sobre como eles e elas mesmas enxergavam sua prática docente. A forma como 

compreendiam se tornava bastante relevante para entender o que era a educação escolar 

indígena. 

Logo, fui mudando meu objeto de pesquisa, meu problema e sistematizando hipóteses 

ao longo da disciplina, que não trabalhou nenhum método ou técnica específica na área da 

Sociologia da Educação, antes, refletiu sobre o ofício do sociólogo, sobre o fazer pesquisa, a 

flexibilidade do olhar da pesquisadora e o xeque dado nas próprias certezas, nas próprias 

pressuposições.  

As discussões em aulas, a visão, baseada em Bourdieu (1989; 1997), sobre quem são 

os agentes sociais, as instituições, quais são os valores e histórias nas quais o meu objeto de 

pesquisa se insere propiciaram um novo alinhamento. Agora, eu centraria nas professoras e 

professores indígenas, dentro da instituição escolar, num contexto sociocultural diferente do 
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meu, com suas especificidades. Mas, o contato com minha realidade as gerenciava de algum 

modo, tanto na construção dessa educação escolar indígena quanto das práticas docentes ali 

desenvolvidas. 

Essas percepções acabavam por incidir em duas hipóteses. Ou docentes indígenas se 

apropriam da forma de transmissão dos saberes de sua própria cultura (no caso, o 

nhandereko). Ou reproduzem os modelos tradicionais de ensino não-indígena, cujo ponto de 

partida são saberes convencionais reunidos em campos disciplinares. 

Num segundo momento da disciplina, concentramo-nos na leitura crítica dos projetos 

individuais de cada pessoa, dinâmica que permitiu várias sugestões a respeito das arestas que 

cada trabalho tinha, inclusive o meu, contribuindo para reescrita. Fui percebendo que, no 

mestrado, eu carregava muito das experiências da graduação e que a elaboração do projeto 

não se encerrava naquela disciplina mãe, que parecia segurar nossas mãos e dizer “sigam por 

esse caminho”. As palavras maturação e seriedade, mencionadas numa das aulas como 

característica dos processos de pesquisa, repercutiam. Ampliei as referências bibliográficas, 

acrescentando os Referenciais para Educação Escolar Indígena (BRASIL,1998; BRASIL, 

2002), e obras que melhor explanassem o universo guarani, entre as quais Schaden (1974) – 

que posteriormente eu perceberia, principalmente na qualificação, não dialogar com suas 

premissas culturalistas, fundamentadas pela Teoria da aculturação – e Testa (2007; 2014). 

Igualmente, as leituras de Abbonizio (2013) e Pellegrini (2014) sobre educação escolar 

indígena, ainda que relacionadas às experiências no Alto do Rio Negro, deram subsídios para 

a compreensão do que seja inovação educacional e projetos de futuro dentro do universo 

indígena, de modo que contribuem para uma perspectiva de como a prática docente reflete 

uma concepção coletiva, conjecturando se o engajamento ou não de professoras e professores 

se alia a isso. 

Ademais, centrada numa bibliografia historiográfica, tentei traçar o processo de 

constituição da educação escolar indígena, apropriando-me de Bittencourt e Silva (2002), 

Ferreira (2001), Hilsdorf (2003), Kahn (2004), Silva (2001) e Tassinari (2001), identificando 

as diferenças entre educação indígena e educação escolar indígena, as relações travadas com 

jesuítas e órgãos governamentais, bem como a mobilização indígena e sua apropriação do 

espaço escolar como ferramenta de luta.  
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Nesse processo de enriquecimento teórico, percebi também a necessidade de 

estabelecer novas relações com as/os Guarani, as quais havia iniciado no período em que fiz 

estágios para licenciatura, concluídos por volta de 2012. Era emergencial esse retorno, o 

processo de reaproximação. Muita coisa havia mudado. As mudanças eram específicas no 

quadro de docentes, que refletiam uma nova configuração para a escola. O projeto, então, era 

reescrito e tomava novos caminhos. 

1.2 Em torno de uma educação menor 

Outra disciplina, cursada no segundo semestre de 2015, História do currículo e das 

disciplinas escolares e concepções de educação, tinha sido uma das sugestões de meu 

orientador. Estava entre todas as oferecidas num horário que se adequasse à minha rotina 

como professora e que tangenciasse minimamente meu tema. 

Ainda que tivesse tornado a prática docente das professoras e professores indígenas 

Guarani Mbya como meu objeto de pesquisa, o currículo se tornava fundamental para o meu 

estudo, uma vez que as práticas o efetivam. Mas, sem grandes expectativas, imaginava não ter 

nenhuma discussão que tratasse diretamente do meu interesse específico com a questão 

indígena. Doce engano. Havia mais do que eu podia imaginar. Pois, se não houve de fato uma 

discussão sobre educação escolar indígena, a proposta de pensar "o tema do currículo e das 

disciplinas como construções históricas, pensadas como arenas de disputa, de permanências e 

mudanças, de poder e resistência, de experimentações políticas, de atuações culturais" 

(MATE, 2015) não impediu que eu a trouxesse o tempo todo à tona, sem contar com aquilo 

que proporcionou para minha própria prática docente. 

Nesse sentido, é relevante o perfil das aulas no ensino superior de professoras e 

professores que tiveram alguma experiência também como docentes do ensino primário e 

secundário, principalmente quando ocorre na rede pública. Isto acaba por influenciar os tipos 

de discussões em sala, que saem da teoria e de discursos vazios e distantes sobre educação 

para debates significativos e até mesmo pragmáticos. Dessa maneira, mais do que discussões 

acerca da história do currículo, eram conversas acaloradas sobre o cotidiano da sala de aula e 

a influência do currículo nas abordagens dos professores e professoras. 

A proposta de um seminário que discutisse as possibilidades de uso das fontes de 

pesquisa sobre o currículo e disciplinas escolares foi um desafio, tanto para formar um grupo 
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quanto para escolher uma temática que abarcasse as fontes que priorizamos, ou o contrário. 

Havia uma linha tênue que separava tema e fonte, mas, ambos geravam o mesmo complexo. 

A partir de um, poderíamos encontrá-lo em diversos lugares. Com o outro, poderíamos falar 

de tudo. Reuníamo-nos, quando possível, nos quinze minutos antes das aulas, trocamos e-

mail, batemos boca, éramos alteregos focados em diferentes pesquisas, embora todos tivessem 

alguma experiência em sala de aula. Tornamo-nos um grupo de amizade. Arregaçamos as 

mangas, escolhemos um tema pouco comum na turma, mas, que parecia ligado 

intrinsecamente ao texto curinga da disciplina: “Em torno de uma educação menor". O texto 

de Sílvio Gallo (2002) é uma reflexão sobre a educação a partir do conceito de literatura 

menor, criado por Deleuze e Guattari para analisar uma obra de Kafka. Para eles, são três 

características que identificam uma obra como literatura menor: a desterritorialização da 

língua, a ramificação política e o valor coletivo. 

A desterritorialização da língua, estaria relacionada à sua subversão, de modo que a 

fizesse ser o veículo de desagregação da própria, pois “toda língua é imanente a uma 

realidade. A literatura menor subverte essa realidade, desintegra esse real, nos arranca desse 

território, dessa tradição, dessa cultura” (GALLO, 2002, p. 172). Sendo assim, ainda que a 

literatura não traga necessariamente um conteúdo político, sua existência já é revolucionária, 

já é por si só um ato político. E, pelo mesmo motivo, acaba tendo um valor coletivo.  

Os valores deixam de pertencer e influenciar única e exclusivamente ao artista, para 

tomar conta de toda uma comunidade. Uma obra de literatura menor não fala por si 

mesma, mas fala por milhares, por toda a coletividade. (GALLO, 2002, p. 172). 

Em contraponto, Gallo (2002) defende que uma educação menor é um ato de revolta e 

de resistência, um ato de singularização e de resistência, contra uma educação maior centrada 

nas políticas públicas, parâmetros e diretrizes. A educação menor estaria no âmbito da 

micropolítica, na sala de aula, nas ações cotidianas. Ela desterritorializa os processos 

educativos com os quais a educação maior busca construir uma imensa máquina de controle. 

Para aquele autor, a educação menor teria táticas equivalentes as de greve numa 

fábrica, buscando parar a produção, opor-se, buscando produzir diferenças, o que abriria 

espaço para um professor e/ou professora militante empreender sua revolta e resistência. Com 

as quais, fruto de suas ações, teria consequências coletivas. Por esta perspectiva, o texto era 

permitia um olhar sobre professoras e professores militantes, sobre docentes que deixam de 

serem profetas, pessoas que apenas predizem os caminhos futuros, para serem protagonistas, 

atuantes. O texto não só permitia uma reflexão sobre o Mova-Movimento de Alfabetização de 
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Jovens e Adultos (tema do meu seminário) como um movimento de resistência, mas também 

sobre a educação escolar indígena, que foi e é reivindicação do próprio movimento indígena, 

que acaba por subverter as macro políticas de Estado. 

Dessa maneira, ainda que as aulas não tenham tratado nada específico do meu tema de 

pesquisa ou desencadeado um trabalho que eu pudesse explorar, pensar nas mudanças do 

currículo e analisar seus contextos e modelos, propostas e programas, faziam-me associar os 

enfrentamentos na escola indígena que exigem um currículo diferenciado, coerente com sua 

cultura, mas que esbarra em uma série de cobranças externas, gerando o maior conflito sobre 

o que ensinar e o que devem aprender segundo o que as próprias pessoas indígenas acreditam 

e a forma de atuação da Secretaria da Educação. 

Igualmente, na minha sala de aula, vejo inúmeras pilhas de discursos para melhorar a 

educação através de avaliações externas e internas, livros didáticos e apostilas impostas, e 

uma realidade frequente de estudantes que chegam ao 8º ano e ainda não sabem escrever o 

próprio nome. Mas, é lá dentro, fechada a quatro paredes, que eu e minhas turmas nos 

preparamos para a guerra, é ali com elas que transformo as misérias do mundo, de seus 

mundos, na maior riqueza. Consigo me apropriar daquilo que trazem, de suas culturas juvenis 

e populares, de seus pancadões, de seus passeios nas vaquejadas, das suas cruéis realidades na 

olaria, da falta de saneamento, da falta de transporte público, da falta de áreas de lazer. Crio 

estratégias para fugir do convencional, para lhes mostrar novas coisas a partir daquelas que já 

conhecem e daquelas que ainda não conhecem. 

São professoras e professores engajados que entendem que a escola é espaço de luta e 

resistência, que é na escola que possibilitamos às alunas e alunos a ampliação de suas 

perspectivas, terem perspectivas, saberem quem são seus opressores e verem que as situações 

que enfrentam não são deterministas, mas, processuais, de um sistema político e econômico. 

Essa disciplina me encheu de ânimo para enfrentar os problemas da sala de aula, fez 

enxergar além e ter melhores condições para abordar projetos pedagógicos e planos de gestão, 

os quais fui convidada para reescrever na escola onde leciono. Possibilitou-me rever o que é 

minha própria prática docente, o que tenho feito, o que faço, o que posso fazer e até mesmo o 

quanto as professoras e professores indígenas acabam por beber dessa mesma fonte de força 

política e engajamento que os inspira a lutar e resistir. 
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1.3 Mudança educacional: inovação e reforma 

Outra disciplina versava sobre os temas de mudança educacional, inovação e reforma. 

Seguia uma dinâmica inovadora dentro da jaula universitária, propondo a organização de 

pequenos grupos, chamados de panelinhas, que deveriam criar perguntas a partir dos textos 

base da aula para, posteriormente, discutirem com os demais grupos num panelão. Partia do 

princípio de que toda pessoa tem direito de aprender e que as pessoas, ao se relacionarem, 

aprendiam, de forma, que esse aprendizado dependia da atividade da pessoa que aprende. 

Em nível individual, cabia-nos ler os textos e problematizá-los pela formulação de 

perguntas. Mas o ato de questionar, de criar perguntas, que era o norte das aulas, era mais 

difícil do que refletir e dizer o que pensávamos e sentíamos sobre o texto e com o que o 

correlacionávamos. Não estávamos habituadas e habituados a perguntar. Mostrávamos isso 

quando expúnhamos nossos projetos. Exibíamos isso no exercício de criar perguntas. 

Tínhamos aprendido apenar a afirmar. Nossas formações moldavam-nos a aceitar sem jamais 

questionar. 

Em nível coletivo, tínhamos que tentar responder ou discutir as próprias perguntas que 

fazíamos, que acabavam por criar tantas outras perguntas, principalmente porque todas 

convergiam para sala de aula e tínhamos a liberdade de relacionar nossas leituras com outras 

leituras, com nossos projetos, com nossas experiências, situação que eu não pude vivenciar 

em outra disciplina que cursei concomitantemente a esta. Talvez o único aspecto que nos 

oprimia fosse o tempo, sempre curto. E mais curto para mim, que saía apressada antes do 

último grão da ampulheta cair, para conseguir chegar a tempo na escola onde leciono.  

Fora isso, conturbações particulares não me deixaram tão presente quanto gostaria. 

Entretanto, as discussões sobre mudança educacional, inovação e reforma dialogavam com 

meu projeto de pesquisa e fundamentavam os conceitos que meu orientador já defendia, 

prosaicamente, desde nossas primeiras reuniões. Minha pesquisa, centrada em como os 

docentes indígenas entendiam sua prática docente, relacionava-se diretamente com as ideias 

de inovação, desde a reflexão circunscrita sobre o universo da educação escolar indígena até 

as próprias práticas docentes que fui percebendo ao longo das minhas observações na aldeia. 

Não tendo configurações de reforma, instituídas por parâmetros e diretrizes, vindas de 

cima para baixo, tão pouco de mudança, associada a uma lógica de mudança sistêmica, que 
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uniria reforma e inovação, a educação escolar indígena seria inovadora. Uma vez inovadora, 

era entendida como prática diferente em relação a práticas costumeiras em determinado lugar 

e determinado grupo social, que acontece na base (ou fora) dos sistemas escolares, 

caracterizada pela sua variedade e localização.  

A educação escolar indígena se confrontava com a educação escolar não indígena, 

tentando superar seu caráter colonialista. Alguns aspectos eram mais evidentes do que outros, 

a começar pela participação da comunidade na definição de projetos educacionais e na 

escolha das professoras e professores indígenas.  Escolhidas as professoras e professores 

indígenas, elas e eles também inovavam com o papel de liderança que assumiam frente às 

comunidades. Do mesmo modo, as aulas de cada docente também poderiam ser categorizadas 

como inovadoras frente a outras. Pois mesmo estando num contexto de escola diferenciada, 

que predispõe que as aulas sejam diferenciadas, havia umas mais que as outras.  

Na lida da disciplina, fui categorizando práticas que me pareciam comuns ou 

diferentes das que eu reconhecia na escola não-indígena e fui tratando-as como inovadoras ou 

convencionais, percebendo que havia muita confluência dos dois elementos, o que de algum 

modo questionava minhas hipóteses. Afinal, ao pensar na possibilidade de docentes terem 

engajamento nos projetos de futuro e interesses da comunidade, apropriarem-se do modo de 

transmitir os saberes tradicionais da sua própria cultura, pressupunha inovação, contra a 

hipótese também possível de que reproduziam o modelo tradicional de ensino dos não-

indígenas, ignorando a especificidade cultural das próprias alunas e alunos. 

1.4 Pressupostos etnográficos 

A última disciplina que fiz foi a mais difícil, ainda que tenha contribuído muito para 

reflexões metodológicas. Enquanto a aula sobre mudança educacional, reforma e inovação 

tinha aspectos inovadores, promovia o debate, dava voz à turma, criava círculos e 

semicírculos de conversa, a disciplina Etnografia aplicada à pesquisa educacional era rígida, 

centrada na professora que discursava e discursava sobre suas experiências e calava alunas e 

alunos quando traziam suas realidades, sentenciando que não se poderia fugir do tema, ainda 

que quase todas as exposições fossem contextualizadas. 

Fora a dinâmica da aula, a solicitação de cinco resumos, um seminário e um ensaio 

etnográfico que se configurariam como metade do meu relatório de qualificação e, por 
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suposto, parte desta dissertação, a disciplina buscou refletir e discutir a etnografia e sua 

utilização nos contextos educacionais. O trabalho final consistia na produção de um ensaio 

etnográfico, que discutisse um tema qualquer, desde que o analisasse à luz de uma 

bibliografia específica acrescida das referências discutidas em aula, a fim de que se analisasse 

determinado objeto, à escolha, mas que se centrasse numa reflexão sobre a entrada em campo. 

Minha entrada de campo iniciara nos tempos de licenciatura. Ainda que com o 

mestrado assumisse novos contornos, um novo lugar, já não era a primeira visita, isso 

determinava muita coisa, uma soma de conhecimentos e reconhecimentos confrontados com 

uma série de situações novas, como a mudança do corpo docente. Durante 2016, as visitas à 

aldeia aumentaram frente ao ano anterior. Havia me organizado para que ao menos 

conseguisse ir três vezes por semana e, nos demais dias poder me dedicar às disciplinas do 

mestrado. Pensei que quanto mais tempo passasse por lá, mais elementos poderia observar, 

andando e me relacionando e estreitando essas relações. 

No entanto, alguns problemas particulares me impediram de ir com a regularidade 

planejada, obrigando-me a intervalos mínimos de quinze dias entre uma semana de visita e 

outra. Além disso, acumuladas as aulas do mestrado e as que leciono, meu tempo ficava 

corrido: por volta das 8h, eu chegava na escola, mas, entre 11h30 e 12h, já precisava voltar. A 

frequência fragmentada exigia uma readaptação às dinâmicas da escola todas as vezes que eu 

voltava a campo e diferentes demandas surgiam a todo tempo. 

Mas era impossível a neutralidade, a figura do estrangeiro, estranho à realidade, figura 

estativa e observadora. Afinal, como afirma Fonseca (1999, p. 65), “Ninguém nega que somos 

parte da realidade que pesquisamos. Quer seja na linha de Marx, Bourdieu ou Foucault, não 

há pesquisador que ainda nutra a ilusão de ser ‘neutro’”. E assim sendo, fiz observações 

participantes, agia e interagia na sala de aula como fazia em todas as atividades nas quais 

estava presente. Não buscava ser protagonista, mas, auxiliava no que estava ao meu alcance, 

como ajudar a arar a terra para a horta, carregar bananas para fritar, auxiliar alguma 

professora ou professor indígena quando me solicitava.  

Em quase todos os relatos etnográficos lidos, destacava-se muitas vezes tal posição do 

pesquisador observador participante, que confluía também com a aproximação e o bom 

relacionamento estabelecido com informantes e com as pessoas estudadas. Enfatizou-se muito 
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essa relação de cumplicidade criada com informantes para que a pesquisa fluísse, embora 

participar das atividades não tornasse quem pesquisa uma pessoa nativa daquele contexto. 

Além dessas características da pesquisa, que seguia até então sem os pressupostos 

teóricos da etnografia, optei por evitar o uso do caderno de campo, tão fundamentado em 

todas as descrições sobre o método etnográfico. Pois parecia-me uma afronta estar a todo o 

tempo acompanhada de um caderninho quando a maioria das pessoas informantes, na maior 

parte das atividades de que participei, valorizavam a oralidade. 

Fiz uso de anotações simultâneas aos eventos quando, de algum modo, favoreciam a 

escrita, como as reuniões de ATPC (Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo), de 

Planejamento e discussões sobre o PPP (Projeto Político Pedagógico). Fora estas, todos os 

registros, as descrições de tudo que eu havia observado, participado, visto, interagido, ouvido, 

falado, pensado, deram vida às folhas brancas a posteriori das experiências de campo, sendo 

quase todos escritos para configuração do relatório de qualificação. 

1.5 Descrição densa 

A entrada no campo é sempre difícil. O estranhamento, a falta de jeito e de domínio do 

espaço, o não saber se comportar é constante. Há uma enorme tensão que se dilui com o 

tempo, vão se tecendo as relações, vamos nos tornando mais próximos das pessoas que 

contribuem para a pesquisa, coautoras, informantes. Vamos, em suma, costurando nossas 

observações ao que pesquisamos, para, por fim, analisá-las. 

(...) quando o objeto de estudo não é mais “informante”, submetido a regras da 

entrevista que lhe são estranhas, mas sim “nativo” dominando seu pedaço. Nesta 

situação, o pesquisador, um intruso mais ou menos tolerado no grupo, não nutre 

mais a ilusão de estar “em controle da situação”. É justamente aqui, quando seu mal-

estar, sua incompetência nas linguagens locais o obriga a reconhecer dinâmicas 

sociais que não domina bem, que o antropólogo sente que está chegando a algum 

lugar. (FONSECA, 1999, p. 64). 

Geertz defende que a etnografia não é uma mera questão de método, cujos livros dirão 

sobre a prática de estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, escrever 

diários de campo, mas, mais do que isso, ela é uma “descrição densa”. Compreende como 

descrição densa o contato do etnógrafo com uma gama de estruturas conceituais complexas, 

ligadas umas às outras, das quais ele precisa aprender antes de apresentá-las, num processo 

semelhante ao de um crítico literário.  
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Para Geertz (2003), o pesquisador, ao tentar compreender a cultura de um povo, vê-se 

inserido num conjunto de significados, símbolos, valores, interpretações, que tenta 

depreender, procurando-lhe o que é comum (haja vista que partimos sempre de nós, para 

encarar o outro) onde existem formas não usuais, para perceber o quanto os significados 

variam conforme os padrões de vida. 

Ele ainda salienta o quanto os textos antropológicos são interpretações das 

interpretações, pois apenas o “nativo” pode interpretar em primeira instância, haja vista que é 

sua cultura. Dessa maneira, cabe ao etnógrafo interpretar e esclarecer o que ocorre. Assim, a 

descrição etnográfica se caracteriza, fundamentalmente, pela interpretação, na qual ela utiliza 

suas anotações para compreender o fluxo do discurso social, bem como, em certa medida, 

traduzi-lo ao tentar “salvá-lo” da possibilidade de ser extinto, condensando-o em formas 

pesquisáveis. No entanto, Geertz (2003) esclarece prontamente que o lugar do estudo não é o 

objeto de estudo, que os antropólogos não estudam as aldeias, mas, nas aldeias. De modo que 

os dados obtidos não são mais puros ou fundamentais do que os obtidos por outras espécies de 

pesquisa social, mas sua circunstancialidade é favorável. 

Por outro lado, “os estudos se constroem com outros estudos” (GEERTZ, 2003, p. 18), 

a fim de se aprimorar e dominar maiores informações e conceitos sobre o tema, usufruir de 

outras pesquisas para melhor compreender seu objeto. Nesse sentido, ao tentar compreender a 

cultura guarani, ao querer investigar as concepções que docentes indígenas têm sobre sua 

própria prática docente, foi necessário, a todo instante, ser atenciosa a tudo o que eu 

observava. E, para entender, interpretar os significados atribuídos àquilo que eu via, também 

era preciso a mobilização de uma série de leituras que me ampliasse a visão sobre o contexto 

observado. Testa (2007) e Abbonizio (2013) eram as que mais dialogavam com meus 

pressupostos, dando-me suporte no que tange as produções e transmissões de saberes guarani 

mbya e o entendimento da escola indígena como inovação educacional. 

Com Geertz (2003) assumi que o melhor gênero textual para apresentar as 

interpretações culturais e as teorias que as sustentam é o ensaio, pois as fundamentações 

teóricas são dissolvidas nas interpretações, usadas não para codificar regularidades abstratas, 

mas, para contribuir nas descrições e, por sua vez, na análise das descrições minuciosas (e 

densas). 
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Recuperei as experiências anteriores à pesquisa do mestrado porque foi a partir destas 

que meus pressupostos foram estabelecidos. As observações iniciais possibilitam explicitação 

de hipóteses sobre o comportamento de docentes indígenas na sala de aula e, 

consequentemente, o que talvez entendessem por prática docente. Eu acreditava, a princípio, 

que docentes Guarani Mbya, entre as hipóteses imagináveis, entenderiam sua prática docente 

ou como estratégia de luta por reconhecimento, apropriando-se da forma de transmitir os 

saberes tradicionais guarani, o nhandereko, no universo escolar, ou como reprodução do 

modelo tradicional de ensino não-indígena, cujo ponto de partida são saberes convencionais 

reunidos em campos disciplinares, alheios à especificidade cultural das alunas e alunos. 

Contudo, essas mesmas características poderiam flutuar entre uma pessoa e outra, cada 

uma em seu turno poderia promover práticas inovadoras, além daquilo que toda a escola 

indígena já simboliza diante da escola não-indígena convencional. 

Como recursos e métodos, salientava que a pesquisa seria de natureza qualitativa, 

centrada num trabalho descritivo bem detalhado, tendo em vista gerar informação consistente 

para ser agrupada em categorias correspondentes ao engajamento político ou à reprodução do 

ensino convencional não-indígena. Justificava-me que os procedimentos adotados não 

demandavam recursos materiais significativos. Em vez disso, requeriam muita disponibilidade 

de tempo e especialmente capacidade de escuta, tanto nas observações diretas do ambiente 

escolar quanto nas entrevistas. Os procedimentos se organizariam de modo que as 

informações obtidas nas entrevistas pudessem ser verificadas e reexaminadas com recurso a 

novas consultas às pessoas entrevistadas. 

O balanço da literatura especializada, principalmente as pesquisas antropológicas 

sobre o povo Guarani, delinearia aspectos culturais que favoreceriam a compreensão do 

processo de transmissão de saberes tradicionais que poderiam ser apropriados ou não na 

prática escolar. Além disso, entendendo a educação escolar indígena como possível inovação 

educacional, tornar-se-ia essencial a leitura crítica sobre o tema. Caracterizando o que fosse 

específico do povo Guarani, observaria as professoras e professores em suas interações dentro 

do coletivo escolar e nas aulas, aliando-se ao balanço da produção científica correspondente 

para melhor direcionar possíveis entrevistas, a serem esquematizadas ou semiestruturadas em 

roteiros.  
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Entretanto, as estadas em campo e as leituras sobre pressupostos etnográficos foram 

moldando as perspectivas de análise e observação. Percebendo a necessidade de estabelecer, 

primeiramente, uma relação mais próxima com as pessoas interlocutoras dessa pesquisa, 

coautoras e informantes, fui deixando o tempo fluir. Apropriava-me das conversas, 

posicionava-me em algumas, participava de tudo o que me convidavam ou solicitavam para 

que, aos poucos, nas conversas do dia-a-dia, pudesse retirar o que me servisse. 

Descartei a ideia das entrevistas estruturadas. Não queria reduzir a pesquisa de campo 

a “entrevistas quase terapêuticas entre apenas duas pessoas” (FONSECA, 1999, p. 64). As 

pessoas não eram isoladas de um meio social, político, histórico, as relações que estabeleciam 

comigo e com as outras pessoas eram importantes. Queria entendê-las fora de uma salinha 

com perguntas e respostas. 

Ora, devemos lembrar que a entrevista a dois é uma situação particular que exige um 

registro específico. É muitas vezes na tentativa de ajustar sua narrativa às 

expectativas do pesquisador que o informante tece seus exageros: para entreter seu 

interlocutor tanto quanto para manipulá-lo. (FONSECA, 1999, p. 64). 

No entanto, se eu descartava as entrevistas estruturadas, isso não significava que não 

precisaria pensar em algumas perguntas que me pudessem nortear de algum modo. Entre 

estas, qual era o histórico das professoras e professores guarani? Como haviam se tornado 

professoras e professores? O que achavam da sua prática docente? E ainda, acrescentava-se, 

diante das estadas em campo, a pergunta sobre as relações entre ser docente e ser liderança. 

As perguntas poderiam ser feitas aleatoriamente. Aliás, muitas se davam em conversas 

soltas, por exemplo, quando conversei com Tiago sobre o meu projeto de pesquisa, apenas 

falando o que pretendia descobrir, e ele me respondeu: 

professor indígena guarani não pensa como professor jurua, nós não somos 

professores, estamos professores, aqui é só uma passagem para servir nossa 

comunidade, amanhã, podemos estar no postinho, no Ceci, ir para outra 

aldeia. Não somos professores para ganhar dinheiro, porque é um emprego, 

mas, para contribuir com a nossa comunidade. 

Busquei, então, nas conversas informais, perceber o quanto o discurso sobre a escola 

“ser uma arma contra jurua, de ser importante para conhecer e entender o juruareko, assim 

como de fortalecer e valorizar o nhandereko”, reproduzido em muitas falas das professoras e 

professores indígenas, principalmente as de Jera, Poty e Tiago, está para além de um discurso 

recorrente das lideranças. Como isso seria prático? Como se daria nas aulas? 
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Todavia, aquelas conversas não seriam suficientes para traduzir o que as professoras e 

professores indígenas entendem ser sua prática docente, era necessário ter registros formais 

sobre suas falas e posições, para fundamentar a pesquisa e dar voz aos pensamentos, reflexões 

e práticas das pessoas que não eram apenas minhas informantes, minhas interlocutoras, mas 

também, coautoras, até por isso, não poderia deixar à margem seus verdadeiros nomes.  

Considerei que “a interlocução é o sangue de nossa pesquisa de campo, e tem que ser 

tratada com cuidado, que é necessária uma certa familiarização até que a entrevista seja 

possível” (CALAVIA SÁEZ, 2013, p.159). As entrevistas só foram realizadas ao longo de 

2017, em diferentes momentos e circunstâncias, às vezes nas casas das pessoas, às vezes na 

opy ou sentada numa sombra. Eram formas de dar voz e expressão às professoras e 

professores indígenas sobre sua prática docente. 

Eu explicava o tema da minha pesquisa e perguntava o que achavam, entendiam, sobre 

sua prática docente, qual tinha sido sua trajetória e relações com o papel de liderança. Deixava 

claro não me importar com as possíveis interrupções porque queria muito mais uma prosa a 

respeito de dado assunto. Minhas descrições e pequenas observações se compõem com a 

apresentação das falas das professoras e professores indígenas relacionadas às percepções de 

campo. As transcrições são carregadas de marcadores conversacionais “daí”, “então”, “né”, e 

de referências ao longo dos próprios comentários como os risos, que regem a fluidez das 

conversas, além de trazer um pouco das descontrações na coleta dos depoimentos.  

Somadas às entrevistas e conversas informais, às relações estabelecidas desde o tempo 

da licenciatura e fortalecidas nesses últimos anos do mestrado, também há observações de 

salas de aulas, ainda que por um momento me vi frustrada diante do meu caderno de campo, 

quando vi poucos registros sobre estas. Na escola não-indígena são comuns o confinamento 

espacial e o distanciamento do contexto e demandas da comunidade. Já na escola indígena, ao 

contrário, havia uma série de projetos, atividades diferenciadas, políticas e festivais fora da 

escola. Eram poucas as aulas confinadas na sala de aula, quase sempre havia produção de 

horta, coleta seletiva, campanha sobre o mosquito da dengue, eventos da comunidade como 

manifestações a favor da demarcação das terras indígenas e encontros de xondaro5. 

                                                 

5 Termo polissêmico, cujo amplo e complexo uso entre as/os Guarani aponta para muito mais do que a provável 

corruptela de sua origem ibérica (“soldado”) (KESSE dos Santos, 2017, p.21). No entanto, com a ideia de 

guerreiro, associa-se ao início da adolescência, mesmo que as crianças possam imitar, como um tipo de 

formação, baseada na escuta dos mais velhos, no trabalho em grupo, companheirismo, solidariedade e 
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Segundo Erickson (1989), os sistemas formais e informais operam de maneira 

simultânea e, na medida em que os papeis docente e discente se explicam dentro de categorias 

codificadoras predeterminadas, é necessário também levar em conta as dimensões informais e 

extraoficiais de seus papeis e status na sala de aula. O pesquisador ou pesquisadora procura 

entender como as professoras e professores, alunas e alunos, em suas ações conjuntas, 

constituem esses espaços, esses lugares, uns para os outros, observando uma aula e fazendo 

anotações que registrem a organização social e cultural de todas as ações realizadas, 

pressupondo a organização do significado-em-ação. Minha preocupação não foi a efetividade 

da prática docente, mas, como as professoras e professores guarani a entendem, sendo 

importante levar em conta as relações estabelecidas. 

Foi indispensável considerar as redes de parentesco e os papeis que as professoras, 

professores, alunas e alunos indígenas ocupam fora da escola. O que é mais singular nas 

relações entre elas e eles, é que docentes e estudantes pertencem à mesma comunidade, 

muitas vezes pertencem à mesma família, de modo que é impossível ficar alheia a tudo o que 

acontece para além da escola. Escola, aliás, que não tem muros. 

Meu campo, por certo, foi a Escola Estadual Indígena Guarani Gwyra Pepo e são 

informantes as professoras e professores guarani. Cheguei com uma série de pressuposições 

que foram sendo desconstruídas ao longo do contato, das reações estabelecidas com as 

pessoas pesquisadas e a bibliografia que assumi como suporte. Vinculei-me a algumas 

pessoas que foram contribuindo para aproximação de outras e fui firmando minhas redes de 

relações, bem como os laços entre as pessoas com quem me envolvi. Criei laços de amizade, 

fiz-me presente, elas me influenciaram assim como de algum modo eu as influenciei. 

A alteridade é constante, tanto pelos pertencimentos étnicos, quanto pelos papeis 

desempenhados, pesquisadora e pesquisados, mas, é nesse paradoxo de distância e 

aproximação que posso confrontar as diferenças. É no momento que nossas interlocutoras e 

interlocutores se sentem à vontade conosco, tornamo-nos próximos, cravamos nosso 

pertencimento à realidade pesquisada. E não há neutralidade. Quando incorporo as noções de 

Fonseca (1999) sobre as etapas do método etnográfico – estranhamento, esquematização, 

                                                                                                                                                         

responsabilidade, a fim de adquirirem equilíbrio físico e mental (XoNdaRo Mbaraete: a força do Xondaro, 2013, 

p.22). 
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desconstrução, comparação e sistematização – no percurso que tenho traçado ao longo de 

minha pesquisa, tenho a impressão de seguir “a estrada de tijolos amarelos”. 

Etnologias, etnografias, diagramas, mapas, genealogias, foram fazendo parte de um 

portfólio bibliográfico que auxilia na desconstrução, na avaliação das perguntas feitas e o que 

cada dado colhido pode responder. Sentada à frente do computador, meu laboratório, e parada 

frente a todas as anotações, leituras e memória revisei as noções de minha cultura escolar e 

não indígena, do modelo escolar convencional, para enxergar os significados particulares da 

cultura do outro, guarani. Espantei os estereótipos ao mesmo tempo em que busquei 

dinâmicas análogas para comparar ao caso a que me dediquei. Descobri sobre os movimentos 

indígenas e as experiências escolares de outros povos, tracei semelhanças e diferenças. 

Finalmente, quando consegui encabeçar todos esses saberes, recolhidos dessas andanças, pude 

sistematizar. 

Montar o quebra-cabeça, como afirma Fonseca (1999), juntando as peças colhidas ao 

longo do trabalho de campo com a leitura bibliográfica, é o que faço em parte aqui para tentar 

compreender como o sistema funciona: como as professoras e professores Guarani Mbya 

entendem sua prática docente? Como esta se manifesta? Como tenho conseguido enxergar 

isso à luz das minhas hipóteses? 
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2. Caminhos da teoria: pressupostos 

No que tange o investimento na literatura acadêmica, as especificidades de suas 

leituras partem da seleção dos temas pertinentes à minha pesquisa e do tempo dedicado a cada 

universo, pois são elas que dissolvidas constrói toda dissertação. Retomando a questão que 

me norteia – o que as professoras e professores indígenas Guarani Mbya entende ser sua 

prática docente? – tornam-se necessárias as definições do que é a Educação escolar indígena 

(espaço onde atuam as professoras e professores), qual o papel do docente indígena e as 

especificidades étnicas do grupo analisado (Guarani Mbya).  

Além disso, fundamentalmente, é necessário refletir o que é a prática docente e buscar 

bússolas teóricas para entendê-la. No entanto, centrei-me, apenas nos assuntos mais 

abrangentes, ainda que toque nos aspectos inovadores que a escola indígena e a própria 

prática docente trazem. 

Nesse sentido, organizo este capítulo segundo o diagrama a seguir, em que priorizo 

saber quem são as pessoas Guarani Mbya, explicitando alguns aspectos culturais, entre os 

quais o modo de produção e transmissão de conhecimentos para, depois, visualizar sua 

inserção no universo da Educação escolar indígena, contextualizando-o, até, por fim, esboçar 

os traços inovadores de uma escola diferenciada Guarani e de sua prática docente. 

 

Quadro 1: A prática docente guarani Mbya 

Dessa maneira, entendo que a prática docente Guarani Mbya está inserida em dois 

sistemas, um sistema cultural, ao qual pertencem, o nhandereko, e a escola, base da Educação 

escolar indígena. No intermeio desses dois polos, estariam as professoras e professores, que 

dialogariam com os dois universos e que por sua vez tornariam suas práticas como modelos 

de inovação frente as escolas e ensino convencionais não-indígenas. 
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2.1 Guarani Mbya 

As populações Guarani sempre foram tema de pesquisas, desde Nimuendaju 

(1987:1914 apud BORSATTO, 2010; MARQUI, 2012; PISSOLATO, 2007; TESTA, 2008), 

centrado nas migrações Guarani para o leste, o que encaminharia as percepções consensuais 

de que é um povo orientado por uma ética religiosa-migratória (PISSOLATO, 2007). 

Nimuendaju, como fará por sua vez o paraguaio León Cadogan ao sentar-se junto ao 

fogo com os Mbya para escutar suas palavras fundamentais, não reduziu o Guarani, 

mas deixou-se reduzir por ele. Esta inversão de perspectiva, que consiste em não 

falar dos Guarani, mas sim fazer que eles nos falem, orientou boa parte da 

investigação sobre os Guarani em geral e se mostrou sumamente produtiva ao 

aplicar-se a cada uma das subculturas guarani – Kaiowa, Ñandeva, Mbya, Ava – e a 

seus grupos locais, dispersos agora pela Argentina, pelo Brasil, Paraguai e Bolívia. 

(PISSOLATO, 2007, p. 17). 

Embora Nimuendaju, em 1914, considerasse que o povo Guarani era tão conhecido 

que parecia supérfluo escrever algo sobre ele, sua obra seria considerada por Egon Schaden 

(1974) como precursora de novos caminhos. Entre os quais, Schaden (1974) enveredaria pelos 

aspectos fundamentais da cultura Guarani, sob o ponto de vista da “aculturação”, pressupondo 

a religião Guarani como lugar de resistência da cultura deste povo, encarando o misticismo 

como uma forma de reação ao processo colonial. 

Apontando também as influências jesuíticas sobre a religião que teria trazido para o 

primeiro plano o tema dos cataclismas e a noção de redenção no paraíso, o que privilegiaria a 

busca da “terra sem mal”6. Sobre isso, é interessante o quanto a maior parte da literatura 

clássica discute os deslocamentos territoriais do povo Guarani associando os temas de 

“nomadismo” ou “migração” ao mito da Terra sem Mal. Todavia,   

Atualmente os Guarani associam seus deslocamentos não como a 

busca pela terra sem mal propriamente, mas à busca de um lugar que propicie 

condições de vida condizentes com as prescrições divinas, o nhanderekó (Melià,1990 

e Mello, 2001). Estudos mais recentes sobre estes temas apontam outros aspectos da 

vida social e cosmológica associados a eles, não só na esfera do discurso, mas também 

na observação de eventos que os deflagram (Darella, 2004 e Litaiff,1996). A 

problematização destes conceitos e os aspectos culturais e históricos envolvidos nestes 

movimentos têm sido enfatizados, gerando novos conceitos para defini-los, como 

“expansão territorial” (Brochado, 1969 e Noelli, 1996), “circularidade” (Diaz 

Martinez, 1991) e “mobilidade” (Ladeira, 1992). (MELLO, 2007, p.63). 

Conceitos que mesmo não me dedicando nessa pesquisa acabam por confluir com as 

questões de demarcação de terras, enfrentadas a todo instante pelo povo Guarani. Além disso, 

                                                 

6 Ressalva-se a existência de contraposições às pesquisas de Schaden, principalmente sobre as influências dos 

jesuítas, nas obras de H. Clastres, por exemplo. Ver: CLASTRES, Hélène. Terra sem mal: o profetismo Tupi-

Guarani. São Paulo: Brasiliense, [1975]1990. 



43 

 

é destacável o quanto os Mbya poderiam ser considerados um exemplo da realização prática 

desta busca da Terra sem Mal com as migrações ao “leste” ou ao “mar”, haja vista ser o 

subgrupo Guarani que se encontra mais próximo ao litoral atlântico (MARQUI, 2012, p. 45). 

Ademais, citar os Mbya, permite evocar a divisão que Schaden (1974) faz com relação 

ao povo Guarani do Brasil, na qual afirma podê-los fragmentar em três grandes grupos: 

Nhandeva, Mbya e Kaiowa, que, por sua vez, carregam características próprias. Schaden 

ainda salienta que “os Guarani constituem uma unidade apenas no sentido de ‘tribo-nação’, e 

não como ‘tribo-estado’, segundo a terminologia de Malinowski. Conforme a situação em que 

se encontre um subgrupo, considera ou não os representantes de um dos outros como 

indivíduos de igual estirpe” (SCHADEN, 1974, p. 4). 

No entanto, ainda que Schaden (1974) acrescente que fora os Kaiowa, os demais 

grupos se autodenominem Guarani em face de não-indígenas, essa subdivisão tem sido 

questionada, uma vez que cada grupo também tem maneiras diferentes de se distinguirem 

entre eles, mesmo que por essência Guarani sigam o nhandereko. A problemática sobre essa 

subdivisão ainda é acentuada ao confrontar os fatos de que os Guarani na fronteira Brasil-

Paraguai se apresentam para os não-indígenas como Ava-Guarani e que aqueles que a 

literatura identificou como Nhandeva se chamam, no litoral e interior de São Paulo, Tupi-

Guarani. 

Por este motivo, ao longo da dissertação, acabo adotando a supressão do adjetivo 

Mbya, que especifica o grupo a que me dedico, ainda que o use em vários momentos também, 

para reforçar a singularidade do contexto que me aprofundo. Embora, eu também não 

sublinhe as diferenças de autodenominação desse grupo étnico entre si e tampouco como se 

identificam para outros coletivos7. 

Aliás, sobre o termo Mbya, o xamoĩ José Fernandes, na década de 1980, para Maria 

Inês Ladeira (1992) e em outras situações, como Adriana Testa apontou na minha 

qualificação, explica que “Mbya significa gente diferente, que vem longe”. No entanto, essa 

fala, longe de ser uma afirmação de que o povo Guarani se chama assim por andar muito e vir 

                                                 

7 Aspectos salientados por Adriana Testa durante a qualificação e que não foram explorados ao longo da 

pesquisa. 
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de longe, refere-se a forma genérica de tratamento à pessoa que você não consegue identificar 

quem é. 

o que ele está dizendo é que quando se está diante de uma pessoa e você não consegue 

identificar quem ela é, quem são seus parentes ou de onde ela veio, você se refere, 

genericamente, a ela como Mbya. Mbya é aquela pessoa indígena que fala sua língua, 

mas que você não conhece e que você não consegue (ainda) situar nas redes de 

relações de parentesco que são fundamentais para saber quem é quem. Como disse 

recentemente um rezador que é sobrinho do José Fernandes: “Quando vocês jurua 

conhecem uma pessoa nova, vocês logo perguntam o que ela faz, qual o trabalho dela. 

Nós, não, nós perguntamos quem é o pai dela, quem é a mãe dela. Para conhecer uma 

pessoa, saber quem ela é e de onde ela veio, precisamos saber quem é parente dela” 

(TESTA, 2016 – apontamentos críticos feitos sobre o relatório de qualificação: 

Educação Escolar Indígena: a prática docente dos Guarani Mbya). 

Ademais, destaca-se a questão da mobilidade entre o povo Guarani dentro do seu 

território, não apenas compreendido no limite físico da aldeia, mas, nas constantes 

articulações entre as aldeias. 

Os Guarani-Mbya conservam um território - que compreende partes do Brasil, do 

Uruguai, da Argentina e do Paraguai – formado por incontáveis pontos de passagem 

e parada, e por aldeias que interagem por meio das dinâmicas sociais e políticas e 

das redes de parentesco que implicam permanente mobilidade (...) Assim, quando 

dizemos que os Guarani mantêm a configuração de um território tradicional, 

significa que para eles, o conceito de território supera os limites físicos da aldeia e 

das trilhas e está associado a uma noção de mundo que implica a redefinição 

constantes das relações multiétnicas, no compartilhar e dividir espaços. (LADEIRA, 

2008, p. 99). 

Assim, cada território demarcado, cada tekoa, estabelece uma rede de relações cujas 

fronteiras físicas do Estado nacional não os separam. Cada umas das outras, configuradas pela 

região, é uma extensão uma da outra, formada pelas redes de parentesco, que, por sua vez, 

implicam uma dinâmica social que exige intensa mobilidade – visitas de parentes, rituais, 

intercâmbios de materiais para artesanato e cultivos (LADEIRA, 2008). 

Entretanto, mais uma vez, é salientável que essa mobilidade ou movimento migratório 

não é tão tranquilo como possa parecer, haja vista que acaba por atingir as questões de 

demarcação de terras. A ênfase nesse problema torna-se necessária por uma demanda que não 

se esgota e enfrenta diariamente as barreiras criadas pelo agronegócio. Pelos “entraves 

progressistas”, o reconhecimento das terras indígenas esbarra em mandatos de segurança ou 

ações declaratórias e possessórias movidas por proprietários de terras que alegam serem 

donos legítimos das áreas em questão e que tradicionalmente não eram ocupadas pelos 

indígenas. Dessa maneira, ainda que as fronteiras físicas do Estado nacional não separem o 

povo Guarani, em particular, elas influenciam as demandas político sociais de cada terra 
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indígena, que por consequência também atingem os olhares sobre a escola e as reflexões 

internas sobre a Educação escolar indígena, das quais me centrarei.  

Fora isso, é notável como as relações de parentesco também determinam a composição 

social da aldeia, que varia de acordo com os laços familiares de quem exerce liderança na 

comunidade, o qual, geralmente, desempenha orientação religiosa e política sobre as demais 

famílias que venham se fixar nesta aldeia (BORSATTO, 2010, p.40). Como exemplo, Marcos 

Tupã (apud SILVA, 2015), que atualmente lidera um grupo de familiares e apoiadores na 

formação de um novo tekoa na TI Tenonde Porã, expõe o papel central dos xeramoĩ na 

circulação do Yvy Rupa8, atuando como líder do grupo: 

Então, existe aqui o xeramoĩ, os familiares mais próximos e os seguidores desses 

xeramoῖ, e outro xeramoῖ em outro tekoa, com as famílias mais próximas. Cada um 

desses xeramoῖ recebia sua revelação ou alguma manifestação, seja no sonho, seja 

na reza, dizendo que ele vai ficar por um período de tempo ali, naquele tekoa. 

Existem os grandes núcleos de grandes famílias que buscavam através de revelação, 

de sonhos, de rezas, alguma manifestação que apresentavam para ele que teria que 

buscar o rumo do grande mar, Yye’ẽ ou Para Guaxu. E, estando sempre mais 

próximo dessa região ele alcançaria uma grande força divina, uma força maior, até 

alguma manifestação mais sagrada de Nhanderu, que poderia, então, fazer com que 

ele atravessasse o grande mar e alcançasse Yvy marã ey, que seria uma terra sem 

mal. Então, essa caminhada dos grandes núcleos de famílias junto com os xeramoῖ 

percorria toda essa parte, toda essa região, nesse sentido de busca da Terra Sem Mal. 

(Marcos Tupã, apud SILVA, 2015, p. 153). 

Nesse sentido, Elizabeth Pissolato (2007) defende que a mobilidade não se refere 

somente à movimentação efetiva de grupos de parentes que se deslocam entre um lugar e 

outro, mas a uma capacidade pessoal conquistada ao longo da vida e cuja atualização produz 

resultados importantes para os indivíduos envolvidos. 

O mundo social Mbya expõe múltiplas possibilidades de trajetórias aos 

indivíduos em caminhos que se encontram ou confrontam, em contextos de relações 

entre parentes que são provisórios, mas isto não impede que eles possam vir a 

definir, em determinados tempos-lugares, configurações coletivas. As configurações 

que podemos perceber no espaço e no tempo decorrentes dos deslocamentos são, 

portanto, resultado, nunca definitivo, de um conjunto de disposições e tendências 

individuais colocadas como encontro entre interesses pessoais e contextos que 

colocam possibilidades de vida para o indivíduo em questão, os quais se podem ou 

não “deixar” ou “buscar”, traduzidos pelos Mbya em termos de satisfação pessoal 

(Pissolato 2007: 133). As noções então apresentadas pela relação entre mobilidade e 

parentesco sugerem um ethos caminhante Mbya que orienta um “verdadeiro” modo 

de vida caminhante. (MARQUI, 2012, p. 49). 

                                                 

8 Expressão para designar a estrutura que sustenta o mundo terrestre. Para as/os Guarani, refere-se ao modo 

como sempre ocuparam seu território, de maneira livre, sem a existência de fronteiras municipais, estaduais e 

federais (Disponível em: http://www.yvyrupa.org.br/sobre-a-cgy/ Acesso em 27.jul.2016). 

http://www.yvyrupa.org.br/sobre-a-cgy/
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Por esta perspectiva, fundamenta-se a essência das relações, bem como a concepção 

guarani acerca da produção, transmissão e aquisição de conhecimentos centrados na noção de 

pessoa (PISSOLATO, 2007; TESTA, 2007, 2008). 

2.1.1 Produção, transmissão e aquisição de saberes 

Para Pissolato (2007) há duas almas: ã e nheë, entre as quais, a primeira é ligada ao 

corpo, correspondendo à sombra da pessoa, enquanto a segunda é a “que se manifesta através 

do falar” (p. 256). 

Nhë’e define-se, então, como “palavra”, “nome” ou ainda o “dizer” (‘e), princípio 

vital que é ao mesmo tempo condição de existência e princípio de divindade contido 

na humanidade Mbya (Cadogan, 1952, 1959a, p. 23-8, 185-9). O que se torna 

“erguido” (-ã) na Terra, o faz como “dizer” e só se mantém nesta condição de 

existência na medida em que os humanos sejam capazes de preservar o fluxo de 

“palavras” – nomes, cantos, potencialidades dizíveis -, as quais se devem igualmente 

“fazer erguer” (-gueropu’ã) quando enviadas pelos pais e mães divinos dos Mbya ou 

de suas almas-palavras. (PISSOLATO, 2007, p. 261). 

Adriana Testa (2007, 2008), a partir disso, defende que o nhëe, nos processos de 

conhecimento, se associa à ideia de mobilidade, - guatá (caminhar), pois, ao caminhar e se 

relacionar entre perspectivas diferentes, humanas e não humanas, o nhëe exerce sua 

capacidade de adquirir e transmitir conhecimento e poderes (2008, p. 295). 

Assim, Pissolato (2007) e Testa (2007), percebem os processos de produção, aquisição 

e transmissão de conhecimento, que se enquadram dentro do cotidiano guarani de “caminhar 

entre” e se relacionar com parentes, outros humanos e não humanos, evidenciando o exercício 

dessas almas em comunicação e deslocamento (TESTA, 2008, p. 295). 

A criança Guarani não é chamada para o aprendizado formal sequencial pelos pais. 

Por ter liberdade de observar quando quiser as ações dos adultos em seu entorno, 

reproduzindo-as à sua maneira. Elas imitam as mães, pais, donas de casa, trabalhos 

paternos e, naturalmente se formam como Guarani. É pela observação e repetição 

que vão aprendendo. Ela explica que a criança Guarani respeita muito todas as 

pessoas mais velhas, o que leva a concluir que não há momento mais propício do 

que infância para se trabalhar os valores culturais. (Jera apud BORSATTO, 2010, 

p.88). 

Nesse aspecto, os processos educacionais do povo Guarani estariam envolvidos numa 

perspectiva prática do conhecimento, de modo que a aprendizagem acontece no dia-a-dia, a 

transmissão de conhecimento é realizada a partir das experiências vivenciadas pela pessoa, o 

que caracteriza uma concepção relacional da aprendizagem, em que tanto quem ensina como 

quem aprende é considerado sujeito no processo de ensino-aprendizagem. 
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Dessa maneira, Testa (2008) aponta que a aquisição e a transmissão de conhecimento 

estão atreladas à comunicação que se desenvolve, no eixo vertical, entre humanos e deuses e, 

no eixo horizontal, dos humanos entre si, sugerindo que parte importante do processo de 

conhecer se situa num universo de comunicação compartilhada (p. 296). Sendo assim, a 

transmissão dos saberes, do conhecimento, envolve o esforço e preocupação ao comunicar, 

desde a seleção do que dizer (e como dizer) até o reconhecimento de quem fala e escuta. 

Nós temos que ter muito cuidado com o que uma pessoa conta para nós, porque essa 

voz que fala não é da pessoa, mas de Nhanderu (Deus), então tem que ter muito 

respeito pelas palavras que vêm desse outro mundo, e só pode contá-las para quem 

também vai ter esse respeito. Às vezes, a gente fala uma coisa que vai ser muito 

importante para a pessoa e para sua vida, mas ela não entende ou não sabe para o 

que ela vai usar esse conhecimento. É como a própria mão: ela é feita por Nhanderu 

e qualquer coisa que a pessoa quiser fazer de bom com a mão, ela vai conseguir, 

porque Nhanderu vai dar força, mas a mão também tem força para fazer mal e até 

destruir as coisas que o próprio Nhanderu criou. É a mesma coisa com o 

conhecimento, ele pode ser usado para fazer o bem ou o mal. É por isso que quando 

xeramoĩ vai ensinar alguma coisa ele primeiro pede para Nhanderu para saber se ele 

pode revelar esse conhecimento. (Tupã Mirim apud TESTA, 2008, p. 297). 

Nesse sentido, Testa (2008) sintetiza que mais importante que ter o conhecimento em 

si, é saber usá-lo, acessá-lo e mobilizá-lo, sendo prestigiados aqueles que, além de deterem o 

conhecimento, soubessem a quem poderiam transmiti-lo, de modo que fosse melhor 

aproveitado aquele saber. 

Além disso, os conhecimentos adquiridos pelas experiências vivenciadas também são 

valorizados. O que para Carneiro da Cunha9 (apud TESTA, 2008) estaria associado à ideia de 

que “ver” ou “ouvir” não são dados, mas, demandam uma aprendizagem (p. 298). Essa ideia 

de ver e ouvir me remetem a uma fala de Tiago, professor e liderança, explicando como havia 

se tornado professor:  

Eu era um aluno questionador, não entendia para que estudar a cultura na 

escola, reclamava de tudo, até ter ido a um evento sobre preservação do meio 

ambiente, ter escutado uma jurua falando, e ter entendido e escutado a 

resposta daquilo que sempre questionei (...) foi ali que aprendi o que não 

tinha aprendido até então. Nesse momento, fui para a escola, quando a 

Janaína me conheceu [conheci-o quando comecei a fazer a licenciatura, ele 

era estagiário na escola]. Aquela experiência havia sido determinante para 

ele ser professor e sendo professor ele se tornou liderança (...) hoje eu vejo 

                                                 

9 CARNEIRO DA CUNHA, M. "Culture" and culture: traditional knowledge and intellectual rights. In: Marc 

Bloch Conference (EHESS), 2004. 
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os jovens questionando a escola, o que se ensina, mas, eles aprenderam lá na 

frente. Já fui como eles. Eu continuo aconselhando, dizendo, falando, mas, 

sei que os jovens só vão entender quando eles também passarem por uma 

experiência. (Tiago Honório, Tenonde Porã – conversa informal numa das 

tardes de discussão sobre o PPP (Projeto Político Pedagógico). 

Exemplo que dialoga com a noção de que o processo de transmissão de saberes é 

relacional, bem como a experiência de quem o adquire e o ponto de vista a partir do qual esta 

pessoa interpretará os conhecimentos (TESTA, p. 298). Ademais, 

a associação entre palavra e alma traz consigo a ideia de que, nas trocas entre 

interlocutores, as palavras-almas que passam entre narrador e ouvinte não se limitam 

a sons depositários de sentidos. Mais do que uma situação de expressão verbal, por 

meio da narração das suas próprias experiências de vida, o narrador doa ou empresta 

algo que lhe constitui, por isso, receber suas palavras é relacionar-se, não apenas 

com o interlocutor e todos os saberes e as experiências que o constituem, mas 

também percorrer as perspectivas que ele acessa para receber ou produzir esses 

saberes. (TESTA, 2008, p. 300). 

Logo, aprender e ensinar dependem de um trabalho de deslocamento e tradução entre 

perspectivas e interlocutores diferentes, o que enfatiza ser um processo relacional. Contudo, 

essa mesma noção expõe o perigo que se tem para ter o acesso ao conhecimento, bem como 

de se ser portador desse conhecimento. 

A exemplo disso, Testa (2008) utiliza o depoimento de Içário, que ela recolheu na 

Aldeia de Tapixi, falando sobre o cuidado em não contar muita coisa, quando os jurua 

perguntavam sobre sua religião, pois não se podia dizer muito. Aliás, segundo ele, quando se 

tem sabedoria, não pode ficar contando o que sabe e o que faz, até mesmo para os parentes. 

Dessa maneira, o conhecimento não é igual para todo mundo, pois se constrói como 

perspectiva e relação. O que, sendo levado para escola, acabaria questionando o papel da 

escrita, sendo desprestigiada por sua universalidade e significação, considerada limitada no 

registro e na transmissão de saberes. O livro não expressaria o que se sente e quer falar. 

Quanto à relação entre conhecimento e língua materna, Testa (2008) nos expõe, como 

exemplo, os confrontos de perspectivas sobre o que ensinar na escola, a partir do depoimento 

de Poty Poran, até então professora da aldeia Tekoa Ytu, do qual descreve o desejo de 

algumas lideranças de que as crianças só tivessem aula de português, enquanto ela, junto com 

outras professoras e professores, acreditava que deveria trazer a cultura para dentro da sala de 

aula, bem como alfabetizar na língua Guarani. 
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Nesse conflito, é nítido o quanto o conjunto de experiências que reforçam as posições 

tomadas é o conjunto de experiências que Poty compartilha com outras professoras e 

professores Guarani que, como ela, são jovens lideranças escolarizadas que aderem aos ideais 

de uma escola indígena específica e diferenciada, escola que é um espaço permeado pelos 

conhecimentos e meios de aprendizagem guarani. 

Do mesmo modo que a defesa da liderança para o enfoque no ensino da língua 

portuguesa também está relacionada a dada perspectiva que conflui com a acepção do cacique 

João (apud MARQUI, 2012), da aldeia de nova Jacundá: para ser Guarani Mbya tem que ter 

“petyngua, religião e língua”, em que, a língua está diretamente associada à alma e ser 

Guarani é ter alma guarani, o que significa falar guarani. 

Na baliza entre as duas noções de conhecimento que devem ser aprofundadas na 

escola, é fundamental apenas verificar que o eixo da transmissão e aquisição de 

conhecimentos é relacional, dependente das perspectivas de diferentes interlocutores. 

Pressupõe-se entender que, na construção da Educação escolar indígena, vários papeis estão 

em jogo, principalmente por ser tanto um instrumento político na relação com os não-

indígenas quanto ser um lugar permeado pelas formas de organização política da própria 

comunidade, bem como de todos seus valores culturais. 

O sistema educacional dos Guarani é como círculos concêntricos que têm, no seu 

âmago, a casa de reza (Opy), onde são ensinadas as histórias sagradas e onde se 

constrói o “ser Guarani” através de cerimônias rituais. Essa forma de ser é ensinada 

e reforçada no círculo familiar, com papel destacado para as mães como formadoras 

do caráter das crianças. Num círculo posterior, situam-se as relações do mundo do 

trabalho que põem em operacionalidade as regras sociais: divisão de tarefas por 

sexo, corresponsabilidade e complementaridade das relações hierárquicas que 

organizam as formas de solidariedade no grupo. E o círculo mais externo situa-se a 

relação com os estrangeiros. É nesse círculo de fronteira com o exterior que a escola 

pode ser situada como instrumento formal de educação para as relações de contato, 

ou seja para as relações diplomáticas. É nesse quadro que realizamos uma discussão 

sobre quais os conteúdos que deveriam ser tratados na escola e, em decorrência, a 

quem se destinaria cada um dos conteúdos. (VEIGA apud NOBRE, 2009, p. 25-26). 

2.2 Educação escolar indígena 

O que as professoras e professores indígenas Guarani Mbya entende ser sua prática 

docente? Quais as relações que as professoras e professores estabelecem neste lugar? A 

abordagem do tema da prática docente, embora abundante em prescrições, ainda é incipiente 

em descrições, mesmo quando se refere apenas ao contexto não indígena.  
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Além disso, mesmo que haja nas sociedades modernas processos de ensino e 

aprendizagem baseados na oralidade e que a circulação e apropriação de certo saberes seguem 

modelos próprios de cada etnia, pode-se distinguir, em termos gerais, educação indígena de 

Educação escolar indígena, de maneira que: 

(...) no contexto da educação indígena, os processos de ensino e aprendizagem estão 

baseados na oralidade, atingem igualmente a todos e desenrolam-se durante toda a 

vida dos indivíduos. Seus conteúdos incluem sistemas de classificação e avaliação 

da natureza, das relações entre os homens e seu ambiente, e das relações intra-

étnicas e interétnicas. Devido à inexistência de especialização institucional, todas as 

pessoas são “professores”, atuando durante as atividades cotidianas que expressam 

as atitudes culturais próprias de cada grupo: trabalho, rituais, narrativas de mitos e 

histórias, cantos, danças, pinturas corporais, cultura material etc. (BITTENCOURT 

e SILVA, 2002, p. 63). 

No entanto, ainda que os processos de ensino e aprendizagem não atinjam igualmente 

a todos, como afirmam Bittencourt e Silva (2002), uma vez, que a exemplo Guarani, 

determinados saberes só são transmitidos a quem melhor os saiba usar, pode-se sintetizar que 

a educação indígena se refere aos “processos tradicionais de socialização e de reprodução de 

uma ordem social vividos pelas sociedades indígenas” (BITTENCOURT e SILVA, 2002, p. 

63), que não condicionam a transmissão de seus valores, culturas e saberes a um determinado 

espaço institucional.  

Nesse aspecto, é notável que há inúmeras singularidades da forma com que cada povo 

ou comunidade indígena educa suas crianças e jovens, opondo-se à ideia de um “índio 

genérico”, sobretudo com a pluralidade étnica e linguística do Brasil. Segundo o Censo IBGE 

de 2010, a população denominada indígena no Brasil tem quase 900.000 pessoas, distribuídas 

em cerca de 305 etnias, com as quais sobrevivem aproximadamente 274 línguas. Por assim, a 

Educação escolar indígena também deve ser abordada com aquilo que é específico e 

diferenciado de cada população étnica, culturalmente e linguisticamente estabelecida, embora 

seja institucionalizada e decorrente das situações de contato, que se norteiam por referências 

ocidentais e estão fundamentadas no domínio da escrita. 

A escolarização de pessoas indígenas, com seus intentos voltados para “catequizar, 

civilizar, integrar e preservar”, pode ser compreendida em dois períodos, segundo Bittencourt 

e Silva (2002). Inicialmente, é associada aos projetos de colonização, com a presença dos 

padres, marcadamente jesuítas, até as décadas de 1970 e 1980, quando começa a ganhar novas 

configurações com as demandas dos próprios movimentos indígenas. Em contrapartida, 

Ferreira (2001) aponta de modo mais preciso a existência de quatro fases dentro da história da 
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escolarização de pessoas indígenas, sob a ressalva de que “podem ocorrer simultaneamente ou 

com novos atributos” (ABBONIZIO, 2013). 

A primeira e mais longa, iniciada com o período colonial, cujos processos de educação 

e socialização eram promovidos pelos missionários católicos. A segunda, marcada pela 

criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), em 1910, que representa uma mudança no que 

tange às políticas indigenistas se comparada aos séculos anteriores, focava numa formação em 

trabalhos domésticos e agrícolas. A terceira e quarta fase se configurariam a partir da década 

de 1970, quando surgem organizações não governamentais lidando com a causa indígena, 

cujas articulações desencadeariam uma prática e política indigenista visando à demarcação de 

terras, à assistência à saúde e escolarização, intensificando a organização dos movimentos 

indígenas e gerando uma nova etapa, determinada principalmente pelas mudanças da 

Constituição de 1988. 

No que diz respeito ao projeto de colonização e à atuação dos jesuítas no Brasil, há 

duas principais correntes bibliográficas que defendem e criticam a presença dos missionários, 

entre as quais, contrapõem-se os que analisam 

tais ações como de dominação e de responsabilidade pelo extermínio cultural dos 

nativos com aqueles que buscam identificar as contradições e os conflitos dos 

grupos de colonizadores, distinguindo as intenções e as ações dos missionários em 

situações que promoveram, ainda que de forma precária, a sobrevivência cultural de 

muitas dessas populações. (BITTENCOURT e SILVA, 2002, p. 65). 

Contudo, é fundamental que os primeiros responsáveis pela escolarização de pessoas 

indígena sejam compreendidos como homens de seu tempo, um tempo no qual a Igreja 

Católica, de algum modo, defendia interesses do Estado além dos seus próprios. Dessa 

maneira, os clérigos eram agentes de um projeto político expansionista, o qual visava, em 

particular, ao aumento de fiéis e, como consequência, acabava por civilizar aqueles que eram 

tidos como “selvagens”, adestrando-os para o “novo mundo”. 

Porém, afirmar que as missões contribuíam para a expansão colonial não significa que 

as ações evangelizadoras não eram conflitantes “com a maior parte dos colonizadores que 

visavam exclusivamente à exploração da mão de obra indígena pela escravização” 

(BITTENCOURT e SILVA, 2002, p. 66), nem que eram tranquilas e sem resistência por parte 

dos indígenas. Para Maria Lucia Hilsdorf (2003), entretanto, a atuação jesuítica protetora 

definhou. 

Se não aceitavam a escravização dos indígenas, lutando contra o projeto de 

“preação” dos colonos, como diz Bosi, acabam por participar do mundo colonial 
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escravista, tornando-se eles próprios agentes colonizadores. Os jesuítas que faziam a 

defesa dos nativos diante dos interesses predatórios dos colonos, e eram por isso 

muito influentes no “mundo dos indígenas”, ficam desarticulados perante o tráfico 

negreiro e o africano que já chega escravizado; perdem sua posição de liderança e 

deixam de ser influentes no “mundo dos engenhos”, no qual se tornam mais um dos 

colonos proprietários dos escravos. (HILSDORF, 2003, p. 6). 

Assim, tanto eram opressores quanto oprimidos, mas, bem cumpriam o primeiro papel 

sob as práticas missionárias com seus discursos “universalistas”, de sujeição (não de 

escravização) do índio, e da criação de aldeias, para “substituir as aldeias indígenas e suas 

formas culturais, como meio de garantir a total semelhança entre homens brancos e índios”. 

As missões começaram a se organizar de forma mais institucional com a criação de 

“aldeamentos de adultos e os recolhimentos de crianças”, que acabavam por representar, em 

certa medida, o fracasso dos jesuítas, pois se obrigavam a sedentarizar e aceitar os hábitos de 

trabalho para os nativos, tornando-os alvos da disputa dos colonos. Por conseguinte, 

para escapar dos jesuítas e dos colonos, tribos inteiras fugiam para o interior, 

despovoando os recolhimentos e aldeamentos e interrompendo o trabalho 

catequético. Para os índios o resultado permanente das práticas de homogeneização 

da Aldeia foi a perda da sua identidade cultural e o desaparecimento ou a 

marginalização. (HILSDORF, 2003, p. 8). 

Com o início do século XX, segundo Ferreira (2001), a escolarização de pessoas 

indígenas entraria numa segunda etapa, na qual o Estado, baseado em ideais positivistas, 

formularia uma política indigenista “menos desumana”, marcada pela criação do SPI (Serviço 

de Proteção ao Índio), em 1910, “com intenções leigas, mas que não excluía o auxílio dos 

missionários para o serviço de educação dos grupos indígenas” (BITTENCOURT e SILVA, 

2002, p. 67). 

No entanto, o crescente desinteresse dos indígenas pelo processo de escolarização fez 

com que o SPI, a partir de 1953, desenvolvesse um programa “de reestruturação das escolas 

tendo como objetivo adaptá-las às condições e necessidades de cada grupo indígena” 

(FERREIRA, 2001, p. 75), que lhes parecia ser equivalente a uma formação ruralista, com a 

inclusão de disciplinas de “Práticas Agrícolas” e “Práticas Domésticas”. 

Já em 1967, após uma série de denúncias contra o SPI, foi criada a Funai (Fundação 

Nacional do Índio), que passa a centralizar os serviços para os povos indígenas, assim como 

marca significativamente a Educação escolar indígena ao defender o ensino bilíngue como 

“forma de respeitar os valores tribais”. Diante dessa bandeira e da promulgação do Estatuto 

do Índio, em 1973, que torna obrigatório o ensino das línguas nativas nas escolas indígenas, a 
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Funai também resolve investir na capacitação de indígenas para que possam assumir 

“integralmente, as funções educativas na sua comunidade, expressando o propósito de a 

educação escolar interferir o mínimo possível nos valores culturais de cada povo” 

(FERREIRA, 2001, p. 75). 

Apesar disso, procurou-se assegurar as práticas civilizatórias do Estado, “favorecendo 

o acesso dos índios ao sistema nacional, da mesma forma que fazem os missionários 

evangélicos – os verdadeiros inventores das técnicas bilíngues -, que procuravam a conversão 

religiosa” (FERREIRA, 2001, p. 76). 

Ademais, pela ausência de profissionais para lidar com a grande variedade linguística 

existente no Brasil, a Funai recorre à intervenção estrangeira do Summer Institute of 

Linguistics (SIL), instituição evangélica estadunidense, cujo modelo permitia instaurar uma 

“política indigenista internacionalmente aceita e cientificamente fundamentada”, além de 

garantir a “integração eficiente dos índios à sociedade nacional, uma vez que os valores da 

sociedade ocidental seriam traduzidos nas línguas nativas e expressos de modo a se adequar 

às concepções indígenas” (FERREIRA, 2001, p. 77). Desta forma, a educação bilíngue era 

parte do projeto integracionista do Estado. 

A criação de organizações não governamentais em prol da questão indígena no 

período da ditadura militar acabou por motivar e dar forças aos movimentos indígenas, cujas 

articulações possibilitaram a criação de uma “política e uma prática indigenista paralela à 

oficial” (FERREIRA, 2001, p. 87). Com a realização de assembleias, encontros e reuniões ao 

longo da década de 70, as lideranças e os representantes de sociedades indígenas de todo o 

Brasil passaram a se organizar pela demanda de terras, “respeito a diversidade linguística e 

cultural, direito a assistência médica adequada e a processos educacionais específicos e 

diferenciados”. Em consequência:  

Uma revisão crítica, historicamente identificada com a “civilização” dos índios, 

levou a uma inversão de perspectivas. No seio da mobilização popular dos anos 

finais da ditadura militar, nas então nascentes organizações indígenas e de apoio aos 

índios, ao lado das reivindicações por regularização fundiária e atenção à saúde, 

firmava-se a ideia de que a escola poderia ser algo “a favor” dos índios: instrumento 

de acesso a informações e conhecimentos vitais para sua sobrevivência e para sua 

autodeterminação. (SILVA, 2001, p. 31). 

Nesse sentido, a escola ganha novas configurações, deixando de ser um objeto 

meramente colonizador, para ser ressignificada (PELLEGRINI, 2014) conforme os projetos 

de futuro de cada etnia, entendidos pelos interesses e demandas dos povos indígenas, que, por 
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sua vez permitiriam o “reequilíbrio de uma relação [com os não-indígenas] que se configurou 

sob o signo da assimetria econômica e política” (GHANEM; ABBONIZIO, 2012, p. 158).  

Confluindo nessa perspectiva, o domínio da língua portuguesa possibilita que possam 

contar suas próprias versões sobre a história do contato, não a história dos vencidos, mas, a 

dos que ainda lutam. Dessa maneira, Daniel Munduruku e Olivio Jekupe10, entre outros, 

destacam-se na literatura indígena, principalmente voltada para um público infanto-juvenil 

não indígena, a fim de formar uma consciência sobre a diversidade étnica e cultural brasileira 

e sobre a existência de povos que não foram extintos como muitos preferem afirmar.  

A escrita passa a ser uma ferramenta, a literatura são os arcos e as flechas, que só 

podem ser consolidados e apropriados como armas dentro de uma formação condizente com 

as demandas de cada povo indígena: 

Pressupondo que o conhecimento escolar não pode ser imposto e produzido de 

forma unilateral, mas deve ser fruto de uma construção coletiva, considerando as 

diferenças internas de cada grupo e as possíveis mudanças que provocam nas 

relações sociais e culturais internas de povos que possuem uma tradição que abrange 

a todos igualmente, com a socialização de saberes como garantia de sobrevivência e 

bem-estar da comunidade. (BITTENCOURT e SILVA, 2002, p. 70). 

Em consonância com a Constituição de 1988 e a LDB de 1996, que asseguram aos 

povos indígenas a possibilidade de estabelecer formas particulares de organização escolar, foi 

produzido, em 1998, o Referencial curricular nacional para as escolas indígenas (RCNEI), 

no qual questões políticas, históricas, legais, linguísticas e antropológicas fundamentam a 

proposta de educação escolar bem como apresentam orientações pedagógicas de professores e 

professoras indígenas e não-indígenas.  

Embora este documento não feche as discussões sobre o que é a Educação escolar 

indígena e o que deve ser ensinado, sendo, na verdade, uma demanda que se segue até hoje 

acrescida de novos elementos, tais como, as questões sobre formação e contextos políticos, é 

perceptível no RCNEI (BRASIL, 1998) uma defesa do bilinguismo e do papel da escola como 

incentivadora da manutenção e revitalização das línguas indígenas. Tal defesa não seria 

questionável se a autonomia dos povos indígenas não fosse posta em xeque diante da escolha 

de quem deve decidir o que fará parte dos currículos, pois um modelo de escola bilíngue é tão 

antigo quanto a colonização. 

                                                 

10 Escritores indígenas, Munduruku e Guarani, respectivamente. 
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Por esta razão, Bittencourt e Silva (2002) afirmam que o bilinguismo é uma questão 

política, que a alfabetização em língua indígena é antes um disfarce para “a tentativa de 

pacificação empreendida no decorrer da história do contato”: 

(...) conscientes da ineficácia da alfabetização no português para os índios (...) 

tentamos não mais obrigá-los a ler e escrever na língua do dominador, mas 

dominadores nos apropriamos através da escrita da sua própria língua. Acreditamos 

que através da redução da língua indígena à escrita, nos faremos melhor entender. 

(BITTENCOURT e SILVA, 2002, p. 74). 

Além disso, o discurso a favor da inclusão das línguas maternas nos currículos 

escolares indígenas, entendida como estratégia de resistência cultural, parece tomar como 

referencial das línguas dominantes a escrita, apontando a “fragilidade” da língua falada no 

processo de valorização e preservação dessas línguas, desconsiderando que a língua falada é 

símbolo de resistência para alguns povos, como os Guarani. À vista disso, 

Aquele esforço do governo brasileiro em orientar a elaboração de programas de 

escolarização indígena, ainda que tenha sido proposto a partir de diretrizes e 

parâmetros, acaba por ser convertido em um discurso padrão de como deve ser a 

escola em área indígena. Além da questão do bilinguismo, também parece ter sido 

assumido como um tipo de obrigação curricular o que se denominou de valorização 

da cultura. E não é raro, nas ocasiões de debate público sobre escolarização indígena 

virem à tona divergências sobre o lugar que tem ou deveria ter o conhecimento ou os 

saberes indígenas na escola, além de casos de escolas que, na ânsia de traduzir em 

procedimentos pedagógicos a “valorização da cultura indígena”, expôs às meninas 

objetos ou assuntos que costumavam ser permitidos somente aos meninos, ou vice-

versa. Também não é rara a condenação daquelas outras escolas que, estando em 

comunidade indígena, parecem-se demais com a escola convencional, ou do branco 

(Cf. ASSIS, 1996; SAMPAIO, 2006). (ABBONIZIO, 2013, p. 53).  

Dessa maneira, em termos gerais, as escolas indígenas são, conforme Tassinari (2001, 

p. 50), espaços de fronteira, de “articulação e troca de conhecimentos, assim como espaços de 

incompreensões e de redefinições identitárias dos grupos envolvidos nesse processo, índios e 

não índios”. São também inovadoras, como defende Aline Abbonizio (2013), ao ser 

consideradas, hoje, como instrumento de luta, tendo sido outrora símbolos de aculturação e 

integração. Sempre foram lugares de encontros e de conflito entre dois mundos, entre dois 

saberes, o ocidental e o dos indígenas. 

A educação escolar enquanto criação não indígena diverge dos modelos de 

transmissão dos saberes tradicionais de diferentes culturas. Contudo, num contexto indígena, 

é apropriada pelos próprios movimentos indígenas, pode ser recriada e ressignificada, sendo 

inovadora tanto como forma de resistência quanto pelas práticas pedagógicas que a 

comunidade assume. 
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2.3 Práticas de inovação 

Para Ghanem (2013, 2016) inovação educacional relaciona-se às práticas que “se 

caracterizam pelo isolamento, fragmentação, descontinuidade no tempo, baixa visibilidade 

das ações e forte voluntarismo de educadores(as)”. Consideradas endógenas, elas estariam 

presentes na base dos sistemas escolares, não sendo inéditas, mas, diferentes das práticas 

comuns realizadas em determinado lugar e grupo social. 

Além disso, são contrárias às reformas educacionais, uma vez que estas, sendo 

exógenas, são impostas, de cima para baixo, através de parâmetros, diretrizes e políticas 

públicas, formuladas por autoridades, que visam à homogeneização, tendo ampla abrangência, 

visibilidade, institucionalização e sustentabilidade.  

Por estes princípios, Abbonizio (2013) percebe alguns aspectos inovadores da 

Educação escolar indígena, considerando a educação escolar não-indígena convencional, 

estruturada num espaço confinado, alheia às condições de vida das pessoas com quem se 

relaciona e privilegiando alguns saberes dados como universais. 

Os aspectos inovadores seriam inversamente proporcionais à educação escolar não-

indígena se não implicassem confinamento, se não reduzisse a educação a um papel 

propedêutico, ou ainda buscassem compatibilizar aspectos considerados universais com 

outros particulares das pessoas às quais dirige. 

Nesse sentido, Abbonizio (2013), ao analisar o modo como os Kotira se apropriam e 

ressignificam a escola evidencia como a participação da comunidade na definição dos 

projetos educacionais, na escolha das professoras e professores, e a compatibilização com 

seus projetos de futuro são exemplo de inovação educacional. Sendo uma “ação 

intencionalmente dirigida, que busca enfrentar uma problemática pedagógica e se origina em 

um contexto social circunscrito, da escola ou comunidade, e a partir de um forte voluntarismo 

de educadoras e educadores” (Abbonizio, 2013, p.22). 

Inovadora frente ao costumeiro caráter colonialista, com expressa pretensão 

civilizatória (FREIRE11, 2000,2002 apud GHANEM, 2016, p.206), que parte do corpo 

                                                 

11 FREIRE, José Ribamar Bessa. Cinco ideias equivocadas sobre o índio. Manaus: Cenesch, 2000. p. 17-34. 

(Série Conferências, Estudos e Palestras,1). FREIRE, José Ribamar Bessa. Fontes históricas para a avaliação da 
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docente, principal agente, para configurar e ressignificar a escola conforme as demandas da 

comunidade em que se inserem. 

Aliás, a contraposição do paradigma colonizador, também se dá: 

conforme preveem os marcos legais e conceituais da educação indígena diferenciada 

(BRASIL, 1993), em práticas como levar em conta as línguas indígenas, formar 

professores pertencentes às próprias etnias, produzir e usar materiais didáticos 

específicos, seguir calendários letivos que respeitem dinâmicas locais, gerir decisões 

com base na consulta à comunidade, reconhecer valor aos saberes tradicionais ou, 

enfim, desvincular os objetivos escolares de idealizações externas acerca do futuro 

dos índios, subordinando tais objetivos da escola a projetos societários endógenos. 

(PELLEGRINI, 2014, p. 246). 

No que tange ao povo Guarani Mbya, mais especificamente os pertencentes a 

comunidade Tenonde Porã, a quem me dedico, pressuponho que há um conjunto de elementos 

que permeia a prática docente indígena Guarani que a carregam com modelos de práticas 

inovadoras, desde as relações intergeracionais, influenciadas pela relação dos adultos e 

crianças, quanto pelo papel das pessoas mais velhas na escola, até a participação da 

comunidade na escolha de professoras e professores. 

Ademais, a apropriação da forma de transmissão dos saberes tradicionais Guarani, do 

nhandereko, ou de pelo menos alguns de seus aspectos, para dentro da sala de aula, 

coincidiriam como estratégia de luta por reconhecimento, uma vez que confrontam o modelo 

convencional de ensino não indígena, cujo ponto de partida são saberes reunidos em campos 

disciplinares, alheios à especificidade cultural de quem aprende. 

Dessa maneira, seriam outros exemplos de práticas inovadoras a subversão das aulas 

de inglês (obrigatórias no currículo) em aulas de escrita Guarani, cuja valorização da língua 

materna conflui com o nhandereko, em que ser Guarani é falar guarani, e de modo 

subsequente, seria também escrever. Além disso, a busca por aulas e atividades que fogem do 

confinamento espacial da escola, promovidas por idas à Opy ou à trilhas; a ausência de sinais 

sonoros para marcar o tempo de entrada e saída, a inexistência de inspetores, símbolos de 

vigia, substituídos pela presença do coletivo (professoras, professores, vice-diretores, 

funcionárias e funcionários da cozinha e da limpeza, além de outras pessoas da comunidade) 

                                                                                                                                                         

escola indígena no Brasil. Tellus – Revista do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas da 

Universidade Católica Dom Bosco, v. 2, n. 3, p. 87-98, out. 2002 
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Quadro 2: Escola de jurua x escola guarani 

para cuidar e atender as crianças nos períodos de intervalo, início e término das aulas. Santos 

(2016) também sugere que: 

há inovação educacional entre os Mbya da capital, pois eles rompem localmente 

com o considerado costumeiro em termos de educação escolar, na qual os alunos são 

prisioneiros políticos e treinados para a servidão voluntária. O que se observa no 

cotidiano das escolas de São Paulo é o cultivo pelo desejo de servidão voluntária, e 

de seu reverso obrigatório, a tendência a desejar o mando, de querer dominar e 

subjugar. (...) se costumeiramente as práticas escolares se concretizam neste sentido, 

no contexto escolar Mbya ocorre algo diferente, que foge do costumeiro, portanto 

inovador (GHANEM, 2013): eles submetem (potencialmente) a política cultural 

escolar aos direcionamentos do coletivo indígena (SANTOS, 2016, p. 48). 

Sob essa perspectiva, é interessante o esquema que Jera, uma das professoras e 

lideranças da Tenonde Porã, expõe sobre o sistema escolar jurua e Guarani, no qual ela 

contrapõe o quanto a escola de jurua busca a padronização de seus alunos e os condiciona 

para um trabalho escravo camuflado, fazendo que sejam sujeitos manipuláveis e 

consumidores no mundo capitalista. Para ela, a escola de jurua, não se importaria com 

qualquer diferença apresentada por alunas e/ou alunos, concentrando-se apenas em inculcar o 

desejo de ascensão social e conquistas meritocráticas. 

Em contrapartida, a escola Guarani, segundo Jera, preocupa-se com a alteridade, 

considerando que todas suas alunas e alunos detém de luz própria, respeitando as diferenças e 

oportunizando àquelas e àqueles que não se enquadrem no sistema Guarani o direito de 

escolher outros caminhos. Além disso, a escola indígena também forneceria elementos que 

auxiliariam na preservação da cultura, bem como, fundamentaria a capacidade de 

sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. 

 Dessa maneira, pode ser entendido, a partir desse diagrama, baseado numa ilustração 

de Jera para defender sua tese, que na escola de juruakuery, alunas e alunos são vistos de 

modo uniforme, sendo representados por pontinhos pretos, que apenas são preparados para 

entrada no mercado de trabalho, sem questionarem o sistema, sendo manipulados a quererem 
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ser melhor um dos que os outros, intelectualmente e economicamente, para conquista de 

objetos de consumo. 

 Estando na base de uma pirâmide social hierárquica e classista, a escola não indígena 

apenas reforçaria essa disputa determinada pelo sistema capitalista, em que os sonhos são 

meros produtos de consumo e o mundo do trabalho nada mais é que uma escravização 

camuflada, uma vez que não há saída dos processos de produção e de seu consumo 

desenfreado, alimentado a todo instante pela própria escola e mídia. 

 Enquanto isso, as estrelinhas, seriam aquelas poucas alunas e alunos que se tornam 

singulares dentro desse sistema, que veem o mundo com outras perspectivas, e por vezes, 

lutam contra isso. Todavia, não saem do sistema que estão inseridos. Já na escola de 

nhandekuery, alunas e alunos indígenas guarani, são respeitados por suas diferenças, sendo 

vistos como únicos, todas e todos, ainda que alguns se encantem com o universo não indígena 

e queiram vivê-lo. Dessa maneira, ainda que a base da escola indígena guarani seja a 

manutenção de sua cultura, ainda que não se pretenda escolarizá-la, ela fornece subsídios para 

dialogar e sobreviver no sistema não indígena, não impedindo sua saída para outras vivências. 

Frente a isso, a escola indígena Guarani seria inovadora diante das práticas 

costumeiras da escola não-indígena convencional, da escola de jurua, uma vez que valoriza a 

alteridade, respeita o diferente e favorece o protagonismo de suas alunas e alunos, enquanto a 

escola não-indígena enxerga suas alunas e alunos de modo homogêneo, modelando-os para o 

mercado de trabalho e incentivando-os a competirem entre si para ascensão econômica. 

 A escola indígena Guarani além de valorizar o contexto de sua comunidade escolar, de 

valorizar e fortalecer a própria cultura (nhandereko), promove formas de sustentabilidade, 

seja através da criação de projetos seja nos subsídios alimentares promovidos por ela. Além 

disso, não desconsidera a singularidade de cada aluna e aluno (estrelinhas) e entende os 

diferentes interesses que podem nortear cada um, de modo que também possibilita que elas e 

eles tenham habilidades e competências para viver em outros sistemas, que não o deles. 
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Parte II - Redemoinho 

 

3. Asa de pássaro: a EEI Guarani Gwyra Pepo 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”, eis um dos maiores aforismos 

de Rubens Alves, que aponta que há escolas que existem para que os pássaros desaprendam a 

arte do voo, enquanto há outras, que amando os pássaros em voo os encorajam, porque não 

lhes pode ensinar aquilo que já nasce dentro deles. 

Gwyra pepo, em guarani, é asa de pássaro, asa de passarinho. A escola que leva esse 

nome se enlaça, se faz e se ergue nas características de uma escola específica, diferenciada, 

intercultural e bilíngue. É marco temporal, divisor de águas, edifica o espaço de fronteira 

(Tassinari, 2001), se conquista, se cria, se ressignifica (ABBONIZIO, 2013) e se finca como 

arma(dilha) (SANTOS, 2017). 

É gaiola quando o discurso do diferenciado é ignorado pelas burocracias estatais, 

quando quer tornar alguém, quem já é alguém desde quando nasce12, quando impõe alimentos 

para alma e para o corpo, saberes e comida, quando esquece que não deve ter o mesmo status 

que condecoram os jurua. 

É asa quando subverte essas mesmas lógicas estatais, quando inova, quando grita e 

impõe um modo de ser, o seu jeito de ser, o seu jeito e modo de ser Guarani, com o 

fortalecimento do nhandereko e as esquivas (KEESE DOS SANTOS, 2016) possíveis do 

mundo jurua. 

São pássaros alunas, alunos, professoras e professores indígenas, cujas asas se batem 

para alçar voo numa inventiva que ainda se constrói, que é recente, que já dá reflexos de suas 

consequências, bem como, se altera pelas novas posturas, pelas lideranças que se assumem e 

pelas coordenadas que buscam por autonomia. 

                                                 

12 Observa-se um conflito entre o discurso de “ir para escola se tornar alguém”, fala comum entre os jurua e 

adotada por alguns Guarani por influência dos não-indígenas, e a visão tradicional do povo Guarani de que eles 

já são alguém assim que nascem, afinal, seu nascimento é marcado por algum motivo, ele vem para cumprir uma 

missão e seu espírito já traz um nome guarani, e por assim dizer, toda essência de seu povo. Além disso, como 

aponta Jera, uma das professoras e lideranças, se a escola serve para nos tornarmos alguém, quem são os que não 

foram para escola? Ninguém? 
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Segue, então, nas próximas páginas, quem é esse passarinho que alça voo, como abre 

suas asas e quem acolhe, como do chão ao texto se estrutura, como se ressignifica para luta e 

quem são as corujas, para no parágrafo subsequente explorar suas práticas. 

3.1 A Escola Estadual Indígena Guarani Gwyra Pepo 

A Escola Estadual Indígena Guarani (EEIG) Gwyra Pepo foi fundada em 1997. Eu 

centrei ali todas as minhas pesquisas ao longo da licenciatura em Letras e, em seguida, no 

mestrado. Sendo a primeira escola indígena reconhecida como diferenciada na capital 

paulista, é fruto da “iniciativa e recursos da própria comunidade” (BIASE, 2001, p. 94), cuja 

reivindicação por uma escolarização diferenciada, entre outras, tornou-se mais forte a partir 

dos anos 1970 com a eclosão de movimentos indígenas organizados (MUNDURUKU, 2012).  

Desse modo, a escola é mais do que uma conquista guarani, é também símbolo e 

espaço de luta. Recebendo tanto alunas e alunos da aldeia Tenonde Porã, onde a escola é 

situada – sendo uma das aldeias mais numerosas em relação aos seis estados brasileiros em 

que está presente o povo Guarani Mbya – quanto das aldeias adjacentes, Krukutu e Kalipety, 

oferece ensino fundamental e ensino médio. Com uma direção dedicada à ressignificação do 

espaço escolar, cabe à liderança, xondaria13 e xondaro kuery14, professoras e professores, 

mobilizarem-se para não apenas diferenciá-la por sua inserção em território indígena, mas 

também estabelecerem uma configuração que se ligue aos próprios interesses de estudantes, 

docentes e comunidade, dando sentido a essa casa de alvenaria no meio de um campado, onde 

todas e todos têm acesso. 

Enquanto, de modo geral, nas escolas não-indígenas, o discurso que prevalece é o de 

que as crianças precisam ir à escola para se tornarem alguém e conseguir um emprego, ainda 

que isso acabe atingindo estudantes guarani pelo contato com os jurua e os valores fundidos 

pelo sistema capitalista, a escola guarani é defendida como espaço de luta e de resistência por 

algumas professoras e professores que também atuam como lideranças. 

Nesse aspecto, considerando a escola como espaço de socialização, especializada em 

adequar novas gerações às exigências do convívio social (DURKHEIM, 1952), bem como 

                                                 

13 Feminino de xondaro. Também se associa a fase da adolescência, como uma preparação, no entanto, enquanto 

aos meninos dedica-se atividades mais físicas, às meninas atividades mais ligadas ao espiritual. 
14 Kuery é uma partícula que expressa coletividade ao termo que é associado. 
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que “qualquer classe ou escola dedicada à experimentação educacional constitui um projeto 

de ação que representa uma tentativa de solução de uma problemática pedagógica” 

(AZANHA15 apud ABBONIZIO, 2013), pode-se observar tanto o que delineia uma escola 

não indígena quanto uma escola indígena, bem como os aspectos em que uma inova com 

relação a outra. 

Tomo como pressupostos o fato de a educação escolar convencional não indígena ter a 

função de transmitir estes saberes, tidos como importantes por uma série de indivíduos e 

instituições; estimular atitudes úteis para a aprendizagem e ajudar a preparar alunas e alunos 

para alguma carreira (MANNHEIM, STEWART16 apud ABBONIZIO, 2013). Além disso, a 

escola não indígena tem por características o confinamento espacial, em que a maior parte das 

aulas acontecem dentro do prédio escolar; mantém-se alheia às condições de vida das pessoas 

atingidas por suas ações e lida apenas com saberes considerados universais (ABBONIZIO, 

2013). Em relação a este modelo de escola, a escola indígena acaba por se tornar inovadora. 

(...) se quer falar de “escola diferenciada”, para dizer que a escola em uma sociedade 

indígena não é – ou, pelo menos, não deveria ser – igual à escola da sociedade 

brasileira não indígena, exatamente porque os valores e as necessidades 

educacionais da sociedade indígena são diferentes, e por isso sua escola será 

diferente. Isso significa que o sistema educacional de uma sociedade está 

subordinado aos interesses gerais dessa comunidade. A Educação faz parte das 

políticas que cada sociedade ou comunidade adota, buscando a sua sobrevivência e a 

continuidade das coisas que ela valoriza e em que acredita (por exemplo: sua língua, 

sua música, sua religião). (VEIGA; SALANOVA, 2001, p. 37). 

Na perspectiva (e legalidade) de escola diferenciada e nas relações diferenciadas que 

se quer estabelecer, seus aspectos inovadores se evidenciam, por exemplo, quando a escola 

abre as portas para um ancião, xeramoĩ (mais velho, mais sábio, meu avô), membro da 

liderança da comunidade, para discursar às alunas e alunos sobre a importância de estarem ali, 

de compreenderem a cultura jurua, de respeitarem as xejaryi (mulheres mais velhas, mais 

experientes, minha avó) e xeramoĩ kuery, as professoras e professores, de valorizarem todos 

os conhecimentos, todos os saberes. 

Na primeira vez em que eu vi o xeramoĩ Pedro Vicente, eu acompanhava uma 4ª série. 

Ele havia ficado na porta da entrada na escola esperando alguma coisa. Quando os kiringue 

(criança) entraram para sala de aula, o professor os acomodou sentados. Eu não sabia quem 

                                                 

15 AZANHA, J. M. P. Experimentação educacional: uma contribuição para sua análise. São Paulo: Edart, 1974. 

78 p. 
16 MANHEIM, K.; STEWART, W.A.C. O subgrupo de ensino. In: PEREIRA, L.; FORACCHI, M.M. Educação 

e sociedade. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1964. p.129-137. 
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era Pedro Vicente. Ele entrou e a turma ficou quieta. Todas as crianças pararam para escutar e 

era incrível aquilo, porque todas elas eram muito arteiras. Ele falou em guarani. Falava 

lentamente e com veemência. 

Eu tentava traduzir o discurso com as poucas palavras em português que ele usava. Às 

vezes ele falava “karaiu”, registrei nas minhas anotações assim, pensando que era alguma 

palavra em guarani. Mas, na verdade, ele repetia um palavrão para que as crianças 

entendessem o que não podiam dizer aos pais e as professoras e professores, que deveria 

haver muito respeito. 

Em escolas não-indígenas, não há entrada da comunidade para reiterar os motivos que 

obrigam alunas e alunos para estarem ali, impõe-se a domesticação dos corpos no espaço de 

quatro paredes, entre uma mesa e uma cadeira. Ao invés, na escola indígena, os mais velhos, 

como Pedro Vicente, tentam conscientizar o corpo discente da importância de se frequentar a 

instituição escolar, seja pelo discurso de fortalecimento e valorização da cultura, em que os 

estudos se tornariam uma arma contra os jurua, seja pelo domínio dos saberes jurua para 

enfrentar o mundo deles. Todavia, a estrutura física não deixa de seguir os padrões jurua: sala 

de aula, lousa, mesa, cadeira, livros... 

3.1.1 Do chão ao texto 

A construção da EEIG Gwyra Pepo é de alvenaria conhecida como oo ita guigua, que 

se diferencia das tradicionais casas de barro (oo yapo guigua) guarani, mas, mantém o mesmo 

estilo físico. O prédio principal tem uma das extremidades arredondada e todos são cobertos 

por telhas. As janelas são do tipo pivotante. Todas as salas têm portas com maçanetas de tipo 

alavancas, mas, algumas só são abertas com tesouras, pois são as ferramentas mais acessíveis 

que podem ser usadas como maçanetas. 

Dentro das salas, de modo geral, há uma mesa para docentes, cadeiras e mesas 

escolares, às vezes bancos de madeira, armários, ventilador, cortinas, lousa, giz, sem contar, 

livros, lápis, borracha, apontador e muitos cartazes afixados escritos em guarani e em 

português, em sua maioria, produzidos por estudantes. Também se observa como padrão o 

barro, algumas teias de aranhas e a presença de animais como gatos e cachorros, que 

geralmente são expulsos da sala de aula. 
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Há cinco edificações. A principal, que carrega o nome da escola, EEIG Gwyra Pepo, 

na entrada, tem duas salas de aula, a cozinha, dois banheiros (um feminino e um masculino) e 

a sala da direção, que funciona tanto como secretaria quanto sala de professoras e professores. 

A sala da direção é composta de três escrivaninhas, com um computador cada, dois armários, 

três arquivos, duas impressoras, artesanato (colares, cestas, arcos) livros e papeis. Quase 

também fazendo parte essencial da sala, Zezé, professora, secretária, coordenadora, mãezona 

não indígena que ajuda e resolver todos os “B.O.s”17, isto é, todos os problemas burocráticos, 

tais como produção de documentos oficiais, preenchimento de papeis e contabilidade. 

Tendo apenas o magistério ainda que carregue o gabarito de uma pessoa formada no 

ensino superior pelas experiências e discursos pedagógicos, nunca assumiu nenhuma direção 

exatamente por não ter concluído nenhum dos cursos de licenciatura em pedagogia que 

iniciou, no entanto, afirma ter sido melhor assim por sua personalidade forte. Aos sessenta 

anos, viúva, mãe e vó coruja, Maria José de Lima, a Zezé, foi uma das pessoas que mais 

auxiliou na formação de todas as professoras e professores indígenas, depois de Jera.  

Nos meus primeiros contatos com a escola, havia um recado na sala da direção que 

dizia “Nhanderu te ama e a Zezé também”, texto manuscrito em papel sulfite com caneta 

hidrográfica, evocando um discurso religioso comum que “Deus te ama”, apropriando-se da 

divindade indígena e assemelhando o poder divino com a mestra de resolução dos problemas 

burocráticos, cuja função é múltipla e a prática é polivalente, representando direção e 

coordenação quando estão ausentes e auxiliando nos aspectos formais de administração da 

unidade escolar. 

Carregada de uma sensibilidade adquirida ao longo do seu contato com a comunidade 

guarani, a possível alegoria como representação da escola burocrata e convencional se perde 

com a compreensão da necessidade de uma educação diferenciada, respeitando as decisões 

das lideranças e reiterando os discursos de fortalecimento cultural, ainda que cobre diários de 

classe impecáveis com a finalidade, segundo ela, de inserir em seus pares o costume do 

registro formal e verdadeiro das atividades escolares. 

Os diários de classe, ferramentas comuns de controle nas escolas, públicas ou 

privadas, de modo geral, são documentos obrigatórios que registram diariamente a frequência 

                                                 

17 Abreviação de boletim de ocorrência, documento lavrado em distritos policiais para registro referente a 

possível ocorrência criminal. 
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de alunos, conteúdos escolares e observações de qualquer natureza referentes as aulas, bem 

como, o registro de atividades avaliativas e de suas respectivas notas. Os diários de classe são 

específicos por turmas e disciplinas, cabendo a cada professora ou professor seu 

preenchimento, sendo comumente ameaçadas e/ou ameaçados pela gestão da escola caso não 

os entreguem em perfeito estado, ou seja, preenchidos. 

A ameaça sobre o preenchimento desse documento promove verdadeiros rebuliços por 

parte de docentes, marcam os infernos astrais de todas e todos da categoria, indígenas e não-

indígenas, pela exigência de detalhes que devem ser mensurados. Além disso, vale destacar 

que eles são entregues apenas em meados de março e abril, em toda rede estadual, sob a 

alegação de que as listas de alunos matriculados ainda não estão concluídas, de modo que o 

preenchimento diário e bimestral deve contar as datas retroativas a entrega desse documento. 

Quase sempre, no final do primeiro bimestre, muitas professoras e professores só conseguem 

preencher as notas. 

Se na escola não indígena a cobrança é acirrada e mesmo professoras e professores 

com mais experiência cometem erros, docentes indígenas passam pelas mesmas dificuldades. 

A racionalidade burocrática, fenômeno descrito em diversas pesquisas educacionais, também 

persiste na educação escolar indígena específica e diferenciada. 

Contudo, é relevante destacar que: 

Os professores, ao fazerem seus diários, oferecem a seus assessores e outros atores 

institucionais informações que podem subsidiar a formulação de políticas 

educacionais, linguísticas e sociais. O incentivo pedagógico à produção e posterior 

discussão dos diários de classe, durante e após os processos educacionais nas escolas e 

nos cursos de formação, cumprem uma importante função histórica. Seu sentido não é 

alimentar uma burocracia estatal de documentos escritos com características 

estatísticas e homogeneizantes, mas trazer para o plano institucional a dimensão 

heterogênea e ricamente variada do cotidiano, a partir do ponto de vista dos sujeitos 

particulares que fazem a escola indígena. (BRASIL, 1998, p. 67). 

Por conseguinte, os diários de classe serviriam como objetos de estudo que auxiliariam 

na reflexão da prática docente, nas discussões curriculares, metodológicas, além de fornecer 

dados de como na prática, no dia-a-dia, nas aulas, a partir dos registros, de fato se consolidaria 

uma educação escolar indígena diferenciada, ou, que tornasse explícita suas ressignificações. 

O que é, por exemplo, evidente nos registros de conteúdo do diário de Tiago e de Laudiceia, 

professor e professora guarani, mas que são apontados de maneira sintética e pouco usados 

para além da mera burocracia estatal. 
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No entanto, ainda que se exija o mesmo tipo de preenchimento dos diários da escola 

não indígena convencional na EEIG Gwyra Pepo, com o mesmo grau de perfeição sem 

rasuras, ou com as menores possíveis, os registros de frequência não são feitos diariamente. 

Professoras e professores sabem quem são suas alunas e alunos, bem como, a quais famílias 

ou a quais núcleos eles pertencem e os possíveis motivos que determinam suas faltas, entre 

elas, o casamento, principalmente entre discentes de catorze, quinze anos. Além disso, indicar 

faltas prejudicaria no recebimento de auxílios financeiros estaduais e federais, que exigem a 

frequência escolar. Fora isso, a presença na escola não é uma demanda, ao considerar que se 

pode aprender em outros espaços que não a escola. 

Todavia, o diário como documento deve ser preenchido, ainda que não se coloque as 

faltas reais. Do mesmo modo, é necessário indicar todas as atividades realizadas diariamente, 

mesmo quando elas tenham sido modificadas por algum evento na aldeia ou fora dela, como 

reuniões e manifestações. Contudo, os diários na EEIG Gwyra Pepo, sob a regência de Zezé, 

são preenchidos no final de cada semestre, uma semana antes de terminar as aulas. Algumas 

professoras e professores chegam a pagar a outras professoras e professores para fazerem esse 

processo burocrático, de tão enfadonho e detalhista. 

Ao lado direito do prédio central, para quem se posta à frente da escola, separado por 

um pequeno espaço dividido por uma tela de arames, há banheiros e três salas de diferentes 

proporções. Uma das salas pertence ao Acessa18 e a última tem a menor área em relação a 

todas as salas de aulas da escola, podendo ser chamada de cubículo. O fato de haver 

constantes problemas de energia elétrica nessa parte da escola faz o Acessa não funcionar, 

além de obrigar as aulas a serem do lado de fora da sala ou de dispensarem discentes, quando 

a lâmpada não funciona e fica muito escuro para enxergar sem a claridade do dia. 

Na frente da escola, há um galpão, construído entre 2010 e 2011, que serve tanto como 

depósito de livros didáticos como sala de aula improvisada, tendo apenas duas grandes mesas 

e dois bancos compridos. Geralmente fazem bancos com pilhas de livros. Além desta 

                                                 

18 O Acessa Escola é um programa do governo estadual de São Paulo, implantado desde 2008, que visa à 

inclusão digital, disponibilizando salas de informática com cerca de vinte computadores por escola, para 

alunos(as), equipe escolar e comunidade. No entanto, são raras as escolas de que tenho notícia cujo acesso é livre 

tanto para alunos(as) quanto para comunidade. São frequentes os problemas de manutenção, é o caso da EEIG 

Gwyra Pepo. 
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construção, há o espaço que servia como sede para a Comissão Guarani Yvyrupa19 e que se 

tornou extensão da escola, acomodando quatro salas de aula, um almoxarifado e uma sala de 

leitura. Além do galpão e desse espaço, também há um barracão, que foi reformado em 2016 

para dar lugar a uma sala de aula. 

Os prédios são pintados com desenhos feitos por estudantes da escola. Há 

representações de crianças indígenas, de animais típicos da fauna brasileira e grafismos 

indígenas que se misturam com frases de luta, de valorização das xondaria e xondaro kuery e 

de algumas pichações contra docentes da escola, afirmando que “professor guarani não sabe 

dar aula para o Ensino Médio”. 

Até 2014, a maior parte do corpo docente era constituído por jurua. Com o concurso 

público, a efetivação do pessoal docente fez com que migrassem de escola e abrissem espaço 

para a entrada de professoras e professores indígenas. No entanto, isso causou estranhamento 

aos jovens e reclamações, aplacadas com o constante diálogo, uma vez que os mesmos 

professores criticados eram aqueles que conviviam com alunas e alunos nos grupos de jovens 

(formado por xondaria e xondaro kuery), por exemplo. 

Por dentro da escola, todas as paredes são cobertas de cartazes produzidos por 

estudantes ou de avisos da direção ou da liderança. Os cartazes demonstram os temas 

trabalhados em aula, desde preservação do meio ambiente até pedidos pela demarcação de 

terra. A maioria dos textos é bilíngue, mas, há predomínio do guarani. 

Há sempre muitas imagens coladas ou desenhadas e pouco texto escrito. A maior parte 

dos avisos da direção é destinado a docentes, lembrando, por exemplo, de assinar o ponto,20 

preencher diários etc. Fora isso, há um aviso da direção aberto a todo o público da escola, 

pedindo para que não fume o petÿgua dentro da sala de aula. 

                                                 

19 A Comissão Guarani Yvyrupa é uma organização política autônoma que congrega as aldeias do povo guarani 

localizadas no Sul e Sudeste do Brasil na luta comum pela terra. Atuando desde 2007, vem se consolidando 

como importante protagonista político do movimento indígena na luta pelo reconhecimento dos direitos 

territoriais. Disponível em: http://www.yvyrupa.org.br/sobre-a-cgy/. Acesso em: 21 jul. 2016. 
20 O chamado livro de ponto é um instrumento de controle de frequência de quem trabalha na escola, que deve 

ser assinado assim que a pessoa chega. 

http://www.yvyrupa.org.br/sobre-a-cgy/
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Dos cartazes afixados, o único com texto mais longo é o projeto Nhanhty Mbya Jety 

(Plantar batata tradicional) aprovado pelo programa VAI21, de valorização de iniciativas 

culturais. O texto exposto na íntegra, cujas proponentes são as professoras Laudiceia e Aline, 

ainda que boa parte da redação tenha sido construída por Jera, professora e liderança, 

demonstra transparência e vontade de inserção da comunidade, indicando que não é um 

projeto de alguns ou só da escola, mas, que é para todos e todas. 

O projeto busca valorizar a agricultura familiar e a plantação de alimentos típicos 

guarani, mais precisamente a batata doce, contribuindo para o aumento da autoestima das 

mulheres envolvidas, uma vez que é voltado para elas, para o fortalecimento do nhandereko 

(modo de ser guarani), além de promover e ensinar práticas de sustentabilidade. 

Nesse sentido, é determinante esclarecer a ideia de inovação como “práticas que se 

caracterizam pelo isolamento, fragmentação, descontinuidade no tempo, baixa visibilidade 

das ações e forte voluntarismo de educadores” (GHANEM, 2013, p. 427), para perceber o 

quanto o projeto é inovador, uma vez que fora do contexto escolar subsidiado até então pela 

Prefeitura de São Paulo, mobiliza toda a escola, desde as professoras proponentes até as 

alunas e alunos, mães e pais, e comunidade, convidando a se integrarem.  

Fortalecendo o nhandereko, a própria cultura guarani, não apenas pelo cultivo da 

batata doce como alimento típico, mas, pela valorização dos saberes tradicionais revelados 

pelas xerajyi e os xeramoĩ, que são procurados para compartilhar e transmitirem seus 

conhecimentos. 

Ademais, no que tange a avisos “da liderança”, a escola, querendo ou não querendo, é 

um lugar de passagem de quase todas as pessoas da comunidade, o que a torna um dos 

espaços que a liderança tem para informar sobre encontros e outros eventos que acontecerão. 

Logo, muitas vezes, há informações impressas fixadas na porta da escola falando de dias e 

horários de reuniões ou de eventos no Ceci22 ou no chamado postinho (posto de saúde). 

                                                 

21 O programa VAI, de valorização de iniciativas culturais, é subsidiado pela Prefeitura de São Paulo. Foi criado 

pela lei nº. 13.540/2003 com a finalidade de apoiar financeiramente atividades artístico-culturais, principalmente 

de jovens de baixa renda e está na sua décima terceira edição. Disponível em: 

http://programavai.blogspot.com.br/p/sobre-o-vai.html. Acesso em: 21 jul. 2016. 
22 O Ceci (Centro de Educação e Cultura Indígena) foi fundado em 2004, a partir de uma demanda das lideranças 

guarani do município de São Paulo, para criação de um espaço que pudesse valorizar e fortalecer as raízes e 

autonomia do povo Guarani.  
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3.1.2 Escritas 

Quando confronto um pouco o espaço da escola que conheci há uns quatro anos, 

percebo como determinadas políticas reconstroem o seu aproveitamento. A quantidade de 

cartazes ainda é alta, mas, o teor é diferente. Lembro-me de ver muitas ilustrações de 

animações japonesas, desenhos animados, imagens aleatórias e descontextualizadas. Agora, 

todos os cartazes trazem uma coerência temática e de valorização do nhandereko. 

As paredes carregam, então, novas relações com a escrita, os objetos tematizados são 

diferentes, são outras as preocupações. Nas salas de alfabetização, o alfabeto guarani está 

presente com suas 33 letras (A, Ã, Ch, E, Ẽ, G, G̃, H, I, Ĩ, J, K, L, M, Mb, N, Nd, Ng, Nt, Ñ, 

O, Õ, P, R,RR, S, T, U, Ũ, V, Y, Ỹ, ’.) nas ilustrações infantis das palavras em guarani, como 

avaxi (milho), eiru (abelha), ipo (mão), yvoti (flor), opy(casa), uru (galinha) kuaray (sol), 

mboi (cobra), ndee (você), ngora (boné) e nhandu (aranha).  Além dos números escritos em 

guarani e do nome das crianças, com seus respectivos nomes em guarani e em português. 

Sobre o processo de alfabetização, há constantes discussões a respeito do ensino 

bilíngue e à alfabetização em língua materna indígena ou língua portuguesa, evidenciadas 

principalmente nas últimas reuniões para elaboração do PPP (Projeto Político Pedagógico), 

nas quais as professoras e professores expressaram suas opiniões. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (lei nº. 9.394/96), estabelece, em seus artigos 78 e 79, que compete ao 

Estado oferecer aos índios uma educação escolar bilíngue, ou seja, simultaneamente em 

português e nas línguas indígenas. 

Em consonância com a Constituição de 1988, que assegura aos povos indígenas a 

possibilidade de estabelecer formas particulares de organização escolar, foi produzido o 

Referencial curricular nacional para as escolas indígenas (RCNE/Indígenas), cujas questões 

políticas, históricas, legais e antropológicas fundamentam a proposta de educação escolar bem 

como apresentam orientações pedagógicas de docentes indígenas e não-indígenas.  

Nesse documento, é perceptível uma defesa do bilinguismo e do papel da escola como 

incentivadora da manutenção e revitalização das línguas indígenas. Tal defesa não seria 

questionável se a autonomia dos povos indígenas não fosse posta em xeque diante da escolha 

de quem deve decidir o que fará parte dos currículos, pois um modelo de escola bilíngue é tão 

antigo quanto a colonização. Por esta razão, Bittencourt e Silva (2002, p. 74) afirmam que o 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91
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bilinguismo é uma questão política, que a alfabetização em língua indígena é antes um 

disfarce para “a tentativa de pacificação empreendida no decorrer da história do contato”. 

O discurso a favor da inclusão das línguas maternas nos currículos escolares 

indígenas, entendida como estratégia de resistência cultural, toma como referencial uma 

linguagem dominante, a escrita. De qualquer maneira, assim como Ladeira (1981), também as 

professoras e professores guarani defendem que a alfabetização na língua indígena deve 

preceder a alfabetização no português, sob os argumentos de que o domínio da língua oral 

facilita o processo de aprendizagem da língua escrita, quando são as mesmas; que qualquer 

indivíduo é alfabetizado apenas uma única vez, e que o ler e o escrever numa segunda língua 

envolvem apenas uma transposição do código aprendido. 

Acrescente-se que o processo de alfabetização não é apenas uma questão técnica, mas, 

política, pois “a alfabetização na língua indígena constitui um mecanismo significativo de 

reforço e coesão étnica, de valorização da cultura indígena [bem como] seria uma conquista 

em relação à alfabetização em português: na língua do ‘dominador branco’” (LADEIRA, 

1981, p. 170). 

Essa defesa se torna ou se tornou muito clara em três situações: nas discussões do 

PPP; nos Saberes Indígenas (evento organizado pela SECADI – Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação), focado na 

produção de materiais didáticos; e na organização das aulas do ciclo I, ensino fundamental 

anos iniciais. 

Tanto as discussões suscitadas pela construção do PPP quanto os encontros e reflexões 

encaminhadas nos Saberes Indígenas23 foram demarcados pela defesa de uma alfabetização 

em língua materna guarani, sustentada por todas as professoras e professores. Mais 

precisamente por Jera e Poty, respectivamente professora e atual vice-diretora24 da EEIG 

                                                 

23 Saberes Indígenas é um programa federal que busca promover a formação continuada de professores da 

educação escolar indígena, oferecendo recursos didáticos e pedagógicos que atendam as especificidades da 

comunidade. 
24 As professoras e professores indígenas não podem ocupar o cargo de direção porque não são efetivados por 

concurso. 
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Krukutu25, que participaram de um curso de formação de docentes indígenas na USP, em 

200526. 

Durante uma das reuniões sobre o PPP, em que foi levantada a discussão de que alunas 

e alunos nas séries iniciais deveriam aprender apenas cultura Guarani, Jera falou o quanto a 

alfabetização em língua materna era melhor para ser compreendida, haja vista o fato de a 

criança ter acabado de “sair do colo da mãe”, o que exigia muito cuidado. Para isso, Jera me 

puxou como exemplo, perguntando-me, se eu fosse para uma escola japonesa, se seria mais 

fácil eu me alfabetizar em japonês, do qual eu não conheço nenhuma palavra ou eu não 

reconheço nenhum ideograma. Ou se eu aprendesse primeiro na minha língua para, depois, 

aprender o japonês. Ela evidenciou o quanto até para jurua também era difícil aprender uma 

segunda língua sem ter sido alfabetizado primeiro na sua. 

Sob a mesma ótica, nos Saberes Indígenas, a professora Márcia, do Jaraguá, perguntou 

se, ao final do encontro, poderia haver a edição de um livro em português com todos os textos 

ali produzidos, pela ausência de material didático que entendesse o português como uma 

segunda língua. Jordi, um professor jurua, de origem catalã, que vive há mais de dez anos na 

Tenonde Porã, grande parceiro e amigo do povo Guarani, expôs que já existiam muitos 

materiais em português e guarani, mas, preconizavam o português. Nesse sentido, ele 

defendia que era necessário, depois de alfabetizar em guarani, que a alfabetização em 

português fosse feita em textos curtos, mas, de assuntos do nhandereko. Para ele, não 

deveriam haver muitos trabalhos bilíngues porque sempre se valoriza mais o português. 

Em contrapartida, Poty Poran afirmou que a alfabetização deve ser na língua materna 

guarani. No segundo ciclo, não se deveria alfabetizar em português, mas, o aprendizado 

deveria incluir uma segunda língua, o português. Para isso, ela sugeriu algumas obras 

produzidas no Amazonas como apoio para o ensino de português e também advertiu para se 

                                                 

25 Desde junho de 2016, Poty é vice-diretora da EEIG Krukutu, até então, atuava no mesmo cargo na EEIG 

Gwyra Pepo. 
26 Com a finalização do Magistério Indígena, cujas aulas eram ministradas pelo Cefam (Centro Específico de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério), parte das mesmas professoras e professores foi contemplada para 

participar da Formação Intercultural Superior do Professor Indígena. A formação foi feita na USP, entre 2005 e 

2008, atendendo apenas a cinco etnias aldeadas habitantes de São Paulo: Guarani Mbya, Tupi-guarani, 

Kaingang, Krenak e Terena, excluindo por completo àqueles considerados “índios urbanos”, cuja maioria são 

migrantes nordestinos que vivem fora de aldeias. Desde então, não existiram mais cursos de formação, seja de 

nível médio ou superior. Para as poucas professoras e professores que se formaram, restou à docência ou vice-

direção das escolas indígenas. 
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tomar cuidado com o preconceito linguístico, considerando os problemas de língua dos jurua 

kuery (não índios). 

Dando continuidade às discussões, a professora Cristine Takuá, da etnia Maxakali, 

formada em filosofia pela UNESP, mãe de dois meninos e companheira de Carlos Papa, 

guarani, contextualizou que, na aldeia do Rio Silveira, onde mora e leciona, a alfabetização é 

em português, por falta de material tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais. 

Para suprir essa falta, a EEIG Gwyra Pepo usou como estratégia atribuir aulas para o 

ensino fundamental anos iniciais apenas às professoras e professores guarani com mais 

experiência em sala de aula ou que fizeram o curso da USP, uma vez que teriam maior 

domínio com as turmas e também legitimariam a cultura guarani tanto quanto fortaleceriam o 

processo de alfabetização em guarani. 

Cabe ressaltar ainda que a única professora jurua que observei fazendo trabalhos de 

alfabetização foi Edna, mas, sempre acompanhada por uma professora ou professor guarani. 

Seu trabalho de quase uma década ali fez com que fosse reconhecida entre docentes e 

lideranças guarani, “não desrespeitando”, em nenhum momento (aceitando todas as decisões 

coletivas) e ensinando técnicas de ensino de línguas. 

A questão do ensino da língua é importante tanto no que se refere ao ensino do guarani 

quanto do português. A maioria das pessoas que habitam o território indígena é falante das 

duas línguas, no entanto, nem todas elas dominam o sistema de escrita de ambas, aliás, muitas 

são analfabetas. No caso da língua guarani, os problemas se centram na falta de uma 

convenção ortográfica, enquanto, no português, as dificuldades começam pela compreensão 

apenas da norma não padrão, o que gera somente registros coloquiais, reduzindo o 

vocabulário e consequentemente o nível de interpretação de textos, principalmente aqueles 

redigidos na norma chamada culta. 

Desse modo, uma vez que não é todo o corpo docente que domina por completo as 

variantes linguísticas do português, isso influi, em certa medida, para que suas alunas e alunos 

também tenham dificuldades, principalmente na interpretação e redação de determinados 

textos. Entretanto, mais uma vez, caberia a cada docente, reconhecendo suas limitações, 

buscar ampliar seus conhecimentos tanto por uma demanda individual quanto coletiva, uma 
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vez que entender por completo as coisas de jurua kuery é armar-se com uma caneta bem 

afiada. 

 

3.1.3 A luta 

A caneta vista como arma, como substituta atual do arco e flecha, é uma metáfora 

bastante comum nos discursos sobre a necessidade de conhecer o juruareko (jeito de ser não-

indígena). Por conseguinte, a escola sendo uma instituição criada por jurua preconiza a escrita 

e sua infindável papelada de aspectos burocráticos: diários, livros ponto, ofícios, atas, 

formulários, atestados, históricos, diplomas, projetos. 

A luta para que a escola seja de fato diferenciada é contínua. Até a presente data, não 

há um projeto político da escola, embora esteja em vias de construção, uma vez que o povo 

Guarani o encara como uma forma de viabilizar suas práticas. Já contam com um discurso 

oficial perfeito sobre a escola ser diferenciada, a legislação garante isso, assim como os 

discursos da realização de atividades culturais, da vinculação dos assuntos abordados em sala 

de aula com o contexto da comunidade, a presença do bilinguismo, do estudo da língua 

materna e valorização da cultura. 

Contudo, todas essas orientações que seriam esperadas (ou se buscam na prática) 

esbarram nas próprias cobranças de uma Secretaria de Educação, que, embora reconheça a 

escola indígena como escola diferenciada, espera que estudantes indígenas tenham as mesmas 

habilidades e competências que estudantes não-indígenas, seguindo o mesmo currículo das 

escolas não-indígenas, principalmente quando obrigam o uso dos Cadernos do Aluno (sistema 

apostilado concedido pelo governo estadual) ou dos próprios livros didáticos cedidos pelo 

PNLD27. 

Sobre o uso desses materiais, é comum o discurso dos supervisores ou outros 

representantes da Diretoria de Ensino afirmar “vocês podem adaptá-lo à realidade de vocês”, 

ainda que eles mesmos concordem que há discrepância entre esses materiais e o contexto do 

                                                 

27 Programa Nacional do Livro Didático, responsável pela distribuição de livros didáticos nas escolas da 

educação básica. Ainda que os livros sejam escolhidos por cada instituição, na EEIG Gwyra Pepo, nunca 

selecionam, mas, sempre os recebem. O último PCNP (Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico), 

responsável pela área de educação escolar indígena, acreditava que é um truque das editoras, que, 

costumeiramente, visitam as escolas, no tempo de escolha dos livros. Com isso, sendo apoiado pela supervisora, 

orientou Poty a não mostrar a carta de escolha do PNLD para os representantes das editoras.  
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povo Guarani. Por este motivo, o corpo docente e direção da EEIG Gwyra Pepo se 

concentram na construção de um PPP que pode se direcionar aos interesses da comunidade. 

No mesmo sentido é relevante o esforço de elaboração de materiais didáticos promovido pelo 

projeto dos Saberes Indígenas. 

Para o mesmo fim de criar estratégias para garantir um ensino diferenciado, são 

constantemente concebidos projetos para promover atividades interdisciplinares, quase todos 

abarcando sustentabilidade, valorização e o consequente fortalecimento cultural. Todavia, 

pensar numa escola diferenciada e buscar esforços para sua garantia não é sinônimo de 

ausência de conflitos, tanto por parte de alunas e alunos quanto do conjunto da comunidade, 

que questionam para que serve a escola, cujas respostas geram o dualismo entre ensinar 

apenas coisas de jurua ou de ensinar apenas nhandereko. 

A maior parte do corpo docente defende o equilíbrio dos dois, principalmente quem 

está há mais tempo lecionando, mas, não é um consenso, o que acaba por influenciar na 

imagem que alunas e alunos têm das próprias professoras e professores. 

Considerando que parte da minha pesquisa provém das minhas experiências enquanto 

estagiária, foram as observações daquela época que sugeriram algumas hipóteses sobre o que 

ocorria na sala de aula, embora eu tenha chegado diante de um quadro completamente 

diferente do que eu tinha acompanhado: de um grupo formado pela maioria de docentes não-

indígenas para um grupo quase que completamente de professoras e professores guarani. 

Entretanto, algumas considerações feitas naquela época parecem ainda se manter, no 

que tange, por exemplo, aos problemas enfrentados pelas professoras e professores guarani ao 

verem suas práticas serem confrontadas com a de docentes não-indígenas que haviam saído da 

escola. Pois, ainda que no contexto da escola indígena o convívio entre estudantes e docentes 

seja muito próximo por morarem na mesma aldeia e participarem dos mesmos círculos de 

convívio (opy, Ceci, postinho, reuniões da liderança, grupo de xondaria e xondaro), a 

comparação entre professoras e professores novos e antigos não é caso isolado, talvez um 

estranhamento com o novo. 

Pelas notícias que me chegaram por colegas e com minha observação direta, o fato de 

uma grande quantidade de docentes se efetivar na rede estadual ao longo do ano letivo de 
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2014 gerou uma reação comum entre estudantes: docentes que saíam eram queridas e 

queridos, enquanto quem entrava sofria desprezo até se acostumar com as turmas. 

De qualquer maneira, percebia e percebo que o comportamento das alunas e alunos 

para com docentes indígenas e não-indígenas se tornou naturalizado, não havendo distinção 

por essa categoria, mas, pela dinâmica das aulas. Pareceu-me que, aos olhos discentes, 

professoras e professores indígenas eram mais disciplinares, detendo um rigor que 

aparentemente docentes jurua não apresentam. Visão reforçada tanto pela reclamação de um 

aluno após a saída de um professor indígena da sala de aula, quanto pela presença de uma 

cena em que Tiago, professor e liderança indígena, pedia para as crianças ficarem quietas e 

pararem de correr e gritar. Depois que ele repreendeu as crianças que estavam brincando, 

disse que era sinal de estar ficando velho. 

Todavia, docentes jurua buscam ser as pessoas mais cordiais por ocuparem um espaço 

que não lhes pertence, com o cuidado de pisar em ovos, é comum ressabiar-se com a 

possibilidade de perderem o contrato por qualquer conduta que desagrade aos seus anfitriões. 

Afinal, sua presença e permanência depende das lideranças e da comunidade escolar 

aceitarem.  

Além disso, a preferência por professoras e professores jurua decorra talvez do fato de 

não pertencerem ao mesmo círculo e, assim, alunas e alunos projetarem a falsa ideia de que as 

outras pessoas sabem mais, embora ter diplomas ou ser jurua não seja sinônimo de saber 

lecionar ou de, principalmente, saber dar aula numa escola diferenciada. 

Ainda assim, muitas das aulas de docentes indígenas e não-indígenas parecem seguir o 

mesmo modelo de escolas não-indígenas, principalmente aquelas para o ciclo I: produção de 

cabeçalho na lousa (nome da escola, cidade, data, nome do aluno, nome do professor, série, 

“hoje é...”), cópia de textos por alunas e alunos, tabuada, separação silábica, explicação oral.  

Por outro lado, havia muitas inovações como a descentralidade do prédio escolar, com 

a promoção de inúmeras atividades ao redor da escola e por volta da aldeia, bem como os 

encaminhamentos dessas atividades que direcionam o olhar para determinadas situações, 

paisagens ou objetos, e a promoção de entrevistas e pesquisas junto as pessoas mais velhas, 

registrando-as de diferentes maneiras. 
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3.2 Nhombo’ea kuery: professoras e professores guarani 

Em meados de 2010, quando eu comecei a licenciatura, deparei-me com um quadro de 

professoras e professores cuja maioria era jurua. Seis anos mais tarde, Nhanderu me permitia 

ver outro contexto, que fortalecia os ideais de uma escola indígena ressignificada pela 

presença massiva de docentes indígenas. 

No entanto, essa mudança, ainda que processual, considerando as próprias 

mobilizações indígenas como um todo e das lideranças guarani, pertencentes à Tenonde Porã, 

só se tornou real ou significativamente expressiva a partir de 2014, com a nomeação de 

professoras e professores jurua como efetivos na rede pública estadual.28 

Como essas professoras e professores não poderiam se efetivar na escola indígena, 

migraram para outras escolas, modificando consequentemente o quadro de docentes – 

situação que também ocorreu em quase todas as escolas estaduais não-indígenas de São 

Paulo, ao longo do ano de 2014, e que também deflagrou uma série de enfrentamentos, 

estranhamentos e adaptações, tanto por parte de docentes quanto de estudantes em toda a rede 

escolar. 

Não diferente, a mudança do quadro docente na EEIG Gwyra Pepo com a saída de 

docentes jurua provocou um novo panorama na escola, que obrigou à busca de novas 

professoras e professores indígenas e à reorganização de quem já tinha aulas atribuídas, 

fazendo com que enfrentassem pela primeira vez a sala de aula ou determinadas séries com as 

quais não tinham contato, bem no meio do ano letivo. 

Para professoras e professores indígenas tudo isso era muito novo: constituírem-se 

como maior grupo de docentes da escola; substituírem educadores jurua com formação; 

iniciarem a carreira e/ou enfrentar turmas com as quais não tinham contato desde o início do 

ano. Do mesmo modo, também era novidade para estudantes, que começaram a reclamar da 

mudança, a tal ponto de escreverem frases de protesto nas paredes da escola, questionando a 

capacidade de professores Guarani darem aula no ensino médio. 

                                                 

28 Em 2013, a  Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Estadual da Educação, abriu o 

Concurso Público para provimento de 59.000 (cinquenta e nove mil) cargos de Professor Educação Básica II, 

SQC-II-QM do Quadro do Magistério, para as disciplinas de Arte, Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, 

Educação Física, Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, 

Matemática, Química, Sociologia e Educação Especial – Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual e 

Transtornos Globais do Desenvolvimento.  
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No entanto, as mesmas professoras e professores indígenas criticados conviviam e 

convivem com alunas e alunos em outros espaços da aldeia, até mesmo em outros ambientes 

de formação, como o grupo de jovens29, que reúne jovens xondaria e xondaro kuery. Aliás, 

foi o constante diálogo em todos os espaços da aldeia, desde a casa de reza, reuniões das 

lideranças com a comunidade e até na própria escola, que proporcionou a diminuição dos 

embates. 

Nesse aspecto, também é considerável o quanto professoras e professores guarani 

salientam que seu papel não acaba na escola, mas, vai além, afinal, dão aulas para suas filhas, 

filhos, sobrinhas, sobrinhos, filhas e filhos de amigas e amigos, conhecidas e conhecidos com 

quem continuam interagindo quando as aulas acabam.  

Para essas professoras e professores, eis uma das grandes diferenças entre elas e eles e 

a categoria de docentes jurua, pois esta se desvincula completamente das turmas quando “bate 

o sinal” que marca o fim da aula. Educadores e educadoras guarani se mantêm e vivem na 

comunidade, enfrentam os mesmos problemas de todas as demais pessoas que a habitam e, 

mais do que isso, são lideranças que precisam manter o exemplo e dar conta de todas as 

demandas que surgem. 

...além de você ser colega de muitos alunos, colegas da maior parte, como 

você é conhecido na comunidade, é diferente de quando um jurua dá aula, 

por exemplo. O jurua dá aula e, quando acaba o período da aula, cada um 

com seus problemas... mas nós, que somos professores, somos da 

comunidade, você fica e, então, acaba que sendo espelho, sendo referência 

para cada pessoinha que tá com você... (...) você é um espelho vivo pra 

alguns alunos, então, o que você fizer tem que tomar muito cuidado, porque 

se você... se um aluno ver você tomando bebida alcoólica, ele vai falar “meu 

professor bebeu, então porque eu não posso?”. Então, todo esse cuidado é 

válido pra gente, você tem que preservar o máximo possível da sua pessoa 

pra aquelas pessoas que olham você como espelho. É uma dificuldade difícil 

de você entender, mas, é bem importante ter na cabeça... (Tiago, 2017). 

Com essa perspectiva, a categoria docente indígena também integra boa parte do 

conselho de liderança atual da Tenonde Porã, sendo principais representantes: Jera, Aline, 

                                                 

29 Composto pelas lideranças, o grupo reúne jovens da aldeia como preparação para se tornarem xondaria e 

xondaro kuery, atendendo as demandas da comunidade. Comumente recebem orientação de como devem se 

comportar na aldeia, respeitarem as pessoas e defenderem a própria comunidade, valorizando o nhandereko. 
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Priscila, Laudiceia (Lau), Tiago (Pelé), Valcenir (Negão) e Pedrinho. Além de Poty, Elizabete 

(Chiquinha), Claudia, Alcides e Txumbay, também professoras e professores, mas que atuam 

de modo mais secundário na liderança. 

Esse quadro retrata a atual composição de docentes da EEIG Gwyra Pepo, no entanto, 

sua constituição era outra, não só com relação à presença de jurua kuery, mas também de 

outras professoras e professores indígenas, como Rete, Maciel, Tukumbo, Claudio Pires 

(Vera) e Nerí. 

3.2.1 Composição do quadro docente: convite, permanência e saídas 

Quando retornei às terras guarani para focar na pesquisa de mestrado, em meados de 

2015, surpreendi-me com o quadro de professoras e professores indígenas que assumiam de 

fato a escola indígena. Estava diferente da realidade que acompanhei ao longo da licenciatura. 

No entanto, para além dessas mudanças significativas, também houve outras que determinam 

a rotatividade de docentes indígenas. 

A escolha de professoras e professores guarani é determinada pelas demandas da 

escola e da comunidade, bem como, pela personalidade das pessoas convidadas a atuar como 

docentes. Ainda assim, é a postura que elas ou eles assumem na escola que influencia sua 

permanência ou saída. A categoria de docentes indígenas não é efetiva, nem pelo Estado30 

nem pela própria comunidade, pois é esta que aceita ou não a continuação das pessoas como 

educadoras. 

A exemplo disso, é destacável que em 2015 e 2016, somavam-se ao quadro docente 

Rete, Vera Mirim, Maciel, Tukumbo e Nerí, que se desligaram tanto pela avaliação feita pelas 

lideranças e comunidade, quanto em decorrência de situações particulares, embora estas 

também impliquem questões individuais e coletivas. 

A saída de Rete, professora de artes, sobrinha de Jera, filha de Marisa, irmã de Priscila 

e esposa de Karai Negão, mãe do arteiro e astucioso Gledson Tupã, por exemplo, é marcada 

                                                 

30 A maior parte das professoras e professores indígenas guarani pertence à categoria O, docentes não efetivos na 

rede estadual, com contrato temporário, definido pela publicação da Lei Complementar 1.093/2009. Vivem sob 

regime previdenciário, INSS, e não têm os mesmos benefícios de outras categorias docentes, como o acesso ao 

IAMSPE (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual). Observa-se a ausência de uma carreira 

no magistério indígena ou uma categoria que atenda as demandas específicas das professoras e professores 

indígenas. Em 2015, chegou-se a discutir um projeto de lei complementar sobre o magistério indígena, que não 

avançou. 
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pelo nascimento de Lola Jera, em agosto de 2016. Desde então, não retornou à escola para se 

dedicar à criação da pequena. Poder-se-ia analisar o caso como uma escolha individual, 

particularizada por uma mulher que estava em gestação e está no período de amamentação, 

contudo, sua decisão, parece estar mais ligada a um discurso coletivo sobre o distanciamento 

entre as mães e suas filhas e/ou filhos por causa do mercado de trabalho. 

As lideranças, de modo geral, têm questionado a mudança de valores instituída pela 

introdução do sistema capitalista, que impede as mães de criarem suas filhas e filhos como 

antes. Na tradição guarani mbya, as crianças ficam próximas de suas mães até mais ou menos 

sete anos e caso a professora retornasse às atividades de magistério, não teria tempo suficiente 

para acompanhar o desenvolvimento de sua filha. 

Eu tendo a acreditar que, mesmo que o não retorno seja uma escolha individual, é 

influenciado por uma visão coletiva, principalmente do conselho de lideranças, de valorização 

do nhandereko. Todavia, ainda que eu também não tenha conversado com ela sobre a sua 

pretensão de retornar à escola, ela se faz presente em quase todas as reuniões extraordinárias 

que o corpo docente convoca para discutir alguma demanda particular da escola ou curso, 

oficina ou atividade formativa. 

Enquanto professora, observei alguém de personalidade forte e disciplinadora, que 

buscava diversos materiais para trabalhar, focada em reproduções de pinturas (muitas vezes 

de grafismos indígenas) e no incentivo de criações artísticas, inspiradas no cotidiano da 

aldeia, que evidencia uma prática engajada. 

A palavra “engajamento” é muito determinante e a postura engajada revela um tipo de 

pessoa, com maiores ou menores preocupações com o coletivo. A exemplo disso, Maciel e 

Tukumbo, parecem-me relevantes para comparação. Ambos, em 2015, eram professores do 

ensino fundamental anos finais e foram alunos da escola na época em que eu cursava a 

licenciatura. Como professores, tive pouco contato com eles por causa do período em que 

lecionavam, além de não serem muito frequentes (pelo menos quando eu estava) nas reuniões 

e outros eventos da escola que tratavam direta ou indiretamente de Educação escolar indígena  

Eles ministravam, respectivamente, aulas de história e português. Conheci os dois 

quando ainda cursavam o ensino médio. É impossível não projetar imagens comparativas 

entre suas posições como aluno, professor e xondaro. Ambos são xondaro, o que torna sua 
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posição privilegiada de algum modo, garante representatividade dentro do grupo, assim como 

acrescenta a responsabilidade. 

Tukumbo nunca parava dentro da sala de aula, mas tinha um olhar crítico sobre aquele 

espaço que o restringia, sua postura irreverente marcava o quanto seu corpo, alma e espírito 

não suportavam se aprisionar naquelas quatro paredes. Fugia das aulas com a desculpa de ir 

fumar petyngua, lá fora era livre e estando livre, podia as vezes também contemplar as aulas 

pela janela, mas do lado de fora. 

Chegou a contribuir na leitura do texto “Infanticídio indígena e a generalização do 

racismo contra os índios – anta vira elefante na televisão”, escrito por José Ribamar Bessa 

Freire, que eu levei para uma regência de estágio, afim de explorar os discursos empregados 

no artigo, uma vez que havia vozes dos missionários de uma igreja evangélica, de 

antropólogos e a descrição sobre as imagens que os colonizadores fizeram da América quando 

chegaram aqui. 

Propunha observar a fala constante dos religiosos sobre as culturas indígenas, desde a 

época dos jesuítas, sobre o preconceito que gerava determinadas afirmações presentes no 

texto e qual era o humor empregado na frase “anta vira elefante na televisão”, relacionada a 

visão dos colonizadores sobre as coisas do novo mundo, das quais não sabendo nominá-las, 

associou às coisas que já conhecia. Quase todas alunas e alunos participaram da aula, o que 

surpreendeu tanto quanto a extensão do texto e a realização total da leitura. 

Todavia, se Tukumbo também contribuiu com aquela leitura, nas perguntas que 

norteavam a compreensão do texto, ele o fez fora da sala, assistindo à contribuição dos 

colegas, mas, sem deixar de pontuar que todas e todos ali estavam sendo cobaias, uma vez que 

eu era apenas estagiária – e o quanto ele não estava certo? Afinal, do lado de lá, olhar para 

como nos condicionávamos dentro da sala de aula fazia-nos parecer animais enjaulados, pois 

ainda que ele me visse como cientista, ali dentro eu também me aprisionava, mesmo que 

minha intenção com o texto fosse uma reflexão sobre a alteridade. 

Ele não quis continuar como professor, optou por se dedicar a outro trabalho. Essa 

escolha é de nível individual e particular, considerando a inclinação por outro tipo de 

atividade e remuneração. Todavia, também tem a ver a não adaptação dos serviços 

burocráticos da escola e de sua esporádica presença, não apenas nas reuniões, mas também no 
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cotidiano escolar. Não há uma fala das lideranças que afirme que sua saída seja por causa 

disso, mas, era uma reivindicação frequente sua falta de assiduidade e compromisso ao longo 

do tempo em que lecionou, ainda que mais tarde a Lau, professora e liderança Guarani, tenha 

me dito que ele não tinha muito interesse e também não se esforçava para fazer as coisas, 

tendo simplesmente se desligado, não indo mais. 

Em contrapartida, Maciel, filho de um ex-cacique da Tenonde, Manuel Lima, embora 

muito reservado, sempre esteve na sala de aula, representando o típico bom papel do aluno 

ouvinte e atencioso. Ele pouco se posicionava, no entanto, em outra regência, na qual propus a 

leitura e comparação do poema Se quiseres me conhecer, de Noemia de Souza, e um trecho de 

O quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, ele foi o que mais se mostrou engajado e 

interessado, principalmente quando eu comecei a discutir os processos históricos de opressão 

contra povos indígenas e povos africanos escravizados.  

Das páginas da favela retratada por Carolina Maria de Jesus, propus lermos o excerto 

24 de dezembro, propondo de antemão o significado daquela data e descobrindo a percepção 

do povo Guarani sobre o natal, da qual, para eles, seja apenas uma data de festa, sem nenhum 

grande motivo, ainda que tenham noção do Cristianismo.  

Li o primeiro parágrafo, e pedi para que me expusessem o que compreendiam, 

questionando a sorte do narrador em encontrar muitos papeis na rua, comparando com a 

biografia da autora; discutindo o que era um Centro Espírita, abrangendo para uma 

sistematização sobre diferentes religiões e por sinal, diferentes culturas; e, confrontando o 

recebimento de donativos no texto com o que eles recebem nas mesmas datas. 

Para cada ponto levantado, Maciel contribuía com os conhecimentos que ele detinha 

sobre as perguntas que eu fazia para tecer a compreensão do texto, da mesma maneira, 

interviu e trocou ideias com outros colegas sobre os versos de Noemia de Souza (boca rasgada 

em feridas de angústia, /mãos enormes, espalmadas,/ erguendo-se em jeito de quem implora e 

ameaça, / corpo tatuado de feridas visíveis e invisíveis / pelos chicotes da escravatura), 

identificando o processo de escravização de pessoas negras e indígenas e suas formas de 

resistência. Com a discussão, ainda chegamos a fazer uma breve comparação entre a capoeira 
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e a dança dos xondaro31. Foi tão rico, que até penso ter sido este o motivo que o levou a se 

tornar professor de história. Atualmente, por escolha própria, ele leciona na EEIG Krukutu e 

não pude entrevistá-lo pelos desencontros. 

Pelas escolhas individuais, Claudio Pires, Vera Mirim, liderança e professor de 

Educação Física, irmão de Jera, muito arraigado ao nhandereko, principalmente ao que liga a 

cultura (dança e postura) dos xondaro, resolveu sair da escola. Não tinha dificuldades em lidar 

com os aspectos burocráticos da escola, era assíduo e mantinha boa relação com as alunas, 

alunos, professoras e professores.  

Conseguia perceber quando as crianças precisavam libertar seus corpos da sala de 

aula, juntava todas as alunas e alunos e descia para o campo, onde jogavam bola ou corriam 

ou ainda, simplesmente, contemplavam as demais pessoas que faziam tudo isso, como se 

respirassem aliviadas. Além disso, levava todas e todos à opy e dançava o xondaro. 

Seu corpo e alma transmutam ao dançar o xondaro. Ele é quem comumente lidera as 

danças e provoca nos xondaro a esquiva ou dita o compasso das danças. Quase o 

escolarizando por levar muito para escola, ainda que não para a sala de aula e exigindo que os 

rapazes se esforçassem na dança, penso que a saída foi mais ligada à busca da liberdade de 

seu corpo e para concentrar suas forças no que lhe é mais importante e essencial: o grupo de 

xondaro.  

Já Nerí, que entrou no final de 2015 e não tinha sequer a experiência mínima de um 

ano, como o restante das professoras e professores, tinha aulas atribuídas para o quarto ano, 

mas, não se adaptou à rotina e realidade da sala de aula, sendo assessorado a todo momento 

por Poty (vice-diretora da escola, na época) e Zezé (professora jurua que auxilia no 

gerenciamento dos assuntos burocráticos de secretaria), além de outros colegas. Ele sempre 

imprimia atividades de alfabetização recolhidas da internet e se mostrava pouco participativo 

nas reuniões, embora essa reação também pudesse ser compreendida como uma certa timidez 

e insegurança diante do restante do grupo, que o cobrava para que ele se manifestasse de 

                                                 

31 Na época, eu tinha poucas leituras etnográficas. A associação da dança dos xondaro com a capoeira, foi feita 

numa das primeiras vezes que a vi, numa aula diferenciada que ocorrera na opy. Com o tempo, fui percebendo 

melhor essa relação, por outros eventos que fui participando. Aliás, minha visão não é tão equivocada, haja vista 

as mesmas alusões comparativas feitas por Montardo (2002), Mendes (2006), Pissolato (2006), Silva (2007), 

Chamorro (2008) e Macedo (2009) (apud KEESE DOS SANTOS, Lucas, 2017). 
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algum modo, ao menos cumprimentando todas as pessoas. Acabou sendo substituído por 

Alcides. 

3.2.2 Ensino Fundamental Anos Iniciais  

Alcides é um exímio artesão e com a mesma precisão, dedicação e paixão que talha 

seu artesanato, exerce sua atuação como professor e consequente liderança. Nasceu no Rio 

Grande do Sul, depois se mudou para são Paulo, morando em Cananeia, onde terminou seus 

estudos e se tornou professor, pela personalidade questionadora e curiosa que já apresentava e 

pela sensibilidade do professor Abílio32, seu amigo e mestre, que o convidou para docência. 

Casado com Kelly Jaxuka, irmã de Txumbay, se mudou para Tenonde sem querer trabalhar 

como professor, acreditando que haveriam pessoas com mais habilidades e experiências do 

que ele, preferindo dedicar-se apenas ao artesanato. 

No entanto, o comichão provocado em quem gosta do tema educação o levou a 

participar do grupo que tratava desse assunto na 7ª Assembleia da Comissão Guarani 

Yvyrupa, da qual reuniu em setembro de 2016, xejaryi e xamoĩ kuery, jovens e lideranças 

Guarani da região Sul e Sudeste do Brasil, para discutir os principais desafios que tem 

enfrentado, desde a questão sobre a escola indígena, quanto à problemas como a demarcação 

de terras e saúde indígena. No evento, que durou uma semana de trocas, não teve como ele 

não transparecer suas visões sobre educação escolar indígena, bem como suas experiências, a 

ponto de chamar a atenção das lideranças, que logo lhe convidaram para atuar na Gwyra 

Pepo. Sem alternativa, substituiu Nerí e este ano trabalhou com o quinto ano. 

 Em relação às professoras e professores que se mantêm, Elizabete Carolina da Silva, 

Jaxuka Miri, a Chiquinha, filha adotiva da dona Ilza, mãe de Jera, por exemplo, leciona artes 

para o ensino fundamental anos iniciais. Foi uma das professoras que pouco conversei e ouvi 

a voz, dada a sua personalidade mais tímida que as demais professoras, talvez pelos laços de 

sangue não marcados. No entanto, em todos os eventos que presenciei, sejam aulas 

diferenciadas, reuniões e/ou atos, ela sempre esteve presente. Se eu não posso descreve-la 

                                                 

32 Abílio da Silva Martins, liderança e articulador de projetos culturais, é vice-diretor e um dos professores 

indígenas Guarani que atuam na EEIG Takuari-Ty, na aldeia de mesmo nome, em Cananeia, litoral paulista. 

Participou do curso de Formação Intercultural Superior do Professor Indígena promovido pela Universidade de 

São Paulo entre 2005 e 2008.  
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pelas palavras, seu silêncio não a anulava, porque ela se fazia presente e proativa como 

professora e xondaria, na escola, na opy e nas lutas.   

Por outro lado, às gargalhadas Priscila, Priscila Poty Silva, leciona na primeira série do 

ensino fundamental e é liderança. Filha da Marisa, que é irmã de Jera (professora e liderança 

reconhecida como grande referência entre as/os Guarani e os jurua), também é mãe do 

auspicioso Pablo Vera, e da Nega, Yva, além de companheira de Pedrinho, atual vice-diretor 

da escola e também liderança. 

Sua representatividade não se diminui frente a seu familiares e companheiro, antes, é 

independente e autônoma, posicionando-se criticamente diante das diferentes demandas que 

surgem na escola ou fora desta. No entanto, é destacável que esse papel e consequente postura 

se deram apenas quando iniciou a docência em 2011, no Krukutu, a convite de Pedrinho, que 

era vice-diretor da EEIG Krukutu na época. 

Foi desse jeito... eu estava sem fazer nada... daí, como não tinha professor 

pra dar aula, eu falei: eu topo, né. Daí, o cacique, que era naquela época o 

Marcos Tupã, falou que podia me por, daí eu fui pra lá. Daí, quem me 

indicou foi o Pedrinho mesmo... daí, eu não estava alinhada nessa coisa de 

educação, não sei o quê... tanto que eu terminei e nem pra escola eu vinha 

mais, ficava só em casa mesmo. Mas daí a partir desse primeiro emprego na 

escola do Krukutu, daí no ano seguinte eu vim pra cá... daí, a partir disso eu 

fui conhecendo melhor o que é educação, tipo diferenciada, principalmente. 

(...) então, eu comecei a atuar na equipe de liderança quando eu comecei a 

trabalhar na escola mesmo. A partir da escola que eu fui, tipo, entendendo as 

coisas também, né, antes eu não sabia o que estava acontecendo na própria 

aldeia, daí, a escola, como é que eu falo, a escola abriu muito as portas pra 

mim, pra eu conhecer. Tanto que eu estou na equipe de liderança agora, né, a 

partir da escola também. Porque pra mim antes... tá, eu sou uma moradora 

aqui da aldeia, só isso e pronto, né. Não sabia o que, além disso o que estava 

acontecendo na própria, na minha própria aldeia. Daí, foi através da escola 

que eu fui aprendendo, tipo, ver as coisas, né. Daí, agora, tanto que eu estou 

até agora, tipo, na equipe de liderança. (Priscila, 2017). 

Foi apenas quando assumiu como professora que começou a olhar para comunidade 

sob outra óptica, não sendo mais apenas uma moradora e mãe da aldeia. Tornou-se uma 

referência e liderança ao refletir e entender as questões sobre Educação escolar indígena e 
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seus impactos dentro da comunidade. Não apenas os assuntos ligados à escola se tornaram 

relevantes, mas, todos os setores da aldeia. 

A escola parece possibilitar um novo olhar sobre a própria comunidade e a maior parte 

do grupo de professoras e professores da EEIG Gwyra Pepo foi a primeira geração de alunas e 

alunos formados no ensino médio dessa escola indígena. Entre as pessoas que partilham a 

mesma formação inicial, estão Aline, Tiago, Elizabete e Txumbay. 

Aline Adão, a Aline, também liderança, sobrinha de Jera e mãe do pequeno Cristian, 

moradora da aldeia Kalipety, dá aula na segunda série do ensino fundamental anos iniciais e 

sempre fez um trabalho conjunto com Priscila e Tiago, com os quais estabelece uma parceria 

para além da que havia quando estudavam juntos. Aliás, parece ser esse vínculo de quando 

eram estudantes que consolida a amizade e contribui para prática pedagógica de ambos. 

O trabalho com as mesmas turmas e a atuação como liderança permite uma 

confluência de ideias que regem todos os projetos desenvolvidos com as crianças. Nesse 

sentido, o enfoque no processo de alfabetização em língua materna, isto é, a busca em 

alfabetizar as alunas e alunos em língua guarani, ação pioneira na escola, tem apresentado 

resultados positivos.  

É notável o receio de quase todas as professoras e professores indígenas com a 

repercussão dessa tentativa de alfabetizar em língua guarani. Todos também precisam 

sistematizar seus aprendizados de escrita e leitura em guarani, pois não foram alfabetizados na 

sua língua materna. Contudo, os medos de não atingir as metas anuais se transformam em 

alegrias ao perceberem os frutos do engajamento pedagógico, uma vez que, quanto mais 

docentes se empenham em ensinar (buscando diferentes estratégias de ensino, por exemplo) 

mais as alunas e alunos aprendem. 

E daí, hoje, na Gwyra Pepo, na escola, eu vejo que os alunos sendo 

alfabetizados em guarani, não tem nenhuma diferença em ser 

alfabetizado em português e guarani, eles conseguem pegar os dois, ao 

mesmo tempo o guarani e o português. Como tem criança que na 

quinta série não sabe e criança que na quarta série mesmo sabe 

diferenciar o guarani do português, já. Daí, pra nós isso é uma 

evolução. Porque, se eu mesma não fui alfabetizada em guarani, por 

isso a gente tem muita dificuldade de alfabetizar as crianças em 
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guarani, porque como a gente não foi, como que a gente [vai 

alfabetizar?]. Quando a Jera disse “a gente só vai dar aula de guarani”, 

a gente: “oi, como assim?” (risos). Meu Deus! Porque é uma coisa que 

você não foi alfabetizado em guarani, então, primeiro, quando fala 

alguma coisa, você fica “como assim, meu Deus”, mas quando a gente 

vê que tá fluindo, que aquela expectativa que a gente criou tá dando 

certo, daí é outra coisa, né. Daí, você fala “não era um bicho de sete 

cabeças”. (Aline, 2017). 

Debochada e irreverente, diferente da imagem mais centrada de Jera e de Tiago, por 

exemplo, Aline busca não ser uma pessoa diferente quando está fora ou dentro da sala de aula, 

embora saiba o quanto suas atitudes são referências e o quanto precisa se preocupar com suas 

ações em qualquer espaço da aldeia. Braço direito de Jera, não pode ser menos engajada com 

as questões da escola e demandas da aldeia, tanto da Kalipety quanto da Tenonde Porã, não 

sendo menos atuante ou respeitada entre seus pares e pela comunidade devido às brincadeiras 

que faz. 

Sua preocupação e zelo pelo bem-estar e aprendizado das crianças são visíveis, tanto 

no seu discurso como professora alfabetizadora quanto nas problematizações que traz nas 

reuniões pedagógicas, questionando a falta de interesse de algumas alunas e alunos. Proativa, 

sempre auxilia na produção ou distribuição das refeições, coordenando muitas das atribuições 

que seriam dadas às agentes de organização escolar33. 

Assim como Aline, Tiago Honório, o Pelé ou simplesmente Tiago, é um dos 

professores mais engajados ao lado de Jera. Atual professor de cultura étnica, liderança, filho 

da dona Iara e do xeramoĩ Elias (ex-cacique), companheiro de Lau e pai do Tadeu, de cinco 

anos, começou a estagiar na escola por volta de 2010, quando eu o conheci. Na época, ele 

acompanhava as aulas de Edna, professora jurua de língua portuguesa, e reproduzia muito das 

dinâmicas que aprendia com ela.  

Hoje, sua postura, seu discurso e prática docente demonstram grande engajamento e 

preocupação com o que é ensinado, a ponto de trabalhar questões de demarcação de território 

e das PECs (Propostas de Emenda à Constituição) na sua turma de 3ª série, assunto visto por 

                                                 

33 Na escola não há agente de organização escolar, cabendo às professoras e professores indígenas essa função, o 

que não é visto como um problema, por acreditarem no coletivismo dentro da escola. 
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colegas como difícil pelo teor político, mas, que ele consegue tratar numa linguagem 

acessível. Para tanto, é considerável o processo pelo qual passou, ele mesmo destaca que sua 

entrada na escola como professor começa com seu papel de aluno: 

...então, na verdade vou começar por essa parte ruim, quando eu era aluno 

também... então, quando eu cheguei no ensino médio, eu comecei a perder 

essa aptidão de querer ir para escola, de querer estudar, que, pra mim, muitas 

vezes não fazia sentido: pra que estudar? (...) tem esse mundo inteiro para 

ser vivido, o que eu estou fazendo preso na escola? Era um dos pensamentos 

que eu tinha... Então, todo o tempo de escola eu matava, só no final do ano 

eu ia faltando dois meses para acabar... daí eu implorava para professora: 

“por favor, me deixa passar de ano! Eu prometo que o ano que vem, eu vou 

terminar direitinho, em todos os bimestres”. Daí, eu conseguia convencer os 

professores a me deixar passar, e daí, depois, no outro ano de novo... (...) 

Pensamento de adolescente mesmo. Fiz o primeiro e o segundo do ensino 

médio dessa forma. Como é uma escola diferenciada, ela facilita, né, nessa 

parte de você não ser reprovado. E daí, no final, no terceiro ano, fui mais ou 

menos. Não foi aquela coisa que diz “nossa, que aluno!”, mas, eu fui indo... 

um dia eu ia, outro dia não ia...daí, depois das férias, na metade, junho, 

julho, eu comecei a pensar, né... por que eu via professores indígenas jovens 

também na época, tipo o Negão, que é o Valcenir, já dava aula, oficialmente, 

e ainda tá dando aula (risos). Daí de repente eu fiquei sentado, assim, 

pensando, um pouco: o que eu vou fazer se eu terminar esse terceiro ano e o 

que eu vou fazer daqui? Pensando mesmo. Aí, na época eu pensava: “cara, 

acho que vou sair e ver se consigo trabalhar na administração, alguma coisa, 

assim, no cargo mais alto que tiver aí” – já tinha o Ceci na época e a escola. 

Só que eu não tinha uma coisa assim, algo que me encaminhava pra isso, pra 

eu vou fazer aquilo. Mas, daí, de repente, eu falei: “acho que vou tentar ir 

conversar com alguém pra ver se tenho jeito para ser professor. Como na 

época o Negão já era meu amigo, eu chegava na classe dele e tal... daí, um 

certo dia eu conversei com ele: “cara, vou vir uns dias aí na escola pra ver...” 

(...) daí, eu entrei por este viés...(...) certo dia, ele falou com a Jera que eu 

estava lá, daí uma das minhas apoiadoras foi a Jera. Daí, começou, né, eu 

fazendo as convivências em sala... (Tiago, 2017). 

A visão sobre uma escola que não fazia sentido, o questionamento constante de quem 

eram suas professoras e professores, dos motivos que levavam a quererem ensinar elementos 



88 

 

da cultura guarani na escola ou como eram os mecanismos das aulas, de modo geral, eram 

perguntas que o deixavam inquieto. O espírito questionador o fez se afastar da escola, mas, ao 

mesmo tempo, a reflexão o aproximou. 

Ele foi para escola pensando que seria um único lugar para onde poderia ir após sua 

formação no ensino médio. E foi a partir de lá que também se formou, não apenas como 

professor, mas, como liderança. Foi onde percebeu tanto a escola quanto a comunidade com 

outros olhos. Certa vez ele narrou ter sido o encontro com uma jurua numa reunião sobre 

meio ambiente, na qual ele acompanhava seu pai, que o fez começar a pensar melhor sobre o 

que era a escola indígena. 

Então, eu comecei a atuar em 2009. Em 2009, quando eu já estava fazendo 

parte do acompanhamento das salas, fui convidado várias vezes para compor 

a liderança, mas, até então, eu não tinha muito interesse. Mas, depois de um 

tempo, eu fui percebendo que uma coisa puxa a outra, porque você sendo 

professor abre o mundo pra você (...) então, você é muito visado, até pelo 

jurua, você que acaba se tornando assim uma liderança... uma coisa puxa a 

outra... eu entrei nessa época como liderança e hoje eu atuo, sou atuante 

mesmo dessa causa. Assim, todas as questões que hoje está acontecendo hoje 

na aldeia eu vou acompanhando mesmo, discutindo, e às vezes eu fico me 

tornando referência pra algumas coisas, pra discussões, pra ir pra fora, 

principalmente... ser professor me tornou essa pessoa que hoje eu sou... 

então é bem importante pra mim essa formação que eu tive, até então eu não 

tinha interesse de nada, de querer saber de escola, de postinho, de problema, 

eu queria viver minha vida igual o pensamento de jurua: “ah, vou viver com 

minha família, vou ter minhas coisinhas, pronto”. Só que quando eu me 

tornei professor, eu tive outra visão: “não, não é isso, na verdade esse olhar é 

o olhar do jurua que são impostos pra gente, é uma mentalidade do próprio 

capitalismo, do consumismo, assim vai... então, quando eu me tornei, 

quando eu tive várias orientações das lideranças que, hoje, são minhas 

referências também, eles me ensinaram tudo isso... então, no decorrer do 

tempo eu aprendi tudo isso, né... me formei dessa forma... (Tiago, 2017). 

Ainda que algumas vezes parta do interesse individual para que a pessoa indígena se 

torne professora ou professor, isso só acontece após ser avaliado pela comunidade e 

lideranças. Seu interesse inicial é um convite a todos e todas a olharem para seu engajamento. 
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É também uma aposta e percepção sensitiva e crítica de quem já leva os anos nas costas e 

percebe o quanto as pessoas mais jovens são promissoras para cumprir aquela função. 

3.2.3 Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 

No que tange ao movimento de indígenas em busca da atuação como docentes, 

Laudiceia Benites, a Lau, Guarani Nhandeva, também atual liderança, mãe do Tadeu e 

companheira do Tiago, aproximou-se da escola em busca de trabalho. Não importava qual. 

Jera a atendeu e ofereceu a ela a tarefa de ajudar Zezé na secretaria. Avaliando sua 

desenvoltura, Jera também a convidou para estagiar em sua sala de aula.  

Os estágios, de maneira geral, são propostos pelas professoras e professores indígenas 

à estudantes da escola que demonstram determinada aptidão, bem como a quem se apresente 

com algum interesse. São oferecidos geralmente a estudantes do ensino médio, embora 

também possam ocupar essa função estudantes da 7ª e 8ª série do fundamental. Inscrevem-se 

em um período determinado e são aceitas e aceitos por professoras e professores indígenas, 

que lhes pagam, em média, cem reais mensais34.  

Lau se mostrou interessada e engajada ao auxiliar e até mesmo substituir Jera muitas 

vezes, uma vez que ela está sempre envolvida com uma soma de eventos, palestras, reuniões, 

esquecendo-se muitas vezes que ela é uma só. Por isso, em 2014, quando houve um desfalque 

do corpo docente devido à saída de não-indígenas, Lau foi convidada para dar aula. Em 2015, 

atuou como professora de filosofia no ensino médio. Nesse período, conversei pouco com ela, 

mas, soube de seu trabalho de pedir à turma que produzisse um documentário entrevistando as 

xejaryi e xeramoĩ kuery, além de fazer exposição de fotos e propor atividades extraescolares, 

ao ponto de convidar alunas e alunos para ir à sua casa, na aldeia do Kalipety, para assistirem 

um filme. 

Demonstrando práticas inovadoras, teve o reconhecimento de colegas e da direção, 

que sempre elogiaram seu trabalho, principalmente Poty, usando-a como referência para 

exemplificar atividades diferenciadas. Mais que isso, as alunas e alunos também mostraram 

gostar dos trabalhos propostos por ela, com interesse e engajamento nas aulas. Aqui, também 

identifico, como em outras situações, a inovação como algo circunscrito, isolado, que “não se 

                                                 

34 Geralmente, alunas e alunos interessados escolhem quem lhes orientará, com quem querem atuar, mas 

depende da quantidade de pessoas inscritas ou da boa disputa entre docentes pela companhia de aprendizes. 
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caracteriza pelo ineditismo, mas por serem atividades diferentes daquelas que seguem um 

costume em um determinado lugar e grupo social” (GHANEM, 2013, p. 427). Ainda que a 

escola seja diferenciada e seu aspecto inovador esteja no que contrapõe às escolas não-

indígenas, como dito anteriormente, não quer dizer que todas as práticas docentes indígenas 

também sejam. 

Por esta perspectiva, também se poderia esclarecer ou relacionar o episódio ocorrido 

em 2014, quando alguns estudantes reclamaram, afirmando que professoras e professores 

guarani não sabiam dar aula para o ensino médio. Mas, porque não saberiam? O que estava 

por trás da reivindicação? O que era considerado pelas turmas uma boa aula? 

O ensino médio, estando entre o ensino fundamental e o ensino superior, de cunho 

profissionalizante, recebe todos os problemas de formação do primeiro e o dilema de formar 

trabalhadores com inserção direta no mercado de trabalho ou ingressantes no nível superior. É 

um período extremamente conflituoso para jovens indígenas, quando escolhem por onde 

trilhar. Sendo o ensino médio uma preparação para o ensino superior ou para a vida 

profissional, no caso de jovens indígenas, conforme Gersem Luciano Baniwa (2006) 

representa uma passagem da vida de aldeia (indígena, tradicional) para vida não indígena 

(cidade, emprego, dinheiro etc.). Logo, por trás desse embate, é possível depreender as 

concepções de ensino que se preocupam em escolas diferentes das não-indígenas, tornando os 

conhecimentos e a língua guarani objetos de ensino, assim como a ideia de que tais 

conhecimentos não podem ou não devem ser transmitidos pelos meios e agentes escolares 

(TESTA, 2007, p. 10). 

Em todo caso, é inegável que a figura das professoras e professores indígenas seja 

relevante para o movimento indígena, aliás, “a proposta da educação escolar indígena 

diferenciada foi também fundamental para o surgimento de um novo segmento estratégico do 

movimento indígena” (LUCIANO, 2007, p.16). 

A exemplo disso, não apenas a escola é instrumento para mobilizações, como também 

é um espaço que promove o contato com diferentes tipos de manifestações e interações com o 

universo jurua. Valcenir, Karai Tibes, o Negão, também liderança, companheiro de Rete, pai 

de duas crianças, um menino e uma bebê de um ano, tem ministrado as aulas de geografia, é 

rapper e pertence ao grupo dos xondaro. Através de suas músicas, reivindica os direitos 

indígenas e as usa como instrumento de luta e resistência, como, por exemplo, a composição 
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do rap A todo povo de luta35. Filho de um xeramoĩ músico, domina vários instrumentos 

musicais e é cantor do grupo.  

Txumbay é professor de português e de cultura étnica, embora tenha se dedicado mais 

aos trabalhos na secretaria da escola, comumente usa letras de canções para trabalhar com 

interpretação textual, entre as quais já o vi usar Legião Urbana. Também pertencente ao grupo 

de xondaro, é um professor preocupado com suas alunas e alunos. Adora futebol e chega a 

tirar do seu bolso para pagar chuteiras e uniforme para os alunas e alunos jogarem na aldeia e 

em outros lugares. 

Claudia Gonçalves, a Claudia, é professora de português, mãe de Karai William (que 

estagiou na escola ao longo de 2016), está cursando graduação de pedagogia a distância, 

sendo talvez a única guarani da aldeia Tenonde Porã a cursar faculdade, depois de Jera, Poty e 

Pedrinho, que foram contemplados pelo curso da USP36. A história de Claudia é cheia de 

superações, uma vez que foi adotada por não-indígenas, no Paraná, apenas para lhes garantir 

uma relação de parentesco e posse de terras. Num acordo vantajoso apenas para jurua, 

Claudia ainda relata seu sofrimento contando sobre o processo de escravização que passou e 

outros problemas que enfrentou depois que conseguiu fugir. Ao chegar a São Paulo, trabalhou 

por muito tempo como doméstica até ser contratada no Ceci. Depois, começou a trabalhar na 

escola, onde passou a dar aulas e se preocupar em ter uma formação a fim de conquistar 

outros espaços dentro da sociedade jurua, podendo ter “o que fala mais alto na terra dos 

brancos: dinheiro”, como ela diz.  

Ela tem inúmeras dificuldades para acompanhar o curso de pedagogia, sem nenhum 

tutor que se identifique com suas adversidades. Ela é obrigada a ler e entender diferentes 

textos, longos e difíceis, sem muitas vezes ter outros referenciais para compreendê-los. Poty, 

Zezé, Edna e Jera a auxiliam no que podem, seja respondendo e fazendo atividades seja 

disponibilizando tempo para que ela as realize. Muitas vezes ela precisa usar o computador da 

escola para ter acesso à internet. Na sala de aula, tenta, com apoio do livro didático, ensinar 

                                                 

35 Canção de protesto sobre a luta do povo Guarani, foi composta com a ajuda de Pedro Droca Tupã Mirĩ e 

gravada num clipe produzido pelo coletivo audiovisual da Comissão Guarani Yvyrupa. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUvS8Gnbkwk. Acesso em: 26 jul. 2016. 
36 A singularidade de Claudia frente as demais pessoas com ensino superior na Tenonde se faz pela não 

participação da Formação Intercultural Superior do Professor Indígena (FISPI), oferecido pela USP em 2005, do 

qual Jera, Poty e Pedrinho realizaram, bem como, por também não ser assistida por outro programa de ensino 

superior presencial, como é o caso de Poty, que o fez enquanto moradora do Jaraguá. 

https://www.youtube.com/watch?v=uUvS8Gnbkwk
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português no nível fundamental. Por estar se formando, especulam que ela se tornará a nova 

vice-diretora da EEIG Krukutu, situada no território indígena de mesmo nome. Enquanto isso, 

Edna e Poty ocupam esse cargo. 

3.2.4 Professoras e professores na vice-direção 

Até meados de junho de 2016, Poty, Poty Poran Turiba Carlos, era vice-diretora da 

EEIG Gwyra Pepo e se conduziam trâmites para que Edna ocupasse esse posto na EEIG 

Krukutu até Cláudia se formar. No entanto, a demora de Edna em obter seu diploma e outros 

problemas políticos educacionais fizeram com que Poty migrasse de escola, saindo da EEIG 

Gwyra Pepo para a EEIG Krukutu, a fim de garantir a autonomia desta. 

Poty é professora há mais de quinze anos, tendo atuado boa parte como docente e 

liderança no Jaraguá. Neta da dona Jandira (cacique da aldeia Tekoa Ytu e prima do xamoĩ 

José Fernandes), mãe do Vinicius, da Auria e da pequena Nayra, é uma das referências 

assediadas pelos jurua para falar sobre educação, seja em entrevistas ou palestras. Dada ao 

riso e a prosa, conta que sendo muito faladeira, sua primeira palestra sobre cultura indígena 

foi aos nove anos para 500 pessoas. Além disso, uma vez, tendo ido a uma reunião sobre 

educação com o governo estadual, acompanhando sua avó, ela brigou para ter uma escola 

diferenciada, no que dona Jandira lhe disse “já que gosta de falar muito e gostou de brigar, vai 

em todas as reuniões de educação”. 

Acreditando numa educação libertadora, o jeitinho de professora não se separa fora da 

sala de aula, sempre preocupada em ensinar e orientar as pessoas. Mudou-se para Tenonde a 

convite de Jera, mas sob a condição de que poderia se dedicar apenas a escola, uma vez que 

ser liderança também lhe demandava muito tempo e ela não conseguia se dedicar a tudo. 

Estudou no magistério indígena, no curso de licenciatura intercultural oferecido pela USP, 

além de ter feito pedagogia na PUC e participado de cursos de formação continuada, que 

acredita terem sido definidores para sua prática. 

Jera, Giselda Pires de Lima, professora e liderança, formada pelo curso da USP, mãe 

da Kerexu e da mais nova recém-nascida Cecília, sempre foi bem vista, tanto pelos jurua 

quanto pelos parentes, devido ao nível de articulação que tem com os jurua kuery, sem deixar 

o nhandereko de lado, aliás, favorecendo-o e o valorizando. Influente, é requisitada para 
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representar o povo Guarani em quase todas as mobilizações, assim como é constantemente 

convidada pelos jurua para fazer palestras, o que faz com que ela nunca esteja em repouso.  

Ainda que se sente para abraçar e brincar com alguma sobrinha ou sobrinho, ou apenas 

pare para pitar, dificilmente está sozinha e as pessoas que estão ao seu redor sempre querem 

solicitar algum favor ou perguntar sobre os andamentos de algum projeto ou deliberações de 

quem exerce liderança. Engajada, suas aulas quase sempre são fora da sala de aula, a fim de 

mostrar que se pode aprender em diversos lugares e com diferentes pessoas. Ensina de modo 

pragmático não apenas os saberes de jurua kuery como os saberes do nhandereko37. 

Pedrinho, Pedro Miri Vera Popigua Delani, companheiro de Priscila, pai do Pablo e da 

Nega, nascido em Laranjeiras do Sul, no Paraná, liderança, xondaro mba’epuja (músico, 

literalmente “dono do objeto sonoro”)38, tocador de mbaraka (violão guarani mbya) e rave’i 

(rabeca), atuava como vice-diretor na EEIG Krukutu até 2016, quando voltou para atuar na 

Tenonde39, também como vice-diretor. Também formado pela USP, como professor e 

liderança demonstra o mesmo engajamento e preocupação das aulas de Tiago e de Jera. 

Preocupa-se com o ensino da escrita do guarani e o faz a partir do contexto da comunidade, 

tratando de assuntos ou temas do nhandereko, chegando a ser radical nas suas posições40.  

Em contrapartida, docentes jurua, não dominando o nhandereko, assumem apenas o 

papel de “transmissores de conteúdos” jurua instituídos pelos Parâmetros Curriculares, ainda 

que participem dos projetos e das reuniões sobre a escola e adotem todas as decisões tomadas 

no coletivo. No entanto, não observei nenhum esforço para que fizessem aulas diferenciadas – 

                                                 

37 É evidente que o nhandereko, modo de ser e agir guarani, seja construído e fortalecido ao longo da vida das 

pessoas Guarani, a língua, o petyngua, os artesanatos, as relações vão constituindo esse jeito de ser, que só pode 

ser construído empiricamente, no dia-a-dia. Ao salientar que Jera também ensina os saberes do nhandereko de 

modo pragmático, ainda que pareça redundante, é um esclarecimento que o tema não é apenas discursado, mas 

vivenciado e fortalecido. Além disso, é relevante notar também a proposta de não escolarização desses saberes. 
38 KEESE DOS SANTOS, Lucas. A esquiva do xondaro: movimento e ação política entre os Guarani Mbya. 

São Paulo, 2017. 310 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP 
39 Antes de ser vice-diretor ele trabalhou por muito tempo como professor na EEIG Gwyra Pepo. 
40 Num dos encontros para discussão do PPP, foi proposto a criação de uma aldeia fictícia, na qual, deveríamos 

indicar alguém para ser o cacique e outras pessoas para serem as conselheiras, a fim de discutir sobre o papel da 

escola na comunidade. Haviam perguntas norteadoras para as discussões e que após discussão, deveríamos 

explanar nossas opiniões para os demais grupos. Pedrinho foi um dos caciques, mas sua postura e muitas das 

ideias que trazia lhe configuraria uma imagem de déspota, uma vez que, por exemplo, ele não permitiria novas 

matrículas para controlar o número de pessoas na aldeia, assim como não permitiria a repetição de merenda para 

controlar a quantidade de alimento. Diante disso, muitos chegaram a comentar, em meio a risos, que ainda bem 

que ele não é cacique. 
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diferenciadas do cotidiano das escolas não-indígenas convencionais: giz, lousa e saliva41 – ou 

que as planejassem independentemente do grupo. Apenas cumprem seu papel igual o fazem 

em outras escolas, sem questionar, obedecem às propostas e dinâmicas encaminhadas pela 

gestão e pronto. 

3.2.5 Estagiárias e estagiários 

A função de estágio é determinante na Gwyra Pepo, pois quase todas as professoras e 

professores o cumpriram, como forma de serem avaliados se tinham mínima aptidão como 

docentes. Aliás, pesquisadores, que tenham a escola como seu objeto de estudo, acabam 

também ganhando essa alcunha, como enfatiza Douglas Ladislau Santos (2017) ao tratar de 

como se tornou, ou melhor, como o tornaram um pesquisador-estagiário. 

 Segundo a lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõem sobre o estágio de 

estudantes, o estágio é  

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando 

o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos. (BRASIL. Lei nº11.788, 

de 25 de setembro de 2008). 

Sob esse princípio, o Programa de Formação de Professores USP (2004) acrescenta 

que o estágio supervisionado deve ter um papel de elemento integrador na formação do 

professor, oferecendo ao estudante de licenciatura oportunidades de ampliar e utilizar as 

habilidades e os conhecimentos adquiridos no curso para responder às necessidades e aos 

desafios da realidade escolar.  

Isso era o que orientava minhas primeiras visitas à EEIG Gwyra Pepo e que de fato 

proporcionaram uma visão sobre uma educação diferenciada e transformadora, que 

contribuíam para minha formação e consequente atuação na sala de aula. A Educação escolar 

indígena trazia-me noções que se trazidas para escola não indígena possibilitaria emancipação 

das alunas e alunos oriundos da escola pública, uma vez, que dentre suas características, 

destacam-se uma preocupação com a comunidade e com as próprias pessoas estudantes e 

aprendizes. 

                                                 

41 Aulas expositivas, centradas na figura docente, com apoio apenas da lousa e do giz para escrita de textos que 

fundamentem os temas discutidos. 
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Minha primeira relação com a escola foi como estagiária das disciplinas da 

licenciatura, que previam mais de 120h em campo. Acompanhei Rubens, professor jurua de 

língua portuguesa e irmão de Edna, por todos os cantos, ele me situava sobre as dinâmicas da 

escola e eu percebia seu modo de dar aula, avaliando práticas que eu gostaria de adotar nas 

minhas aulas e outras que eu criticava para o contexto indígena – como a ênfase nos ensinos 

da gramática normativa, vi muitas cópias, por exemplo, de excertos de livros didáticos 

explicando alguns conceitos teóricos de vogal, semivogal, dígrafos, hiatos.  

Considerava e ainda considero, que seja mais importante outros tratamentos da língua, 

enfoques sobre as produções textuais e leituras permitiriam melhores compreensões do 

universo jurua do que conhecimentos técnicos normativos. No entanto, a relação que busca 

com as pessoas Guarani é de respeito por sua cultura e curiosidade, a ponto de se propor a 

estudar o guarani e propor trocas de vocabulário, ensinando-lhes expressões em inglês 

(disciplina que também lecionava e leciona) em troca de aprender formas guarani de se 

expressar. Com o mesmo senso de brincadeira guarani e sua barba branca acabou ganhando a 

alcunha de jagua velho. 

Meu papel de observadora, também me fazia ser observada. Há uma crônica do Luis 

Fernando Veríssimo, intitulada Atitude suspeita, que fala sobre o quanto o olhar de cada um 

sobre o outro é responsável pela construção dessa imagem. Todos agem suspeitamente. Para 

mim é tudo suspeito, é tudo muito novo. Para elas e eles, Guarani, eu era completamente 

suspeita. Uma jurua frequentando quase todos os dias a escola, a aldeia, se comunicando com 

as professoras e professores, estando próximo as alunas e alunos, falando com todas e todos, o 

que eu queria? O que eu pretendia? Qual era minha intenção? 

Como estagiária, evocando os relatos de Hans Staden, me sentia um ser de outro 

mundo, quando ouvia comentários em guarani e os sorrisos falando sobre a “jurua” que 

estava na sala, mas de qualquer forma, eu era bem recebida e a curiosidade motivava 

observarem o que eu tanto escrevia no meu caderno de desenho, queriam me ouvir, saber 

quem eu era. Reconhecida como tal pelas professoras, professores, alunas e alunos, assim 

como pelas xejaryi e xeramoĩ, como o Pedro Vicente, que falou às crianças que deveriam me 

respeitar assim como deveriam respeitar as demais pessoas que trabalhavam na escola. 

Ao retornar para Gwyra Pepo, depois de cerca de quatro anos, me fazia uma estranha 

conhecida. Conhecia a maioria dos espaços, conhecia a Zezé, a Jera e o Tiago. Reconhecia 



96 

 

algumas alunas e alunos, que tinham crescido e alguns que tinham se tornado professores. 

Mas, se antes eu tinha conquistado um reconhecimento adormecido pelo tempo que deixei de 

frequentar a aldeia, eu precisava reconquistá-lo. 

Ao longo do segundo semestre de 2015, depois de focar um semestre inteiro na 

reconstrução do meu projeto de pesquisa – processo que quase todas mestrandas e mestrandos 

perpassam: remodelar ou reescrever inteiramente o projeto de pesquisa -, decidi voltar a 

frequentar a escola para que se (re)habituassem com a minha presença. 

Aproveitei as discussões sobre os projetos de formação indígena, tanto pelo PROLIND 

(Programa de Apoio ao Ensino Superior Indígena, pertencente ao governo Federal) quanto 

pela SME (Secretaria Municipal de Educação), dos quais fui convidada, pelo meu orientador, 

para reestabelecer a aproximação. Sendo reconhecida pela Jera e pelo Tiago, pedi para voltar 

a frequentar a escola e conversei com a Poty. 

Dentro da minha grade horária que conciliava a escola em que dava aula e a faculdade, 

as manhãs de minhas quintas-feiras foram destinadas a frequentar a escola indígena. Embora 

eu tivesse apresentado minha pesquisa e falado sobre meu enfoque na prática docente, não fui 

tratada como pesquisadora, mas como uma estagiária. 

Mais estagiária do que quando eu realmente fazia estágio, me acomodei na secretaria, 

que é espaço de passagem para todos: professores, alunos e comunidade. Lugar em que eu me 

presentificava. Sabiam que tinha uma jurua frequentando a escola. Não sabiam o que estava 

exatamente fazendo ali. Mas estando na escola, o nome cabível era estágio. 

Na secretaria, a Zezé ensinou-me, junto ao Douglas, colega de mestrado, interessado 

nos aspectos de inovação entre os Guarani Mbya na aldeia Tenonde Porã42, vários 

procedimentos burocráticos de registro da merenda, organização do livro ponto, produção de 

históricos, criação de lençóis de nota e preenchimento de diários. Junto às papeladas que nos 

direcionavam, tornávamos ouvintes de todas as histórias que perpassavam por ali, desde as 

relacionadas a escola efetivamente quanto as de vida pessoal. 

                                                 

42 Douglas, Douglas Ladislau Santos, defendeu sua dissertação de mestrado, Inovação educacional entre os 

Guarani Mbya da aldeia Tenonde Porã, no início de 2017. Acompanhou-me em boa parte do trabalho de campo, 

de modo a ser citado várias vezes, não apenas pelas reflexões defendidas academicamente e trocas de saberes nas 

viagens para aldeia, mas também por sua presença e companhia em algumas situações e eventos relatados ao 

longo desta dissertação. 
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Vi a todo momento professora e professores usando os computadores e fazendo 

pesquisas e imprimindo atividades para serem realizadas em sala. A Secretaria é a sala dos 

professores e da direção, bem como ramal para as lideranças, uma vez que o telefone não 

atende apenas as demandas específicas da escola, mas também as da comunidade, sendo, com 

frequência, usado pelo cacique Elias. 

Ao longo de 2015, não entrei em nenhuma sala de aula, mas acompanhei algumas 

reuniões, ATPCs e replanejamento, bem como as dinâmicas dos intervalos. Quase no final do 

ano, Poty entendeu que eu já era professora e que era pesquisadora. Todas as professoras e 

professores já me conheciam e as alunas e alunos de algum modo também.  

Entre algumas situações vivenciadas num primeiro contato de pesquisa sobressaem as 

que se referem ao replanejamento, as discussões sobre o magistério indígena, a construção de 

um projeto de formação de professores, aos ATPCs diferenciados e as aulas pautadas em 

acontecimentos na aldeia. 

Comecei a frequentar assiduamente a escola em agosto de 2015, após as férias. Já 

havia conversado com Poty e Jera sobre minha presença e os professores já me reconheciam 

das reuniões sobre o Prolind e o CECIs.  

Já em 2016, voltei à escola logo no planejamento, enviando antes um e-mail para Poty 

e para Jera, retomando meu projeto de pesquisa e verificando se minha presença ainda seria 

aceita. Ninguém estranhou minha presença. Eu já era conhecida e reconhecida como 

estagiária. 

Organizei minha grade horária para o ano, de modo que eu tivesse as manhãs livres 

para frequentar a aldeia, o que me rendeu uma média de três visitas semanais, desde fevereiro, 

mas com algumas interrupções quinzenais, ora por causa de feriados, ora por problemas 

familiares. 

Minha presença constante em quase todos os eventos da escola fez eu ser mais notada. 

Deixei de ficar na secretaria, fugindo um pouco dos serviços burocráticos. Passei a ficar mais 

tempo observando os intervalos, sentada na porta da escola, onde eu podia ver todo o 

movimento e conversar com os professores que acabavam passando ou sentando ao meu lado. 
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O fato de eu começar a frequentar mais assiduamente e mais vezes a aldeia fez eu me 

aproximar de muitas professoras e professores, principalmente porque já me conheciam. Ter 

frequentado a aldeia no semestre anterior havia sido positivo por quebrar muitas barreiras 

neste semestre, a tal ponto de ser convidada para o Nhemongaraí43 e de dormir na casa de um 

casal de professores. 

Fui convidada por Tiago, que perguntou se eu já tinha ido a algum evento, se 

surpreendendo por eu nunca ter ido. Uma semana depois do convite, vi todas as deliberações 

sobre o evento, mas fiquei ressabiada de confirmar a existência dele, porque não sabia se o 

convite tinha sido algo esquecido e apenas comentado, até a Jera dizer para mim e para o 

Douglas que podíamos participar. Quanto a isso, Poty se justificou, dizendo que ainda não nos 

tinha convidado porque não sabia se poderia ter a presença de jurua. 

No dia do batismo, fui primeiro à escola, onde não vi ninguém, estava vazia. Então me 

dirigi a Opy e encontrei Priscila e Rete, me perguntando para onde eu ia. Falaram que estava 

muito cedo e que iríamos para escola primeiro. Jurava que não tinha uma alma viva na escola 

quando cheguei. Mas quinze minutos depois eu quis saber de onde brotara tanta gente. 

Na escola, acompanhei Rete. Jera me chamou para cozinha e fiquei ajudando na 

distribuição da comida. Havia outros jurua na escola, mas, eu tinha sido convidada para entrar 

na cozinha. Temos o costume de dizer que quem já é de casa se vira. Me senti acolhida, 

podendo auxiliar na cozinha e melhor ainda, desfrutando das batatas doce da Kalipety. 

No batismo, fiquei junto com Rete que iria me hospedar. Todas as professoras ficaram 

juntas, de modo que fiquei num grande grupo que eu conhecia. Todas elas me falaram sobre 

os procedimentos, sobre o que estava acontecendo e ainda me pediram ajuda para 

confeccionar umas velas de cera de abelha que seriam usadas no batismo. 

Essa experiência me alocou num lugar de aproximação e acolhida. Todos sabiam meu 

nome. Sabiam quem eu era. Ainda tinha cara de estagiária. Mas, eu era também professora e 

estava sempre presente, pronta para ajudar. Ultrapassava barreiras e a pesquisa parecia se 

tornar mais fácil, por essa aproximação.  

                                                 

43 Nhemongaraí é o batismo dos alimentos e das pessoas, onde as crianças recebem seus nomes, geralmente 

quando estão próximas de realizar um ano de idade. 
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O estágio-pesquisa ou a pesquisa-estágio, para além das formalidades ou 

categorização, me inseria num processo de ensino e aprendizagem típico Guarani, eu aprendi 

e tenho aprendido acompanhando os mais velhos e acompanhando-os, eles se atentam a como 

eu vou lhes acompanhando, auxiliando na minha caminhada. Me concederam o locus 

privilegiado, que sem perceber demonstravam como é a construção de sua formação. 

As professoras e professores também perpassaram por esse processo formativo e 

seletivo. Quase todos adentraram a escola pela secretaria, apreenderam as burocracias e 

depois enfrentaram a sala de aula. O espaço das burocracias, também era o espaço da teoria, 

onde as pessoas mais experientes discutiam sobre suas aulas, falavam sobre seus 

planejamentos, sobre as relações com as alunas e alunos e orientava como deveria ser.  

A Aline, a Lau, a Claudia, o Tiago, o Txumbay, todas e todos foram estagiárias e 

estagiários e sem considerarem a possibilidade de se tornarem professoras e professores, 

perpassaram em média um ano até serem convidados por Jera para se lançarem a esse 

universo e só o foram porque apresentaram habilidades e competências essenciais para essa 

atuação. Jera foi a percussora e a mais experiente que carrega a sensibilidade de perceber a 

determinação dessas pessoas, que foram construindo e estão moldando sua prática docente ao 

longo de sua atuação, sendo predispostos não apenas a se engajarem com as demandas 

escolares e da Educação escolar indígena, mas ainda, consolidando essa prática com as ações 

de liderança. 
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4. A prática docente 

A prática docente guarani mbya não se desvincula dos processos de ensino e 

aprendizagem próprios da cultura guarani, tanto porque partilham desta quanto pela 

construção político-pedagógica que vêm assumindo ao longo dos últimos anos. Ser professora 

ou professor indígena é assumir a singularidade de atuar numa escola diferenciada, não 

apenas pelo contexto no qual é inserida ou por uma legislação própria que a regula, mas 

também pelo atributo de ressignificar esse espaço convencionalmente não indígena, 

conferindo-lhe contornos próprios convenientes e vinculados com os projetos de futuro da 

comunidade à qual pertence. 

Ainda que o papel de docente, dito professoras e professores, só caiba no espaço 

escolar, a função educadora proporcionada por este não se limita à escola, uma vez que 

professoras e professores indígenas a exercem na própria comunidade local da qual fazem 

parte.  

Falando dessa questão de ser professor indígena, o que é ser professor 

indígena (...) é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que 

lidar com o seu parente, com o seu conhecido, você conhece a realidade de 

cada um. (Tiago, 2017). 

Logo, mesmo que possam carregar características de uma formação escolar não 

indígena, a perspectiva cultural de ensino e aprendizagem é dissolvida na escola, seja no 

ensinar e aprender saberes escolares, seja no aprender a dar aula. Aliás, a constante afirmação 

das professoras e professores guarani a respeito de atuarem numa escola diferenciada e de 

desejarem que esta seja diferenciada na prática, que não lide com burocracias estatais, 

influencia a atuação em sala de aula e a ansiedade e ambição de construir um projeto político 

pedagógico. A propósito, Jera afirma que  

para você de fato criar, dar atenção para escola diferenciada, você tem que 

ser um professor diferenciado, se não, não vai rolar, e você vai perder esse 

direito. E se o Estado perceber, ele não é amigo e nunca foi, que esse direito 

concedido as populações indígenas, principalmente legalizadas na 

Constituição de 88, ele pode tirar da gente. Se a educação na aldeia tem que 

ser diferenciada e ela não é, então, não faz sentido. Aí, para que vocês sejam 

professores diferenciados, vocês também precisam de um momento de vocês 

de continuidade de formação enquanto indivíduos Guarani na aldeia. Então, 

por isso, tem que aprender a fazer cesto, no mínimo aprender o que significa 
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isso e os ensinamentos por trás desses saberes, vocês tem que saber fazer 

comida guarani, vocês tem que saber entender e falar as linguagens 

diferentes que tem na aldeia, tem que aprender como funciona o mundo dos 

xeramoĩ, como funciona o mundo interno político da aldeia, daí, tudo isso, 

faz parte do aprendizado do professor Guarani na aldeia, ele não pode ficar 

com vontade só da formação de jurua, ele tem que ir atrás dos dois e essa 

formação de aprendizado tradicional não precisa ser liberado pelo Estado, 

não precisa o “agora, vamos ter quatro anos de pesquisa de nnhandereko”. 

Vocês têm nossos xeramoĩ aqui, que existem na nossa aldeia, existem nossas 

pessoas mais velhas na família, então, eles são o canal de aprendizado, se 

você é um professor Guarani e está nesse padrão, nessa função de ser um 

professor diferenciado e não sabe fazer um chocalho, se vira na família e vai 

aprender. Não é todo mundo, de fato, que nasceu para fazer de tudo, mas o 

chocalho, por exemplo, você tem que aprender a fazer, você tem que saber o 

princípio disso. (Jera, 2017). 

A maturação pedagógica ou, por assim dizer, a própria prática docente considerada por 

seus cotidianos, experiências e formações, concede às professoras e professores indígenas 

uma perspectiva mais engajada para o seu papel na escola. Além disso, reforça seu papel 

como lideranças, uma vez que estabelecem maior contato com diferentes partes da 

comunidade, devido ao conhecimento das pessoas que ali se inserem até aos próprios 

contornos da aldeia e demandas.  

Novos olhares sobre a escola vão sendo criados, lideranças, professoras e professores 

reivindicam autonomia perante as burocracias estatais, na luta ressignificam a escola, 

reforçam o nhandereko em detrimento da soberania do juruareko prevalecente na escola, 

construindo uma prática político-pedagógica baseada na valorização cultural e defesa do 

próprio povo. 

Esse processo admite três etapas que consolidam a prática docente: as dificuldades dos 

primeiros passos, ligadas à entrada na sala de aula, à ausência de formação e a forte empatia 

de docentes mais experientes que auxiliam no planejamento das aulas; o amadurecimento 

pedagógico advindo com a prática, que proporciona a criação de planos de aulas próprios e 

uma consciência que coloca o papel docente vinculado aos projetos de futuro da comunidade; 

e por fim, a chegada a uma prática e postura mais engajada, questionadora do próprio papel de 
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professor com vínculo estatal e uma luta política para construção de uma escola que atenda as 

demandas e aspirações da comunidade.  

4.1 As dificuldades dos primeiros passos 

A formação docente é um assunto recorrente ao se discutir sobre a prática docente, 

afinal, uma procura fundamentar a outra. São constantes as reclamações das professoras e 

professores guarani mbya quanto à ausência de formação, às dificuldades perpassadas em sala 

de aula e à prática unicamente com a qual aprenderam ou diminuíram as dificuldades. São 

angústias comuns no início do magistério. 

comecei a dar aula, mas, no começo... falo assim pela minha experiência. No 

começo, foi meio tumultuado não saber por onde começar, não saber como 

fazer. Mas daí, quando o cara pega a responsabilidade, tem esse 

compromisso, o cara é obrigado a entender, a começar a estudar profundo. 

(Alcides, 2017). 

Alunas e alunos são vistos como bichos de sete cabeças, mas, ao mesmo tempo, é 

possível a criação de laços a partir de habilidades que as professoras e professores dominem, 

além dos saberes escolares convencionais: 

Nesse tempo não tinha muito conhecimento de como preparar aula, de que 

aula eu vou passar para as crianças, de tudo né. Daí, alguma coisa que eu 

fazia, eu gostava de cantar, tocava tudo, eu sei tocar quase tudo de 

instrumento de jurua ou e de nhandeva. Através disso eu achava que podia 

dar aula, por exemplo, ensinar as crianças a dançar e a cantar músicas 

tradicionais na casa de reza, a fazer atividades legais pra eles. Daí, eu 

comecei, mas, tive muita dificuldade em saber como lidar com a criançada. 

Mas, assim, eu tentava do meu jeito. (Negão, 2017). 

Indígena ou não, a ansiedade provocada pelas primeiras experiências em sala de aula 

gira em torno das dúvidas sobre como dar aula e como falar com alunas e alunos, de modo 

que elas e eles escutem (se comportem)44 e entendam. Há uma intensa preocupação com os 

métodos de ensino, com a didática a ser adotada e todos os saberes pedagógicos embutidos na 

prática docente que possibilitem o aprendizado. A postura é questionada e a forma de entrar 

                                                 

44 A questão da disciplina é um dos problemas centrais que assombram as discussões sobre a prática docente e os 

processos de ensino e aprendizagem, uma vez que ela pode prejudicar, interromper ou impedir seus 

desenvolvimentos.  A escuta de alunas ou alunos tem a ver com a capacidade do docente em capturar a atenção e 

o envolvimento destes com a aula e, consequentemente, efetivar o aprendizado. 
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na sala de aula. Mas, tudo flui quase magicamente, ainda que teoria e prática sejam 

extremamente diferentes: 

A primeira vez que eu entrei na sala de aula não tinha ninguém pra me 

orientar. Eu entrei sem nada, entrei com uma cruz e só. E sem giz. Assim, 

entrei na sala de aula tremendo na base. Primeiro sem saber o que ia fazer 

(...) mas, quando eu entrei, já tive uma ideia, que era conversar com os 

alunos sobre como foram as férias (...) Mas, era difícil sem o preparo. Você 

tinha que entrar lá, mas, com postura de professor, falar, conversar, ter um 

diálogo. (...) dar aula, pra mim, primeiramente, foi muito difícil. Na época, 

eu era professor de ciências, tinha que pegar um livro e já tinha que assim 

construir um plano de aula. Aí, na época, como eu disse, é difícil. Você tem 

que entrar na sala de aula já preparado, porque como eu falei, eu tenho a 

dificuldade, mas, pesquisando assim, trabalhando, eu vou tirando os 

obstáculos. (...) Como eu falo, é difícil, na teoria é muito fácil, na teoria já 

está tudo certinho, é em ordem, mas, só que na prática, quando a gente está 

praticando, a gente se perde um pouco, mas, como a gente fala, a gente não 

esqueceu totalmente. E ser professor, pra mim, é... trazer tudo isso de volta. 

Mas, é difícil. (Txumbay, 2017). 

São preocupações que se mantêm ao longo da docência, mesmo que diminuam 

gradativamente, em maior ou menor escala, deixando de serem justificadas pela ausência de 

experiência. O empirismo da sala de aula dá novos contornos à prática docente. 

Eu comecei em 2003, né. No começo, dá aquele impacto de você entrar na 

sala e está assustado no primeiro momento, mas, depois você vai se 

acostumando. E depois, a gente foi fazer a USP. Daí, a gente foi aprender 

muita prática pedagógica e como ser, entrar na sala de aula, conversar com 

os alunos – uma formação bem interessante para nós. (...) Na verdade, meu 

relacionamento com a escola é um pouco mais, que a gente pegou na prática 

mesmo, praticando na sala de aula, como dar aula. Foi mais ou menos nesse 

sentido, porque eu fiquei de 2003 a 2009 dando aula aqui na Gwyra Pepo, 

dando aula de educação física. Dei aula de artes, dei aula também do 

primeiro ao quinto ano aqui, e dei aula pro médio, de artes e educação física. 

(Pedrinho, 2017). 

A realidade das professoras e professores guarani mbya da EEIG Gwyra Pepo coloca a 

necessidade de serem polivalentes. Na sua maioria, lecionam ou lecionaram em diferentes 
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séries e diferentes disciplinas – sem questionar o padrão já estabelecido, pelos quais passaram 

enquanto alunas e alunos. Acostumados, seguem o modelo estatal, embora tenham discutido 

outras orientações na construção do PPP. De qualquer maneira, as experiências iniciais na sala 

de aula apenas garantem alguma ideia sobre como enfrentar as turmas, mas, não impedem a 

presença de borboletas no estomago e o velho questionamento sobre a formação. 

(...) eu comecei a dar aula em 2011, na aldeia do Krukutu, no entanto, eu não 

sabia, não tinha ideia o que era ser uma professora, né, sem ter a preparação 

e tudo... no entanto, eu pensei: não sei se isso vai dar certo pra mim, se é isso 

mesmo que eu quero. Eu não sabia de quase nada, mas, depois que eu fui pra 

lá, eu disse: vou tentar, pra ver seu eu consigo, né. Foi uma experiência 

muito boa pra mim, no começo. Eu comecei lá no Krukutu com poucos 

alunos porque não tinha muito aluno, tinha dez ou quinze alunos...(...) mas 

assim... [expressão em guarani]... com esse pouquinho até que consigo. Mas, 

quando no ano seguinte eu vim pra cá pra aldeia, pra escola Gwyra Pepo, daí 

eu já peguei uma classe bem maior, daí eu falei: não sei como vou lidar com 

essa turma maior, né. É uma outra experiência também, que eu tinha que 

passar para ver se dava certo ou não. Mas daí, no fim, eu fui e falei pra mim 

mesma: eu vou conseguir, né. Daí, com a ajuda dos meus colegas, da Jera, 

que estava na educação há muito mais tempo que nós, ela ajudou bastante, 

como que ia ser esse processo todo... que não ia ser fácil pra ninguém e que 

até hoje nós temos algumas dificuldades, que a gente não tem formação, né?! 

(Priscila, 2017). 

A figura docente é muito questionada, atribui-se tamanha responsabilidade que todas e 

todos que ocupam esse lugar duvidam de sua capacidade, mesmo que se auto encorajem a 

enfrentar os obstáculos surgidos na sala de aula. Porém, a estima também é proporcionada por 

outras professoras e professores mais velhos, que reconhecem o empenho e as dificuldades 

dos mais novos, sempre prontos a auxiliar. Nesse quesito, Jera, professora e liderança guarani 

mbya, e Zezé, professora jurua, são figuras constantemente evocadas: 

eu tive muita dificuldade pra ensinar, pra aprender, pra eu me formar como pessoa, 

como profissional... eu tive muita dificuldade na época... daí, eu dava aula com as 

matérias, pegava alguns livros, adaptava... é... eu tinha dificuldade pra planejar, 

tanto na escrita eu tinha muita dificuldade... daí eu fui buscando minha formação, 

pedindo orientação para os outros professores mais antigos, principalmente com a 

Zezé, com a Jera, com a Poty também conversei um pouco... (Tiago, 2017). 



105 

 

Nesse aspecto também se pode afirmar que o processo de ensino e aprendizagem 

tradicionais da cultura guarani mbya também estão presentes na escola, uma vez que a 

formação é dada pelo dia-a-dia, numa dinâmica de erro e acerto, pela própria prática, assistida 

pelos mais velhos que orientam a todo tempo. 

(...) a formação que eu tive foi com a experiência, com os professores, com 

os mais velhos, que orientava a gente também, até hoje eles ajudam nessa 

questão de como, eles orientam nessa questão a ser professor, que professor 

não é só dentro da sala de aula. Então, como a gente é da comunidade, 

mesmo sendo fora da comunidade, a gente tem que pensar o que a gente é, o 

que a gente, você é na comunidade. (Negão, 2017). 

Por conseguinte, há sempre a figura de uma xejaryi e/ou xeramoĩ, docente ou não, que 

conduz o viés formativo das professoras e professores indígenas, que acaba por também 

assumir essa posição, ao se tornar referência como quem sabe. 

Daí ele [xamoĩ ] diz o que fazer, de respeitar o aluno, de que o aluno tem que 

respeitar você, que é bem a visão do que é ser professor e que muitas vezes a 

gente fala muito que é um xeramoĩ kuery, por que ele é um xeramoĩ, a gente 

é chamado de xeramoĩ por todo mundo, ele é um professor também, ele é de 

todos (...) a gente vê ele brincar com as crianças, fazer brincadeiras que os 

jovens, as crianças vão gostar assim, então, eles são exemplos em todas as 

coisas, eles tentam ser assim exemplos (...) eles sempre tentam orientar a não 

fazer isso e o porquê que não pode, e são essas informações que passam para 

o professor, que nem todos aqui têm um diálogo assim, mas tem uns que 

tentam nos passar o que é ser um bom professor. Então, a maior formação 

que a gente tem é saber disso, mesmo, né. Agora, o que é ser professor, eu 

estou entendendo um pouco mais, que não adianta ter diploma, ter tudo, 

fazer faculdade, ter tudo, porque ser professor é só na hora que você está 

dentro da sala. Então, o que é mais interessante, que eles falam, é que 

professor não é só dentro da sala, que tem que ser exemplo em tudo o que 

você faz, começando pelo respeito e tudo vai indo. (Negão, 2017). 

O ser professora ou professor ocupa um lugar privilegiado e carregado de 

responsabilidades, sua escolha não é aleatória, ainda que possa estar relacionada a laços 
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parentais,45 prevalece-se sua trajetória e postura frente a diferentes situações que o identificam 

como uma possível boa professora ou bom professor.  

A narrativa do professor Alcides sobre seu percurso escolar ilustra seu envolvimento 

com a escola e o reconhecimento de que poderia atuar como professor, entre outros motivos, 

porque se preocupava com sua formação e o que ensinar, buscando pessoas que poderiam lhe 

fornecer os saberes necessários para a sala de aula. 

...comecei a estudar com 12 anos, para você ter uma ideia, estava na sala de 

aula junto com as criancinhas, aí, a caminhada para me tornar o que sou 

hoje. Comecei a estudar, mas, comecei a estudar fora da aldeia, que, na 

época, não tinha escola. Daí, queria estudar, tinha que ir para escola de lado. 

Aí, já foi começo da trajetória, fui estudando, fui estudando, aí terminei o 

primeiro grau que se chamava antigamente, 8ª série. Aí, eu e minha família 

veio para São Paulo, nós éramos de lá do Rio Grande do Sul, de São José das 

Missões. Aí, cheguei em São Paulo no litoral, Cananeia. Fiquei sabendo que 

tinha uma escola de adulto, daí alguém me falou um negócio lá, aí comecei a 

fazer, aí terminei o ensino médio, aí que o professor Abílio - cara, gosto 

muito dele, é cara muito conhecedor – aí, ele falou assim: você não está 

interessado em dar aula? Está faltando um professor aqui. Aí perguntei: 

“qual série?” 7º ano. Daí já me deu aquele... eu pensando, eu dando aula, 7º 

ano, nessas horas. Mas, daí, fiquei pensando. Daí, falei: “vou pensando um 

pouco”. Passou uma semana pensei, pensei: “vamos lá”. Daí, já fui 

passando, aí já fui contratado (...) ia, conversava com professor Abílio, ele ia 

passando as orientações, que nesta parte o cara muito legal, você pede 

algumas orientações ele muito assim muito paciente, muito atencioso. Ele 

era da aldeia, já estava atuando há mais de dois anos, daí ele conta da própria 

experiência, como que era sua história, da sua história. Volta e meia eu ia no 

ensino, quero dizer na diretoria de ensino, pra saber como é que funciona a 

escola, eu precisava ter esse conhecimento, de volta em volta batia na porta 

da diretoria. Mas, eles eram muitos legais, davam orientações. Em pouco 

tempo comecei a ter noção dessa história de escola, de professor, porque 

                                                 

45 Percebe-se no grupo de docentes da EEIG Gwyra Pepo uma relação parental muito forte e determinante. São 

poucas as professoras e professores indígenas que não pertencem aos núcleos de liderança já estabilizados. Jera, 

por exemplo, consolidada como uma das grandes referências, tanto no âmbito educacional quanto na própria 

comunidade, tem uma irmã adotiva, Chiquinha, e três sobrinhas como professoras: Aline, Rete e Priscila. Priscila 

é companheira de Pedrinho e Rete de Negão, ambos professores. Tiago, companheiro de Lau, é filho do ex-

cacique xeramoĩ Elias, que também já foi vice-diretor da escola, assim como Maciel, que também é filho do ex-

cacique Manuel Lima. 
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busquei, sempre busco conhecer. Aí, em pouco tempo, já fui tipo não 

querendo ser professor. Fui me destacando por essa questão de buscar o 

conhecimento, por que eu falo sempre assim: “capacidade todo mundo tem, 

tem capacidade de fazer algo”, só que não basta somente ter a capacidade, a 

pessoa tem que buscar de como essa capacidade vai transformar na prática. 

Fui meio que me destacando, passava muito na diretoria. Bom, enfim, meu 

começo foi assim, eu não estava muito preparado no momento. (Alcides, 

2017). 

A constante busca de conhecimento é norteadora para a prática docente. O 

questionamento da ausência de uma formação inicial e formal, profissionalizante, dá lugar à 

superação ao longo da prática, dos empirismos e dessa sede de saber. Professoras e 

professores indígenas, uma vez carregados de uma posição de liderança decorrente de seu 

status, devem se preocupar a todo momento com sua postura, uma vez que sua atuação é 

formadora para todos os âmbitos. 

....na época, eu só falava em gíria: “e aí mano, suave?” Aí, sabe, de um 

tempo pra cá, quando eu comecei a ser professor, eu deixei um pouco essa 

gíria, tipo, já falando corretamente, deixei de lado o “mano”, (...) deixei um 

pouco essas gírias e falei um pouquinho melhor. Era tímido e agora não 

muito. (...) quando eu era tímido, se eu fosse tímido ainda eu não estaria aqui 

(risos)... ficaria assim... mas que pra mim foi, como se diz em gíria, da hora! 

Foi ótimo pra mim. Melhorou muito pra mim. A facilidade agora que eu 

tenho, eu aprendi, aprendi com os alunos também. Aprendi com eles e 

porque eles também aprenderam comigo. (Txumbay, 2017) 

Ao se tornarem professoras e professores, os indígenas, de modo geral, absorvem um 

papel para vida. A postura como docente não é vinculada apenas à sala de aula, sua vivência e 

convivência com alunas e alunos na própria comunidade lhes atribui maior responsabilidade.  

Ultrapassadas as barreiras comuns ao início da prática docente, a entrada na sala de 

aula, professoras e professores indígenas perpassam um processo formativo de construção de 

aulas com ajuda dos mais velhos até ganharem experiência suficiente e poderem criar de 

modo independente seus planos de aulas, ainda que não signifique dispensar o auxílio dos 

mais experientes. 
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Com o tempo, professoras e professores indígenas vão tendo maturação pedagógica, 

criam uma linha pedagógica centralizada no aluno e compreendem seu papel como docentes, 

vinculando sua responsabilidade aos projetos de futuro da comunidade. 

4.2 Saber dar aula: planejamentos, conceitos e práticas 

A prática docente se consolida com o exercício, quanto mais aula se dá, mais se 

aperfeiçoa a didática, os métodos de ensino, a interação com alunas e alunos, a postura como 

docente e os próprios planos de aulas. O saber dar aulas envolve um conjunto de elementos do 

trabalho docente. 

Considerando que o trabalho docente “constrói-se e transforma-se no cotidiano da vida 

social; como prática, visa à transformação de uma realidade, a partir das necessidades práticas 

do homem social” (AZZI, 1999, p. 40), é relevante afirmar que: 

O processo de ensino, em sua estrutura e funcionamento, caracteriza-se como práxis 

na qual, teoria e prática se determinam, gerando juntamente com o objeto-sujeito 

desse processo – o aluno – um saber próprio da atividade docente que, ao 

incorporar-se àquele que exerce sua ação sobre um determinado objeto, visando à 

sua transformação, transforma também esse sujeito – no caso, o professor, que se 

enriquece durante o processo. (AZZI, 1999, p. 47). 

Por esta perspectiva, não apenas o ensino transforma quem é ensinado, mas também 

quem ensina, pois quanto mais se ensina, mais habilidade se ganha, proporcionando o 

domínio de determinados modelos de ensino, revelando um processo de formação conjunto. A 

experiência eleva o olhar do docente para si mesmo e consequentemente para sua atuação. A 

prática consolida suas responsabilidades e demonstra o quanto não se concentra apenas na 

esfera escolar, dentro da sala de aula.  

Eu me meto até no lugar onde não é chamado: “mas, esse cara, o que tá 

fazendo?”. Me metendo. Aí, assim fui entendendo o que é ser professor, até 

com a ajuda do Professor Abílio. Sempre lembro dele, o cara que me 

mostrou como ser um professor (...) Aí, já entrei no conselho de Cultura da 

cidade, fui fazendo palestra, em prol da comunidade, porque eu vi que ali, 

nesse momento, naquela aldeia, aquela comunidade estava, apesar de estar 

muito pertinho da cidade, eles não eram visto assim. A população ali não 

tinha noção de como era aldeia, de como era realidade daquelas pessoas 

daquele povo, fui fazendo, fui conversando com pessoal da cidade, porque 

eu queria que a população soubesse qual situação real da comunidade, 

porque havia um certo pré conceito: “esses guaranis não fazem nada, esses 

guaranis só...” Tinham muito essa questão: “ah, ganha do governo”. Que a 
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gente ganhava tudo, a Funai dá salário, governo dá salário... daí, meia volta 

eu brigava com alguém, às vezes ficava na fila do banco, já as pessoas já 

começavam cochichar, falar assim: “tá aí para vir pegar nosso dinheiro, tá aí 

para pegar o dinheiro do Governo”. Daí, eu olhava para trás, eu falava assim: 

“não, estou aqui porque preciso pagar minhas contas, eu não ganho tudo 

isso, não ganho nada – na época eu tinha 26 anos –, se eu ganhasse do 

governo desde da minha nascença, nossa já nem estava na fila do banco, oh, 

se quiser conhecer a minha aldeia, a porta está aberta, lá temos escola, tem 

criança estudando, tem pessoas fazendo as coisas, não é bem assim”. Às 

vezes eu era paciente, às vezes era, e assim fui construindo. Uma vez eu vi 

que uma senhora estava com um palmito vendendo, eu estava na feira 

também, aí cara chega perto de mim e fala para outro e não pra mim: “esse 

índio vende palmito, eles podem tudo, já têm salário do governo, já têm 

salário da Funai, aí têm que vender palmito, autoridade não fazem nada, aí, 

se a gente corta um pé de palmito, a gente já pra...”. Aí, eu falo: “escuta aqui, 

cara, você não sabe nada da nossa realidade, você fala, você está falando que 

nem sabe, tenha mais respeito, cara, você acha que uma senhorinha desta vai 

vim aqui com todos esses benefícios ganhando, vai tá aqui passando esse 

calor, tentando vender para comprar algo para seus filhos?” Aí o cara ficou 

quieto, estava ali para fazer compras. Aí fui entendendo, falando assim para 

mim que ser professor era muito mais do que eu esperar horário de aula, de 

entrar na escola, sair, volta para minha casa e ficar de boa. Aí eu vi que não 

era assim, que era muito mais que isso, ser professor para Guarani é como 

sempre eu digo, tem que ser um pouco de tudo. Às vezes tenho que ser uma 

criança, às vezes tenho que ser um ancião porque é preciso e às vezes tenho 

que ser cacique também. Daí tem tudo isso, aí fui entendendo pouquinho 

assim, que a gente tem que ter esse olhar, que a gente é um líder na verdade 

quando se é professor. Porque, como as pessoas falam, quando a gente é 

professor na comunidade, a gente tem que ter olhar mais diferente. Não 

posso ficar aqui sabendo que tenho que tem coisa pra mim fazer, para 

contribuir com minha comunidade, sabendo dessa responsabilidade e não 

mexendo. Tenho que ser participativo, tenho que ajudar no que for possível, 

ser professor tem que ter tudo isso, tem que ser criança, tem que ser ancião, e 

tem que ser cacique, a gente tem buscar esse conhecimento. (Alcides, 2017). 

Ser professora ou professor indígena é atuar não apenas dentro da comunidade, onde 

convive com seus iguais. É necessário ensinar a todas e todos, uma vez que, ao se postar num 



110 

 

lugar privilegiado, consegue perceber os problemas que acometem toda a comunidade. No 

papel de professora ou professor tem-se certa consciência sobre a própria aldeia, percebendo o 

que está em torno, o que a atinge ou não. Obriga-se a ter um olhar para o coletivo, a se 

preocupar com esse coletivo e, exatamente por isso, vincular-se ao cargo de liderança.  

Na verdade, é que todos nós somos liderança, né. Mas quando você tem uma 

função na aldeia, quando você é professor ou é motorista ou é agente de 

saúde, você sabe, né, tem que conhecer o povo, tem que saber o que sua 

comunidade quer, então, você vai entrando nesse mundo da política, que 

envolve muitas coisas aí: demarcação de terras, saúde, então, tudo isso a 

gente vai vendo. A gente conhece a aldeia, conhece o povo, então, a gente 

vai brigando, faz nossas manifestações, participa, e daí nós vamos entrando 

nesse mundo de liderança. A gente vai pegando essa prática e a gente viaja, 

vai pra Brasília, pra discutir política, vai pra Curitiba, discutir saúde. 

(Pedrinho, 2017) 

Na posição de liderança, sua preocupação com o coletivo prevê sua percepção sobre os 

projetos de futuro da própria comunidade, mais do que isso, possibilita perceber as demandas 

gerais da comunidade e como uma troca justa lutar por elas e por suas melhorias, 

principalmente por dominarem muito do juruareko.  

Professoras e professores também direcionam seu olhar para a criança como ser 

essencial para o crescimento, desenvolvimento e manutenção cultural, a tal ponto de também 

tentar ser criança, para compreender como ela aprende, para saber como ensiná-la. 

Foi desse jeito, eu estava sem fazer nada, daí, como não tinha professor pra 

dar aula, eu falei: “eu topo, né”. O cacique, que era naquela época o Marcos 

Tupã, falou que podia me por, daí, eu fui para lá. Quem me indicou foi o 

Pedrinho mesmo. Daí, eu não estava alinhada nessa coisa de educação, não 

sei o quê... tanto que eu terminei e nem pra escola eu vinha mais, ficava só 

em casa mesmo. Mas daí, a partir desse primeiro emprego na escola do 

Krukutu, daí, no ano seguinte, eu vim pra cá. A partir disso, eu fui 

conhecendo melhor o que é educação, tipo diferenciada, principalmente. Daí, 

hoje, ser professor pra mim é quem transmite, né, as coisas que a gente faz 

no dia-a-dia mesmo na aldeia. Eu não me sinto: “ah, eu sou professora, eu 

sei de tudo, e a criança tem que ser...” Eu vivo aprendendo muita coisa com 

as crianças e ainda vou aprender muito ainda, enquanto eu estiver na escola 

com as crianças. A gente, não só como professor... Como a gente faz parte 
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também da liderança aqui interna da aldeia, daí, é função nossa mesmo. É de 

que a gente transmita o conhecimento do que a gente aprende aqui na aldeia 

ou fora da aldeia mesmo, que a gente transmite isso para nossas crianças, 

que são o futuro, né. Daí, a gente pensa muito nisso. Daí, não adianta eu 

chegar aqui e falar que eu sei de tudo e só guardar isso só pra mim... tanto 

que a gente tá numa correria pra gente fazer a diferença mesmo. (Priscila, 

2017). 

Aliás, o colocar-se no lugar da criança não é apenas uma condição para compreender 

seu universo e possibilitar a criação de uma linguagem acessível a ela, mas também 

reconhecer-se como alguém que está em processo de formação e tem muito o que aprender. 

Aprendizado que se dá na prática. 

É, na prática aprende mesmo. Depois que eu escutei os jurua kuery vir falar 

que não precisava ser formado pra lidar com a escola, com criança... Daí, eu 

falei: “isso com certeza é verdade”. (risos) Porque só ficar lá, tipo, escrever, 

o professor falando e não sei o quê... mas, na prática, você vai aprender 

mesmo, ainda mais como a gente faz, que como as crianças a gente vai 

aprendendo a cada dia. (Priscila, 2017). 

Esse aprendizado diário, além das preocupações diárias, soma-se também à 

formulação de uma pedagogia centrada nas alunas e alunos, que dialoga com muito das 

propostas pedagógicas contemporâneas voltadas para o protagonismo discente. As aulas 

acabam sendo norteadas por seus interesses, vinculados à realidade da comunidade e ao senso 

crítico da professora ou professor na construção de seus planos. 

E hoje a formação que a gente tem, tem sido assim, até com os próprios 

alunos, com os adolescentes que também são ex-alunos, a gente vê isso, a 

gente vê bastante neles também, como eles querem estudar, de que forma 

eles gostam de ver do que a gente passa ou não, a gente tem sempre que 

buscar alguma coisa interessante, e isso vem através da convivência, da 

realidade mesmo porque só algumas coisas que tem nos livros que o governo 

manda [tem sentido] porque tem muitas coisas que não têm nada a ver com a 

realidade que a gente vive. Acho que até lá fora mesmo, o que a gente vê é 

que para eles também não serve muito. Então, o que a gente tem é isso, aqui 

dentro da comunidade a gente respeita, dá o máximo possível, fazer o 

máximo possível para que eles, para passar para eles, o que é interessante, 

que vai servir para eles. (Negão, 2017). 
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Isso tudo demanda visão crítica da professora ou professor indígena quanto ao que vai 

ensinar, bem como estratégias a serem adotadas para que suas alunas e alunos realmente 

aprendam. Dessa maneira, nota-se ser indissociável a conduta de professor(a)-pesquisador(a). 

Eu, quando trabalhava aqui, pesquisava muito, que eu aprendi na USP, com 

os professores e professoras: como se entra na sala de aula, que eu tenho que 

pensar com o aluno. Como eu vou ensinar? Como ele vai aprender? Qual vai 

ser meu método de ensino? Então, tudo isso eu já tinha um pouco no 

cérebro, na memória, então, nós aprendemos isso e eu ia praticando. Ia para 

casa, pensava... (...) E aí, eu pesquisava, vinha na internet, fazia meus 

planejamentos de aula, depois eu via que não era aquilo que as crianças 

estavam tentando aprender, então, não aprendiam, e eu mudava de novo. Eu 

buscava outras coisas, outras maneiras de alfabetizar. Então, eu passava 

alguma coisa que eles não estavam entendendo, daí eu explicava em guarani 

e, daí, hoje, todos esses alunos aí, todos meus alunos são professores aqui, 

tanto em língua portuguesa, matemática, quanto de educação física e arte. 

Então, hoje, são professores (...) a Aline, a Priscila, o Tiago e toda essas 

gerações, hoje, o Alisson, a irmã dele, todos que estudaram comigo, agora, 

estão aqui, talvez eu tenha passado alguma coisinha na cabeça deles que 

encaminhou pra isso. (Pedrinho, 2017). 

A maior parte das professoras e professores Guarani se escolarizaram e concluíram o 

ensino médio numa escolarização que já estava sendo ressignificada. A geração de novas 

professoras e professores indígenas guarani mbya está aliada à primeira geração de pessoas 

formadas no ensino médio na escola indígena, com uma realidade de presença de docentes 

indígenas, com formação de magistério de nível médio e superior. 

E aí, então, eu acompanhei bastante o desenvolvimento desses professores 

que a gente tem hoje, que são mais jovens, e que pelas fotinhos, que a 

maioria da Gwyra Pepo já passou por mim, assim, eu já dei aula para eles. 

Aliás, já dei aula para o Negão, já dei aula para Priscila, já dei aula para 

Aline (risos). Já dei aula para Elizabete. Enfim, você vê as fotinhos deles e 

remete à uma lembrança de que eu não estava tão certa, assim, do que eu 

estava fazendo, mas mesmo assim, eu já estava um pouco melhor na época 

deles, de começar a enfrentar a comunidade nesse sentido de que não tinha 

que ensinar só juruareko, que a escola é um ponto de aprendizado, mas que 

ela não podia tirar autonomia total, de que aqui também podia aprender 

coisas sobre sua própria cultura, sobre coisas gostosas de fazer na aldeia, que 
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a escola podia aprimorar isso também. Daí, nas fotinhos que eu tenho, tem 

alunos na minha casa, tem alunos fazendo beiju comigo, tem alunos como o 

clanzinho na Priscila, da Aline, do Negão, comigo na beira da represa com 

anzol feito por nós mesmos feito para pescar, para assar o peixinho ali 

mesmo, para falar de tudo isso, da importância e ver esse momento de forma 

feliz, né. Daí, as fotinhos que eu tenho, por coincidência também, não são 

fotos da sala de aula, são sempre fora. Daí, antes mesmo do curso de 

pedagogia, sem formação, eu já estava fazendo essas práticas de entrar em 

conflito com essa ideia de que escola de jurua só tem que estudar o jurua, 

porque guarani a gente já tem, já aprende na cultura (risos). Mas aí, sem base 

direito, eu já estava completando isso. E aí depois, quando a gente tem essa 

equipe de Guarani professor, desses docentes Mbya, que passaram por uma 

formação com uma porcentagem maior com jurua e algumas experiências 

comigo, que era a única professora Guarani contratada, a primeira contratada 

pelo Estado, no território Tenonde, que era a única que tinha essa 

possibilidade por conta da escolaridade e que, então, já tinha passado pela 

vida deles e eles pela minha. (Jera, 2017). 

Ainda que sejam poucas as professoras e professores indígenas atuantes que tiveram 

esse tipo de formação (na Gwyra Pepo, apenas Jera, Pedrinho e Poty), foram elas e eles que 

formaram novos docentes e, por consequência, o olhar direcionado para escola, para sala de 

aula e para as alunas e alunos. 

Contudo, o enfoque nas alunas e alunos não é sinônimo de aulas tranquilas e sem 

problemas. Ainda que se discurse uma preocupação com o interesse discente, nem sempre 

consegue atingi-lo, pois não é apenas o tema da aula, o modo de dar aula também conta.  

Às vezes as criancinhas... aí eu fico sentado quando eles... quando eu falo e 

eles não começam a fazer muito assim... daí, eu falo: “vou continuar 

sentado”. Daí, de repente, vem alguém e diz: “professor, tá certo isso? Como 

é que eu faço isso?”. Daí eu penso: “puta merda”, e aí eu levanto e começo 

tudo de novo, daí eu converso, daí eu levo assim minhas aulas. Às vezes, 

chega uma hora que falo assim: “nossa, eu acho que”... [com tom 

desanimado], começo a pensar assim. Mas, aí vem na cabeça que não é 

assim, que eu não posso agir assim, que eu estou com a turminha e eles 

precisam de mim. (Alcides, 2017). 
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A existência de uma frustração na prática docente, ligada à incapacidade, ainda que 

contextual (daquele dia, daquela hora), não simboliza a desistência de querer dar aula. A visão 

centrada nas alunas e alunos parte de um princípio de sempre relevar e continuar: 

Você tem que entender o lado das crianças, você se coloca no lugar de cada 

criança. Criança é criança. Não só chegar na sala de aula. Às vezes é preciso 

falar essas coisas, me coloco muito no lugar dessa criança, se não faria. Se 

torna muito mais gostoso. Às vezes fico assim bravo, aí de repente uma 

criancinha fala algo tão engraçado, não consigo ficar bravo. Às vezes um 

pouquinho mais rebelde, aí sim, aí lembro do professor Abílio. Ele falava o 

tempo inteiro assim para a gente: não tem que pensar só no final do mês, a 

gente tem que pensar isso, o prêmio que você vai receber lá no final. Não 

quer dizer que a gente esteja lá... Com o passar do tempo não é assim, que 

trabalhar por que quero minhas coisas. Hoje, vejo um pouquinho assim, 

quero contribuir dessa forma, esse meu olhar como professor. (...) Quando 

eu vi, pensei: “eu vou lá, mas, não vou trabalhar como professor, tem gente 

com mais experiência”. Fiquei seis meses parado fazendo artesanato, uma 

desta participei em encontro falando sobre o estudo, teve um ponto que não 

me contive, se eu poderia falar um pouquinho, até então as pessoas não 

conheciam meu perfil, ficava mais em casa. Aí todos olhavam tipo: 

“ooooh!”. Logo me chamaram dizendo que tinha uma vaga, aí explicaram 

como era fácil, não é uma responsabilidade muito grande, você tem que 

passar alguns conhecimentos. É um desafio essas pessoinhas (...). (Alcides, 

2017). 

As “pessoinhas” são determinantes para prática docente, não há aula sem a presença 

delas e de uma professora ou professor. No entanto, o comprometimento com educação e a 

postura de docente são aspectos que se tornam comuns à quem, em algum momento, já deu 

aula, principalmente a quem se dedica a isso, sendo difícil não demonstrar esse viés em 

qualquer explanação ou discurso. 

Ademais, esse comprometimento só se estabelece pela prática e consequente 

maturação pedagógica. É nesta que professoras e professores indígenas percebem a 

necessidade de ressignificar a escola e delimitar habilidades e competências que lhe garantam 

atuar na fronteira dos universos Mbya e jurua. 

(...) eu acho que é bom [Educação escolar indígena] se for para trabalhar do 

nosso jeito, sem essa coisa de que os alunos têm que ficar presos, têm que 
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seguir a regra da escola, seguir a regra do governo. Então, sem essa coisa de 

ter que seguir essa regra, de aluno não ter condição. A gente trabalha 

razoável, tanto pra ser bom pros alunos quanto pra ser bom para os 

professores também. Por que a gente está sempre aprendendo, a gente vai 

buscar o que for de interessante para nós assim. Por que a escola é só pra 

preparar o aluno pra pensar no que ele vai ser, pra dar uma base pra ele, pra 

ele saber como que vai, como que ele vai viver depois que sair da escola, 

então, aluno sabendo ler e escrever, fazendo continha, que será o necessário 

pra ele, isso é o básico. O resto assim é trabalhar com a habilidade dele, o 

que ele aprender, ele não vai perder mais. (Negão, 2017). 

Para tanto, os planos de aulas exigem maiores construções. Adotar um livro didático 

aleatoriamente não faz mais sentido. Agora, produz-se sentido na aula preparada e 

diferenciada. 

Ah, tem que planejar. Tipo quando eu pensei em fazer o plano de aula sobre 

o meio ambiente, como é que vai ser com as criancinhas, como eu vou fazer 

isso e tal? Daí, eu falei sobre o lixo e o que prejudica o meio ambiente e o 

que que não e tal. Trabalhei com eles isso e também com alimentação. Eu 

trouxe um monte de coisa: salgadinhos, doces, essas coisas e coloquei no 

meio da sala assim. O resto eu coloquei batata, cana de açúcar, e daí nem 

lembro o que eu trouxe, trouxe um monte de coisinhas. Eles ficaram: “ai, 

meu Deus, salgadinho!” Daí eu falei, antes disso eu tinha falado, teve uma 

roda de conversa que isso faz mal, que comida industrial faz mal, que é 

melhor a gente consumir as coisas que é um pouco mais saudável, né. Daí, 

no último dia de aula que eu trouxe, eles meio que esqueceram total (risos). 

Daí, eu falei: “tá, agora, como a gente já teve aula, agora a gente vai 

experimentar essas coisinhas, né”, só pra ver aonde eles iam primeiro atacar. 

(...) Foram primeiro nos salgadinhos, chocolate e a batata ficou lá. (...) Na 

prática mesmo, dá super certo. É mais saudável dar aula dessa forma. 

(Priscila, 2017).  

É interessante que ainda que com uma experiência frustrante, considerando que as 

alunas e alunos não foram primeiro nos alimentos não-industrializados, percebe-se nesse 

exemplo, uma proposta metodológica científica e pragmática, testou-se as alunas e alunos 

para avaliar a repercussão da discussão teórica, ainda que numa roda de conversa, e ofereceu-

se diferentes alimentos para que elas e eles provassem.  
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A escolha das alunas e alunos não demonstra que a aula diferenciada não tenha efeitos, 

demonstra como uma aula pode ser mais interativa e no caso, como estamos predispostos à 

um tipo de alimento pela cultura que estamos inseridos – ainda que os alimentos 

industrializados não estejam ligados aos alimentos tradicionais da cultura Guarani, é inegável 

o quanto o contato com a cultura jurua e as extensões de terras demarcadas (cuja proporção 

territorial impede muitas vezes o plantio, caça e/ou pesca), influencia no consumo desses 

alimentos e no consequente gosto pela naturalização desse hábito. 

A professora fica feliz com essa proposta, porque a partir da reação das crianças ela 

pode demonstrar a elas mesmas o quanto deixamos alimentos mais saudáveis por outros não 

tão bons, bem como o quanto os alimentos industrializados produzem mais lixo do que os 

outros. A experiência é válida e permite recuperar o que talvez não tenha ficado claro na 

primeira discussão, ou seja, serve para reiterar. Além disso, também é uma amostra da 

necessidade de fortalecimento do nhandereko no que tange a alimentação.  

Dessa maneira, é inegável que a produção de aulas diferenciadas, quer dizer, menos 

teóricas, abranjam um maior número de alunas e alunos, da mesma forma que seu 

planejamento, permite às professoras e professores a visualização de uma sequência didática 

que favoreça os processos de ensino e aprendizagem. A prática positiva, considerada pela 

professora, de empirismo, também é uma prática arraigada as formas tradicionais de ensino e 

aprendizagem guarani, pois se ligam as experimentações e observações. 

Inclusive, as professoras e professores começam a descrever a superação de suas 

dificuldades iniciais e avaliar de modo mais crítico e reflexivo suas aulas. Com isso, os temas 

tratados nas aulas também começam a ser ampliados, a tal ponto de evidenciarem novas 

perspectivas e intuitos sobre elas, carregando-lhes até de preocupações políticas: 

Agora melhorou um pouco todas as dificuldades. Mas, antes, eu tinha muito. 

Antes, eu só pegava os livros que vinha de fora mesmo. Só que agora, eu 

trabalho mais com o tema de geografia. A gente vai falar sobre as questões 

de demarcação, ajuntei com as leis que estão tendo agora, que estão sendo 

criadas, então, é isso que a gente tenta, porque é isso que a gente vê com a 

nossa realidade também, por isso que é mais fácil (...) A gente fala que eles 

estão criando leis para diminuir as terras dos povos indígenas, então, o que é 

exatamente essas leis? As PECs? Daí, então, a gente vai e prepara a aula. 

Não tenho muito conhecimento sobre as leis, mas também eu sempre busco 
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saber: o que que é? O que significa isso? Por exemplo, sobre a PEC, a PEC 

21546, o que significa isso, que o pessoal fala que é perigoso para os povos 

indígenas? Então, a gente busca isso. A gente está sempre buscando isso, 

para tentar mostrar o que que é isso, se for aprovado ou não, para que isso 

vai servir. Nessa parte do planejamento, não é que é fácil, mas, a gente tem 

ideia do que a gente quer trabalhar, do que a gente vai trabalhar. (Negão, 

2017). 

A construção dos planos de aula se liga diretamente “à realidade do aluno” e ao 

empirismo. A prática docente possibilita a criação e a adaptação do planejamento, que se dá 

fora do espaço escolar, sem as pressões burocráticas e com marca do trabalho que se leva para 

casa. 

(...) no começo, eu tinha bastante dificuldade, mas, hoje, já tenho bastante 

facilidade... eu tento pegar o máximo possível da convivência do aluno e da 

importância para o seu povo. Então, basicamente, eu tento buscar o máximo 

da proximidade daquele tema com os alunos, na alfabetização, 

principalmente, você trabalha com as letras, com os nomes dos objetos que 

os alunos conhecem, de acordo com sua realidade. Daí, às vezes, eu sento e 

fico fazendo, daí vai aparecendo um monte de outras coisas, daí eu vou 

formando, daí acaba que vai juntando um monte de informações e formando 

aulas. Então, eu faço desse jeito, numa tarde tranquila, eu vou escrevendo, 

escrevendo, anotando, anotando: “é isso que eu vou dar, é essa sequência 

que eu vou trabalhar mais ou menos dessa forma”. (Tiago, 2017). 

O planejamento escolar ganha contornos mais técnicos, podendo estar anotado ou não, 

a visualização de uma sequência didática é determinante, principalmente ao ser fundamentada 

pela “realidade do aluno” e dos projetos de futuro da comunidade. As experiências escolares 

das professoras e professores indígenas, atuais lideranças, também marcam essa produção: 

Então, hoje, eu já trabalho assim com [ensino] fundamental II e ensino 

médio: planejando aula de acordo com a nossa situação de hoje na escola e 

ela está indo super bem assim. (...) No [ensino] fundamental I, eu já 

                                                 

46 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215, é uma proposta feita pelo deputado federal Almir Sá, do 

PPB-RR, que “inclui dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas; estabelecendo 

que os critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei”. Isto é, proposta de interesse 

ruralista, modifica o atual processo de demarcação de terras, proibindo a ampliação de terras já homologadas e 

garantindo indenização aos fazendeiros, tornando as populações indígenas mais vulneráveis.  
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trabalhava a questão política, bem tranquila, lúdica, de conversar, de 

desenhar as coisas. Mas, quando eu passei para o fundamental II e para o 

ensino médio, eu vi que, na verdade, a gente indígena tem que saber o que a 

gente quer ensinar para o aluno guarani, não o que o governo manda, o que o 

governo quer que a gente passe. Porque a gente tem uma lei que garante essa 

escola diferenciada, então, na verdade, a gente, que somos professores, é 

obrigação nossa de pensar o que é importante para o aluno. O que eu 

trabalho com os alunos, eu estou tentando transmitir tudo, todos os 

conhecimentos que eu não tive numa escola, porque eu era ensinado pelos 

jurua na época, quando eu não tinha os professores indígenas. (...) Eu sofri 

bastante, porque eu sou guarani e eu aprendi as coisas do jurua, que não 

valeu muito pra mim, não valeu a pena eu ter estudado também. Então, eu 

acho, não, eu tenho absoluta certeza que, assim, eu falo com muito orgulho 

que os professores têm essa liberdade ainda, né - a gente não sabe com essa 

nova gestão - de você ensinar o que o aluno vai levar para o resto da vida 

assim, que vai usar no dia-a-dia. (...) Quando eu estudava com jurua, as 

coisas que davam eram complicadas, porque, por exemplo, eu não descobri, 

eu não estudei sobre os jesuítas, não estudei sobre os bandeirantes, sobre a 

ditadura, sobre a Constituição, sobre os três poderes do Brasil, eu não 

aprendi nenhuma vírgula sobre isso, aprendi “apanhando” mesmo, indo nas 

reuniões. (Tiago, 2017). 

A identificação dos prejuízos de uma escolarização não ressignificada, não preocupada 

com questões indígenas, que refletiam o cotidiano indígena guarani mbya ou dava bases para 

enfrentar a cultura jurua, incide sobre uma visão de escola indígena que de fato seja 

diferenciada. Desse modo,  

É importante, desde o ensino fundamental I até o ensino médio, saber o 

processo demarcatório, o porquê disso, saber o que é a Funai, o que é o 

Ministério, o que é a presidência, como que funciona esses poderes, tanto 

municipais quanto estadual e federal. Então, são essas coisinhas que a gente 

vai levar pra vida, porque muitos desses alunos vão se tornar professores, 

vão se tornar agentes de saúde, vão se tornar lideranças, principalmente, 

então, eles têm que se preparar para o futuro. E quem é que vai preparar? 

Então, na verdade, é nesse sentido que eu tenho que trabalhar com eles, de 

politizar eles e outros professores que são de história, geografia, ciências, 

química. Vai acrescentando outra parte que eu não estou dando por exemplo, 
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a questão do plantio, de como a gente vê a lua, como a nossa questão de 

sustentabilidade, tanto que a questão do meio ambiente vai sendo trabalhada 

pelos outros professores. Então, cada um vai fazendo uma parte. Eu penso 

dessa forma, que muda bastante, mas que não está longe do outro professor 

ou da outra série, então, pra mim, ela é um conjunto de sequências que é 

dada, um conjunto de conhecimentos que ela é passada sequencialmente, 

mas que não tá longe de um do outro, eu acho que é dessa forma. (Tiago, 

2017). 

Essa perspectiva, também é dada pela atual busca e fortalecimento cultural. A partir de 

2010, a escola tem se voltado para uma dinâmica que fortaleça o nhandereko dentro do 

espaço escolar. Com o cuidado de não escolarizar o que é tradicional para o povo Guarani 

Mbya, inicia-se um movimento de ressignificação da escola. 

Daí, a gente tem que pensar nisso e a gente tem que de fato tornar essa 

escola eficiente para vida dos Guarani na aldeia. Primeiro porque então se a 

gente pensa que os alunos não vai ter emprego na aldeia, a maioria não quer 

fazer faculdade, a maioria não vai trabalhar fora da aldeia, e aí, então, a 

escola tem que fornecer subsídios de conhecimentos de saber sobreviver de 

forma que seja na própria aldeia, assim. Então, não pode ficar ensinando só 

os alunos a escrever em guarani e em português, tem que ensinar os alunos a 

construir casa, plantar, tipo de saber se comportar com os mais jovens, os 

mais velhos, que é a fonte de sabedoria e de fato importante. E aí, a gente 

começa um movimento na Tenonde, desde 2010, principalmente a fazer 

aulas voltadas para o fortalecimento cultural e sempre chamando os pais para 

essa realidade: não adianta falar pro filho, obrigar o filho a ir pra escola 

porque é a partir daí que vai ser alguém na vida. Primeiro, porque já 

acontece uma ruptura no conhecimento tradicional guarani, que é quando 

você vem, quando você nasce aqui na Terra, você tem uma função para 

cumprir aqui na terra, você já tem um espírito que traz um nome guarani, 

daí, você é alguém! Indo ou não pra escola você já é alguém! E se você 

impõe que ela só vai ser alguém quando, ou ele, quando vai pra escola isso 

se torna, enfim, sem fundamento. (...) deixam de ser alguém e é aí que eu 

começo a falar pros pais: “então, a gente começa a dizer pros nossos 

xeramoĩ, que são líderes espirituais, nossas xejaryi, mulheres que são líderes 

espirituais, nossas mães parteiras, nossos tios que curam doenças, nossos tios 

que sabem cuidar de tanta coisa da nossa cultura, que sabem de coisas tão 
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ampliadas, de tão complexas, de que eles não são ninguém, que não são 

importantes”. E aí eu começo a fazer essas reflexões pra comunidade, pro 

meu grupo, pro nosso grupo de trabalho de professores guarani e não guarani 

também, que tem na Gwyra e aí começa a falar que uma das coisas que é 

muito forte na nossa cultura que daí então a questão, a questão não, no 

quesito de aprendizado do povo Guarani Mbya, pro nosso povo, é que a 

gente tem que escutar os mais velhos porque eles que já viveram, eles que 

têm conhecimento, eles que nos cuida e nos ensina, segura as questões 

culturais e espirituais pra gente de uma forma muito equilibrada e então 

quando esses começam a dizer então que eles não sabem de nada e que a 

gente que sabe ler e escrever sabemos, que a gente tem que orientar, daí 

então os mais jovens, que sabem inúmeras vezes que na vida quando o mais 

velho fala é verdade, daí começa a criar um entendimento que é real isso, 

que de fato o mais velho que não foi pra escola, que não tem o terceiro do 

ensino médio, que esse é o caso até hoje, não sabe de nada. Daí eu começo a 

fazer o contraponto disso muito forte, não pode falar, não dá pra gente falar e 

nem pode pensar muito, muito menos pensar e sentir que isso é real assim, 

que os mais velhos não são ninguém, não sabem de nada. Eles sabem sim! E 

a cultura do jurua é, tem seu modo de ser, o nhandereko dos jurua, os 

juruareko, que tem seus fundamentos, que tem suas belezas, tem suas 

importâncias, assim como tem suas falhas. Mas, a cultura guarani, por sua 

vez, não é uma cultura integral a essa cultura porque tem um outro modo de 

ser, às vezes tem que se respeitar e ser entendido que cada qual tem o seu 

valor. Enfim, daí, desde 2010, a gente vem desenvolvendo trabalhos como 

esse, que eu acho que mudou bastante a cabeça de algumas pessoas, que 

levou os pais para uma outra reflexão. E aí quando a gente pontua que o 

aluno de fato sai do ensino médio e sabe ler e escrever super bem, mas que 

eles não sabem construir casas, não sabe plantar, não sabe fazer um 

chocalho, a coisa se coloca na frente dos próprios pais de uma forma muito 

gritante que é verdade que meu filho não vai pra escola, não vai pro 

postinho, não vai pro Ceci, não sabe fazer comida, daí começa a criar essa 

sensação de inquietação e de preocupação que é real e traz as pessoas para 

outro mundo... e aí a coisa começa a andar pra um lado que a escola indígena 

entrou de qualquer jeito, não teve uma preparação para comunidade Pra 

mim, Jera, então começou desse jeito encantador e ingênuo, porque eu achei 

que estava fazendo uma coisa maravilhosa que na real eu estava 
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despreparada, deslumbrada por esse mundo que eu entrei, porque minha mãe 

que me colocou e que possivelmente foi com esse pensamento de ser alguém 

na vida, de fazer as coisas diferente, e porque eu quis também. Mas, no 

começo, eu não pensava. Na verdade, eu não cheguei nesse momento de 

pensar de ter dinheiro, de ter coisas, de ser melhor que os outros, nunca tive 

nesse ponto. Mas, de fato, cheguei nesse ponto de achar que eu estava 

fazendo a coisa certa, que era legal ensinar todo mundo a ler e escrever para 

se defender melhor do jurua, para entender o mundo do jurua e tal, mas, 

fiquei muito tempo sem conseguir avaliar qual a consequência disso, nesse 

momento, ensinar tanta coisa de jurua e deixar passar tanta coisa da cultura 

guarani, tanto pros alunos que eu estava quanto pra mim mesma. Porque é 

isso que acontece também, tanto os alunos começam a perder o 

conhecimento tradicional guarani na escola e o professor também, porque ele 

está preso nesse mundo segmentado de tempo, de horários, de metas... (Jera, 

2017). 

Intercalado a esse movimento de construção de um projeto de escola que seja 

efetivamente diferenciada, com base no fortalecimento cultural, professoras e professores 

indígenas acabam por entrarem num processo de formação continuada, que favorece a 

percepção e reflexão de sua prática, bem como o questionamento da figura do docente ligado 

às burocracias estatais e da medida em que é possível se dissociar. 

4.2 A prática docente: engajamento político e respeito 

Jera, uma das maiores referências de liderança jovem e feminina guarani, é quem 

inicia esse movimento de ressignificação da escola. É uma das professoras mais antigas e que 

participou do processo de construção e introdução da escola na aldeia. Ao refletir sobre sua 

prática docente de modo mais crítico, passou a conversar com as professoras e professores 

indígenas e não-indígenas sobre o papel da escola e do docente. 

Passando por vários momentos de muita alegria, e tal, sem muitas reflexões 

mais aprofundadas do que eu estava fazendo, em que mundo que eu estava, 

como que eu estava construindo a minha vida nesse sentido de ser uma 

professora na aldeia, diante da maioria que não, daí, tudo isso ficou por 

muito tempo quieto dentro de mim, então, ficou mais nesse mundo mais 

normal de docência de ter alegrias e tristezas, de ter dificuldades, de deparar 

com alunos que pegava rapidinho, que tinha bom desenvolvimento, e outros 

não, daí de ter que procurar vários caminhos, pra chegar nesses alunos que 
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tinham mais dificuldade... Então, depois de mais de dez anos, comecei a 

pensar na questão da educação indígena como uma coisa que de fato não era 

nossa, não tinha na aldeia e daí comecei a ir comparar tudo que a escola 

estava mudando na aldeia, que tinha mudado, porque de qualquer forma era 

recente... Até os meus treze anos, doze anos, não tinha escola na aldeia e o 

quão era diferente sem escola, como era a realidade da aldeia sem escola e, 

depois, comecei a comparar: estava a aldeia com a escola na aldeia. Daí eu 

comecei a prestar atenção, agora num outro momento assim de reflexão da 

comunidade, no geral. Assim, de começar a falar para os filhos. Assim, que 

tem que ir para a escola para ser alguém na vida, e aí, então, a escola começa 

a tomar uma parte importante da aldeia e aí, em pouco tempo, ela se torna o 

centro da aldeia. Tira toda a questão da sobrevivência, da vivência, do bem-

estar, de conseguir algo, concentra na escola. Então, começo a pensar que 

isso é uma loucura assim, uma ingenuidade, é uma vontade que as pessoas 

começam a criar que não tem fundamento e que não vai se concretizar dessa 

forma. Primeiro, que a Tenonde Porã é uma das aldeias mais numerosas que 

eu acredito até que se destaca no tanto de famílias que tem diante dos seis 

estados que está presente o povo Guarani Mbya, assim. Daí, o que eu acho 

que mais aproxima ou que já se aproximou talvez, que já se igualou talvez, é 

o Rio Silveira, no litoral sul. Mas daí Tenonde tem um número muito 

gritante assim comparando com outras aldeias. Daí, nesse momento que os 

pais, as famílias, começam a influenciar os filhos para ir para escola, para ser 

alguém na vida, eles começam a pensar então que o filho vai ser o outro 

professor ou professora, ou que vai ter emprego no postinho de saúde na 

aldeia ou que vai ter emprego no Ceci. E mesmo para que seja para área da 

limpeza, jurua pede diploma, e aí a expectativa e perspectiva de futuro para 

seus filhos começam a se instalar nesses três locais da aldeia [escola 

estadual, Ceci e posto de saúde], sendo que a cada grupo de formandos, no 

mínimo tem dez alunos. E aí, toda vez que acontece o término de cada grupo 

do terceiro do ensino médio, não tem emprego nesses três setores. E aí 

começa a ter uma insatisfação, um mal-estar generalizado entre esses que 

saem e os próprios pais que de alguma forma, sem fazer uma reflexão mais 

aprofundada, começa a de repente a criticar a escola: “a escola não está 

formando bem, a escola não é boa porque meu filho não tem emprego, foi 

para escola e não aprendeu nada”. Enfim, uma outra coisa que começa a 

aparecer muito forte para mim é que a Educação escolar indígena, então, ela 
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chega de forma muito atropeladora, que atropelou bastante assim a dinâmica, 

a prática, o conhecimento tradicional de educação guarani. E aí então 

começa a ficar forte essas duas linhas para mim: de aprender a ser uma 

pessoa boa, de aprender a ser alguém de fato [com] conhecimentos para 

viver nesse mundo, assim, sem salário por exemplo. Daí, então, tem a 

Educação escolar indígena e tem a educação tradicional, e aí, quando a gente 

compara essas duas formas de aprendizado, assim, que é o momento de 

aprender as coisas, a Educação escolar indígena fica absolutamente com 

pontos negativos, assim. Por que daí a prática de aprender na cultura guarani, 

dos alunos, das crianças, dos jovens, é completamente diferente, assim: não 

tem imposto horário, não tem imposto dias semanais, não tem imposto, tipo, 

dias anuais, não tem imposto práticas fixas cotidianas, que são 

cotidianamente fixadas pelas pessoas, daí então o aprendizado da educação 

tradicional acontece de modo muito natural e vivida assim na prática, 

pegando, cheirando, fazendo, errando. E se tem direito de errar várias vezes 

quando está aprendendo a fazer o artesanato, a casa, comida, até chegar num 

ponto certo... Daí, na escola, por sua vez, não tem isso, é tudo muito 

segmentado, começando pela separação das idades. Daí, entra a questão da 

ordem burocrática que tem consigo o horário, os dias de aula, duzentos dias 

letivos, comida na hora certa, e os tipos de comida. Daí, o lugar de 

aprendizado é na sala de aula, com caderno, com caneta, com lousa. Se não 

acontece isso, não é aula. Daí, então, eu começo de fato, depois de dez anos, 

a comparar a deficiência desse tipo de aprendizado na aldeia, daí começa um 

trabalho muito forte de falar sobre isso com os meus colegas, nas reuniões, 

na comunidade e entre os professores em si, de pensar essa escola, a 

educação que a gente tem. Com relação à escrita e à leitura, ela tá bem 

porque, se a gente vai pra escola de jurua, como eu já fui aqui no bairro, tem 

alunos na quinta série, que não é um ou dois, que mais da metade não sabe 

escrever o nome completo em português. Daí, em relação a isso, a escola 

guarani, por ter essa ideia também que aprender é ler e escrever, ela de fato é 

uma realidade. (...) Daí, se for para o ensino médio, se tiver alguém com 

mais dificuldade, é muito pouquinho, a maioria sabe muito bem ler e 

escrever. Daí, então, a gente não tem essa deficiência, mas, a deficiência 

realmente importante e explícita e que precisa ser pensada é a questão do que 

vai se fazer depois de passar pela escola. (Jera, 2017). 
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Com esse investimento, baseado no discurso de que “ser também professor agora, tem 

que cuidar de escola, de aluno, dentro e fora da escola, que tem que saber das coisas que 

rolam na aldeia e que vem de fora também, e que vê mais isso é os professores, que vão pra 

reunião, que faz reunião com a comunidade, que faz projeto com a comunidade” (Negão, 

2017), o papel de ser professora ou professor indígena torna o aldeão comum, preocupado até 

então com suas particularidades, num sujeito crítico.  

Assim, exatamente por um olhar mais crítico que assume, ocupa-se o lugar de 

liderança, obrigando-se a engajar muito mais: 

Eu comecei a atuar na equipe de liderança quando eu comecei a trabalhar na 

escola mesmo. A partir da escola que eu fui, tipo, entendendo as coisas 

também, né. Antes, eu não sabia o que estava acontecendo na própria aldeia. 

Daí, a escola - como é que eu falo? - a escola abriu muito as portas pra mim, 

pra eu conhecer. Tanto que eu estou na equipe de liderança agora, né, a partir 

da escola também. Porque pra mim antes... tá, eu sou uma moradora aqui da 

aldeia, só isso e pronto, né. Não sabia o que, além disso, o que estava 

acontecendo na própria, na minha própria aldeia. Daí, foi através da escola 

que eu fui aprendendo, tipo, ver as coisas, né. Daí, agora, tanto que eu estou 

até agora, tipo, na equipe de liderança. Daí, tipo, a gente fala que professor, 

qualquer educador do Ceci mesmo, já é uma liderança, né, que atua, que 

trabalha com criança. Daí, tem essa responsabilidade, como a gente fala, de 

ver as coisas com um olhar diferente, né, como atuação na aldeia ou fora da 

aldeia, os problemas que tem. Daí, quem tá lá sempre é essa equipe que 

trabalha com educação. Daí, como a gente fala, a gente não é só professor 

dentro da escola, né, tipo, num padrão só. O que a gente aprende aqui a gente 

leva pra comunidade, o que a comunidade nos ensina a gente traz pra escola, 

sabe? Daí, não é uma coisa fechada, separada, tipo a escola vai ensinar isso e 

só e a comunidade não pode interferir na escola. Porque não tem essa coisa... 

então, a escola é sempre aberta para a comunidade, pros pais virem, tipo, 

opinar, pra ver o que está certo ou errado. Daí, sempre a gente fala com eles, 

conversa que a escola na aldeia é da comunidade, né, então, tem a liberdade 

das pessoas, dos pais virem e, se ver alguma coisa que tá errado ou tipo pra 

opinar, né, pra melhorar, sei lá, alguma coisa assim. Daí, como a gente fala, 

a gente, a partir que sai da escola, que cumpre horário e tudo, daí, a gente sai 

da escola, e já era, já fiz meu trabalho, agora já vou descansar, quero que o 

resto... né... to nem aí pro resto que vem agora, amanhã só que vou pra 
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escola pra resolver isso. Não, tipo, você sai da escola, mas, continua dentro 

da comunidade, né, daí, as coisas que vêm, você tem que tá sempre ali, tipo, 

tentar resolver, sei lá, né... Daí, eu acho que professor tem essa função 

mesmo de fazer a diferença, ainda mais com essa educação que se diz 

diferenciada, mas que... (risos) mas, que tipo, continua sendo o mesmo um 

único padrão, tanto o daqui, tanto o de fora e daqui. Pois a gente faz diário 

mesmo, todo dia, todo ano tem que fazer diário, dar nota, não sei o quê... 

(Priscila, 2017). 

Ao perceber em que a escola não é diferenciada na prática, professoras e professores 

indígenas começam a questionar sua autonomia e os aspectos burocráticos que determinam a 

escola: 

... ser docente nesse aspecto burocrático se torna muito ruim para mim, ser 

domínio do Estado. É muito complicado dizer assim em palavras, mas é 

muito complicado. Você tem livro ponto para você assinar, você tem 

responsabilidade, você não pode faltar. Eu sou categoria O [professor 

contratado], você não pode faltar, porque, se você tiver três faltas sem 

justificativa, você é mandado embora. Tudo isso é complicado, você não tem 

uma carreira do professor e, hoje, a gente luta por uma carreira do professor 

indígena. A gente já mandou lá para a câmara legislativa para tentar 

conseguir criar... enfim, é um processo... Você se torna preso e, hoje, sei lá, 

você pensa assim: “até quando a gente vai conseguir estar no Estado [na 

escola estadual], por exemplo?” E eu penso que assim, no olhar para o 

futuro, a gente tem que se formar com autonomia, sem o Estado. Se formar 

ao longo do tempo, tranquilamente, no espaço nosso mesmo, sem estar numa 

coisa formal, mas, informal. Mas, ir aprendendo, por exemplo, com oficinas 

na casa de reza e em outros lugares, mas, sem vínculo nenhum com o 

Estado, com o município, sabe? (Tiago, 2017). 

Por este princípio, recuperam os processos tradicionais de ensino e aprendizagem, 

destacando como eles são praticados no dia-a-dia, reforçando o quanto tais processos são 

empregados também na escola, uma vez que professoras e professores indígenas também são 

Guarani e não deixam de ser docentes ao saírem da sala de aula. 

Basicamente, os Guarani conhecedores são os mais velhos e eles não são da 

Secretaria [da Educação], eles não são do Estado, para nos ensinar. Eles 

fazem isso culturalmente, tradicionalmente. Então, nós, que somos jovens, 

também somos dessa forma. Por exemplo, eu me dedico às vezes para estar 
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conversando com aluno ou fazer trabalho fora do horário do expediente, que 

é minha função maior ainda, que eu faço com mais vontade ainda. Então, 

tudo isso é válido, na verdade, a gente já tem um jeito de ensinar e de 

aprender, mas quando você entra para o Estado, você tem que seguir horário, 

regra... por isso, que nossa luta, hoje, é fazer o PPP [Projeto Político 

Pedagógico] nosso. Chegar mais próximo. Mas, você não fica também 

desligado do Estado, pois é só uma reflexão, ter uma coisa autônoma de 

formação, isso seria o ideal para mim como pessoa. (Tiago, 2017). 

Dessa maneira, a construção do PPP é uma demanda que dialoga com esse movimento 

de fortalecimento da cultura, bem como orienta a prática docente e o engajamento que as 

professoras e professores indígenas precisam assumir, tanto pelo magistério quanto pela 

consequente atuação como liderança. Pois, 

Educação escolar indígena na minha visão é uma educação diferenciada, né, 

que mais ou menos, não é essa educação que a gente ainda tá brincando, né. 

A gente tá criando o PPP para mostrar como a gente quer essa Educação 

escolar indígena, né. Muitas coisas que tem por aí nas escolas indígenas é 

respeitando o calendário normal de todas as escolas, então, só vai ser uma 

escola diferenciada após a criação do PPP. Então, o PPP vai mostrar tudo 

que a gente quer que a escola funcione, como a gente quer de uma escola 

indígena diferenciada, do calendário, das atividades, do plantio, muitas 

coisas assim que a gente há muito tempo vem brigando por muito tempo, né. 

Nossa escola (...) não é muito velha e nem muito nova, né. Então, eu acho 

que isso, escola diferenciada, o que é que é uma escola escolar, o que é uma 

Educação escolar indígena, vem tudo dessa criação, dessa formação. Não 

adianta nós também criar todo o PPP com a comunidade, com os pais, com a 

participação de mães, dos alunos, dos professores, se os próprios professores 

não têm uma formação, né. Pra também não ficar só no papel, então, teria 

que ver após criar esse PPP aí, como é que a gente vai servir, se o Estado vai 

aceitar. Então, a gente vai criar né, mas não se sabe se o Estado vai aprovar 

esse PPP. [Pois] é uma forma de nós, professores indígenas, comunidade, 

mostrar o que a gente quer na escola, como que a escola funciona na aldeia, 

até a estrutura da escola é diferente, teria que ter uma escola própria, né. (...) 

Não de quatro paredes, enfiar o aluno ali quatro horas por dia e obrigar a 

ficar sentado. Não é isso que a gente quer. A gente quer que seja uma escola 

diferenciada, que realmente seja diferenciada. (Pedrinho, 2017). 
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4.4 Ser liderança 

Gersem Luciano Baniwa (2006) afirma que a luta por uma educação escolar 

diferenciada representa a possibilidade de se retomar o controle sobre a vida das próprias 

comunidades, que a escola e a igreja haviam tomado, cabendo às professoras e professores 

serem mais um polo na luta por direitos. A respeito disso, Jera salienta em seu trabalho de 

conclusão do curso de Formação Intercultural Superior do Professor Indígena, realizado na 

USP, entre 2005 e 2008, “que o papel do professor na comunidade indígena é de respeito e de 

admiração por parte de todos os que vivem na comunidade”.  

Desse modo, para ela, ser docente indígena, visto pelas comunidades como alguém 

que já estudou muito, acaba por ser atender vários outros assuntos da comunidade, como na 

questão da saúde e na demarcação de terras. São implicações na atuação como liderança, 

como “autoridade que se assenta no respeito dos membros do grupo por reconhecerem no 

líder essas qualidades (conhecimento e sabedoria; relação que estabelece com as divindades, 

capacidade de conduzir um grupo)” (SILVA, 2008, p. 121). 

Em outras palavras, a formação de novas lideranças, como é o caso de docentes, para 

além das posições de cacique, xejaryi, xeramoĩ, xondaria e xondaro, por exemplo, baseia-se 

na 

predisposição da pessoa em se tornar um líder; o lugar que já ocupa na aldeia, 

desempenhando tarefas ou funções; características pessoais adequadas tais como 

“saber falar”, conversar, ser tranquilo, humilde, conhecer e se dar bem com toda a 

comunidade; aquisição de conhecimento através de seus estudos das leis e política 

jurua, bem como de sua própria cultura; participação nas reuniões políticas e gerais 

da comunidade, juntamente com o reconhecimento de que seu conhecimento é 

válido e importante para o grupo. (SZTUTMAN, ARANHA, 2013, p. 1). 

Isso conflui, por sua vez, para o que os próprios Referenciais de formação dos 

professores estipulam como expectativas para atuação docente. Desses Referenciais, Grupioni 

(2013) destaca resultados esperados da formação: 

ser profundo conhecedor da história e das práticas culturais de seu grupo; ser capaz 

de pesquisar e sistematizar conhecimentos; que tenha interesse e conhecimento por 

sua língua materna; que exerça o papel de mediador e articulador de informações 

entre sua comunidade; que seja capaz de propor uma organização curricular que 

oriente o trabalho a ser desenvolvido na escola, sequenciando conhecimentos e 

habilidades que seus alunos irão desenvolver. (GRUPIONI, 2013, p. 74). 

Escolhidos pelo reconhecimento das lideranças e da própria comunidade, professoras e 

professores indígenas guarani carregam uma responsabilidade tripla para com suas alunas e 

alunos: especificamente, no que se restringe à sala de aula, na relação docente-discente; para 
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com a comunidade, no que tange ao próprio projeto de futuro e às demandas cotidianas; e, por 

fim, a própria cultura, o nhandereko, o qual precisa ser valorizado e se fortalecer.  

quando você se torna professor, você chama atenção de outras pessoas da 

aldeia, da comunidade. Quando eu era só uma dona de casa, eu nunca ia em 

reunião, eu só ficava dentro de casa, eu não saía, até porque, antigamente, 

vamos dizer, há uns cinco, dez anos atrás, não era esse modelo de liderança, 

esse modelo de pessoas, né, dos homens serem machistas e tal, naquele 

tempo, os homens eram quem mandavam mais, né, não tinha uma mulher 

que fosse ali falar a favor de uma outra mulher, então, era só homem, 

homem, quem decidia era os homens e pronto. Então, as mulheres não 

podiam sair de casa, donas de casa não podiam sair de casa, era mãe, era 

dona de casa, então, o lugar dela era só dentro de casa. Por exemplo, se uma 

mulher casada, tem filhos, fosse ficar hoje lá no CECI, o dia inteiro no face, 

o dia todo usando o wi-fi, naquela época, além de não existir a tecnologia, 

mas não existia essa liberdade pras mulheres sair. (...) Se voltasse não tinha 

marido. Tinha marido pra bater nas esposas, porque infelizmente, é uma 

realidade que existia, então, a mulher não tinha direito de sair, nem de ir 

passear. E eu tinha o hábito, né, desde criança de sair e de esquecer o resto 

do mundo, então, quando eu saia pra ir na minha vizinha ficava lá o dia 

inteiro, dia e noite (risos). Então, as mulheres, naquele tempo, não tinham 

voz ativa, então, elas eram só pra ficar dentro de casa, só pra servir seu 

marido, seus filhos, nesse tempo. E hoje não, daí, quando você se torna, de 

uma pessoa comum, de uma pessoa que não faz parte de liderança, não é, 

digamos, ninguém entre aspas, então, quando você se torna professor, a 

comunidade já começa a te olhar com outros olhos: “a professora não veio 

em tal reunião”, “a professora foi chamada pra fazer isso aqui, mas ela não 

veio”, “tem mutirão, porque que tal professora não tá aqui?”. Então, a 

professora, o professor, tem um papel além de ser professor, então, ele faz 

parte da comunidade, se ele faltar numa reunião, vamos supor, como aqui 

tem vários projetos, aí, vamos supor que ela tem projetos, aí falam “esse 

projeto aqui é da escola”, se é da escola, é todos os professores. Não importa 

se é jurua ou não é, são todos os professores. Aí, se tiver uma reunião lá no 

Cafundé dos Judas e tal professor não for: “tal, professor tá faltando”. Daí, 

chama pra reunião geral, tal professor não tá, então, porque tá todo mundo 

aqui e tal professor não tá? Então, o professor acaba sendo um foco 

chamativo de toda comunidade. Fica faltando na reunião pra ver. Fica 
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faltando no mutirão pra ver. Todo mundo lembra, porque, o que você é? 

Professor. Então, por isso, de uma pessoa comum, que só faz parte da 

comunidade é diferente de você ser professor. Você acaba sendo mais 

chamativo pra comunidade inteira e todo mundo lembra seu nome. (...) E 

isso pra todas as áreas, pra quem trabalha dentro na aldeia, desde o posto de 

saúde, desde a escola, desde o CECI, desde que começou a trabalhar, você 

começa a chamar a atenção, porque, eu não sei se é porque começa a ganhar 

salário (risos). Às vezes eu brinco, né, as vezes não sei se é porque você 

começa a ganhar salário, mas tem várias pessoas, famílias, né, que não tem 

uma renda fixa, então, eles acabam cobrando mais de você, porque você tem 

um trabalho. Aí, eles falam assim: ah, eu queria trabalhar, mas eu não tenho 

trabalho, é por isso que eu fico na minha casa, é por isso e aquilo, e você tá 

trabalhando, por que não tá fazendo isso, por que não tá fazendo aquilo? 

Então, a cobrança vem mais, né, do que uma pessoa comum, de uma pessoa 

que trabalha. É por isso que eu falo que tem esse, digamos, foco chamativo 

das pessoas que estão trabalhando e das pessoas que não estão trabalhando. 

É assim que é dentro de todas as aldeias que eu já fui, que eu já morei. 

Então, as pessoas que trabalham acabam chamando mais atenção. É 

diferente, assim, diferente de fora, né. E até por outro lado, é bom, porque 

daí vem uma cobrança maior, né, pra você fazer seu serviço melhor também 

e também tem aquela preocupação de ajudar mais, enquanto que o de fora 

não, né. Você está morando do meu lado, tem seu emprego, tem seu carro, 

sua casa, tudo mais, tudo bonitinho. Eu não tenho emprego, estou morrendo 

de fome, eu não tenho nada, mas você não tem nada a ver com a minha vida, 

ne. Eu que me ferre, eu que passe fome, e tudo, mas não é da sua conta. E 

nós, ao contrário, é da nossa conta. Se tem alguém na escola trabalhando, 

como simples ajudante e ele não tem salário, é nossa obrigação ajudar. 

Então, é de uma forma assim que você tem suas obrigações, porque você 

está trabalhando, porque você está ganhando salário. (Claudia, 2017). 

É interessante salientar, que a mudança do panorama político interno na Tenonde, 

iniciado em parte ao longo da liderança do xeramoĩ Elias e efetivado com sua saída47, 

                                                 

47 Ao longo da sua trajetória como cacique, o xeramoĩ Elias, influenciado pela postura engajada e combativa de 

Jera, possibilitou a entrada de mulheres e jovens no conselho da aldeia, entre os quais, muitas professoras e 

professores. Com sua saída, em meados de 2016, o conselho decidiu pela descentralização do poder a uma ou 

duas pessoas (cacique e vice-cacique), compartilhando a liderança, que por sua vez, se constitui com uma 

quantidade significativa de docentes. 



130 

 

favoreceu uma presença massiva de professoras e professores no conselho de liderança, dando 

visibilidade, voz e atuação para um grupo jovem e com participação efetiva de mulheres, no 

lugar de um conselho, formado na sua maioria por homens mais velhos e com poder centrado 

nas figuras de cacique e vice-cacique. 

Naquela época, não porque eu sou muito velho, mas a política aqui dentro da 

comunidade era diferente: não tinha muito essa coisa de ter mulheres na 

política, de ter jovens na política, então, era sempre, cacique, vice-cacique e 

conselheiros. Então, era só isso e quem falava era só o cacique. Então, eu 

não tive muito oportunidade de ter ou ser liderança, né. Eu sempre pensava, 

mas nunca acreditava que um dia ia me tornar cacique, conselheiro, essas 

coisas assim, não via muito na minha cabeça. Mas era essa questão. Mas 

depois, teve um espaço, não sei quando que começou, que teve assim, aí já 

teve algumas participações com adolescente, jovens, até com mulheres, 

porque a gente só se interessa quando a gente entende alguma coisa. Quando 

a gente não entende, a gente fica ali levantando, mas você não está nem aí, 

porque você não sabe o que é isso, ninguém fala nada o que é isso, então, 

fica muito difícil saber essa coisa de política e de liderança também. Daí, 

com o tempo, depois eu fiquei um tempo fora da escola, três ou quatro anos 

fora da escola, daí quando eu voltei de novo, daí nisso que eu voltei também 

as lideranças também foram trocadas, eles saíram, quem era manda chuva 

saiu, então, entrou outro cacique, que foi na época do Elias, daí foi quando 

começou a ter interesse de ser professor, que você faz parte da comunidade, 

que você tem que ser útil para alguma coisa assim, que você tem que ajudar, 

que se você entende alguma coisa, então, não custa nada oferecer ajuda. (...) 

E aí, agora, a maioria que é liderança, as mulheres jovens, as mulheres que já 

eram atuantes, mas que não eram ouvidas, que hoje, cada liderança que 

compõem ali, dá ideias, então, é válido assim hoje. (Negão, 2017). 

Em relação a atuação feminina, o protagonismo das lideranças mulheres concede 

vozes e ouvidos às demandas de outras mulheres e a luta contra a violência doméstica, muitas 

vezes ignoradas por um conselho machista que a naturalizava.  Foi a insatisfação, o 

engajamento e o espírito propulsor de Jera que promove a mudança política: 

Foi a partir de uma visão que tive do quanto, às vezes, era problemático ter só 

liderança homem na aldeia. As coisas já tinham mudado bastante 

principalmente em 2007, 2008, quando eu participava das reuniões e via isso 

muito forte. Quem falava, quem pensava nas coisas, quem fazia as coisas eram 
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só os homens, não tinha mulher na liderança, nem cacique, nem vice-cacique, 

nem guardiões…Tudo muito homem. Sendo mulher, sabia de situações que 

eram ruins para as mulheres, mas que elas tinham um pouco de dificuldade de 

chegar nos homens, e isso começou a vir forte para mim. Era necessário ter 

lideranças mulheres também para fazer um pouco essa parte. A maioria da 

sociedade indígena tem muita influência da cultura jurua, e uma das 

influências, por exemplo, é a bebida alcoólica – às vezes é um pai que se torna 

uma pessoa violenta quando está embriagado, que pode agredir a sua esposa, 

agredir as crianças. Você sendo mulher e tendo contato com outras mulheres 

no dia a dia começa a saber de situações ruins, por exemplo, de uma mulher 

que foi agredida pelo marido, mas não tem meios para chegar na liderança e 

falar desse problema. Aí eu comecei o movimento de me meter em situações 

que aconteciam na aldeia, de ir para reunião e denunciar situações: “sabia que 

fulano de tal fez isso com a esposa?”, “essa família tal tem esse problema com 

a criança”, “isso também tem que ser pensado, ser conversado”, “isso a gente 

tem que resolver”. E das poucas palavras que usei nas reuniões gerais, muitas 

pessoas começaram a me procurar. Muitas com problemas que tinham nas 

casas, outras que viam minha condição de falar e achavam que eu podia 

também ajudar em algumas situações que vinham do mundo do jurua, como 

documentos, correr atrás disso ou daquilo etc. Comecei a ser procurada por 

muitas pessoas, e via as lideranças homens não darem mais conta das coisas 

todas que tinham que ser feitas, porque, no natural, as aldeias guaranis são 

pequenas, e quando tem um número maior de famílias em um território só, a 

tendência é se separarem, se diluírem, e isso deixa equilibrada a situação. 

Estávamos em uma realidade de viver em uma aldeia muito pequena com 

muita gente, e isso trazia um descontrole social. O cacique não dava mais 

conta de oitocentas pessoas com diversos problemas. Em 2008, levei para 

comunidade uma ideia oficial. Primeiro, para os homens da liderança; por ter 

me metido em situações diversas, estavam me chamando para participar das 

reuniões, me pedindo opinião: “o que você acha?”. A partir desse “o que você 

acha?”, levei uma opinião de que talvez, com o número de pessoas que tinha 

na aldeia tão pequena, com tantos problemas, a gente tinha que pensar em uma 

dinâmica diferente de atuação de liderança. “Pode-se criar um conselho, pode 

ter cacique, vice-cacique, mais cabeças para pensarem nisso junto e mais do 

que cabeça, ter braço, ter ações que irão fazer melhor para todo mundo, 

porque duas pessoas não dão mais conta disso”, disse. Foi aí que um dos mais 
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velhos da liderança me chamou e falou: “a gente gostou da sua ideia e isso 

pode acontecer, mas como foi você que teve a ideia, você tem que fazer parte 

dessa ideia efetivamente”. Aí eu topei. Em 2008, foi constituído o conselho 

guarani. Desde então, quase todas as aldeias têm esse tal de conselho (risos), 

mas nenhuma outra aldeia é tão numerosa quanto essa em relação à ação 

feminina. (Jera, 2015). 

Dessa maneira, a entrada das mulheres no panorama político interno da aldeia não só 

favorece seu protagonismo, como a entrada de outras pessoas, das quais na sua maioria são as 

professoras e professores, que não se assumem apenas como lideranças, mas como referências 

dentro e fora da sala de aula, além de também se tornarem pessoas diferenciadas por serem 

assalariadas. 

O “empoderamento” dos jovens letrados colaborou com um novo modo de 

expressão da liderança política, voltada para fora do contexto das relações sociais 

inerentes ao mundo mbya. Estabelece-se, assim, uma nova dinâmica de 

desigualdade econômica e política nas aldeias mbya. “Empoderar” os jovens 

professores não era o objetivo da escola oferecida pelo Estado até então, o que ela 

almejava era enquadrar o maior número possível de pessoas na lógica leitora 

universal, uma pedagogia de conversão. Estes jovens professores passaram a se 

organizar e a lutar, de certa forma, contra a lógica universal da socialização de todos 

na letra do Estado. Com a luta, conquistaram alguns direitos determinados pela 

CF/1988, como a demarcação a TI Tenonde Porã. No contexto da escola, algumas 

transformações se evidenciaram, como a conquista de alimentação mais ampla e 

farta, fim do Saresp, exclusão das apostilas e de outras formas de padronizar os 

temas de ensino, maior variedade de saberes circulados na escola e, talvez o mais 

importante, uma nova forma de atuação docente, visto na Tenonde Porã como uma 

liderança política. (SANTOS, 2017, p. 141). 

A ideia do domínio da caneta como arma se evidencia a partir das conquistas 

representadas na linguagem escrita do Estado, é a competência leitora e escritora que está em 

voga para os cargos de professoras e professores, bem como para liderança, pois são elas que 

traduzem os conhecimentos do universo jurua. Além disso, 

Ser liderança é aquilo que eu falo, é procurar o melhor possível na 

convivência desse coletivismo dentro da comunidade. Porque a gente é 

muito junto, daí você tem que achar um caminho de forma que seja mais 

razoável daquela comunidade, da nossa comunidade. Ser liderança é isso, 

não que você manda nas pessoas, você é uma base dessa comunidade: as 

pessoas vão te olhar, e agora, o que vamos fazer, como vamos resolver? 

Você tem que ficar martelando, as vezes batendo, dando um tapinha na sua 

própria cara pra ver se vem uma luz... se vem uma ideia de como eu vou 

fazer, e agora? A gente passa muito por isso como liderança. Você fica 

pensando: como eu vou fazer? Qual forma?... Ser liderança é isso, né, você 
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pensar sempre, achar ideias, achar uma saída para as várias situações que 

acontecem, que não é pouco, né. Sempre tem coisas pra tá resolvendo. 

(Alcides, 2017). 

À vista disso, o papel de professoras e professores indígenas, naturalizado pela ideia 

recorrente de “aqueles que sabem” – embora não sejam xejaryi e xeramoĩ! –, que dominam 

apenas a língua (fala, escrita, cultura) jurua, corujas, aves de rapina ardilosas, são os 

responsáveis por pensar e resolver os problemas da comunidade, de mediar o novo e o velho, 

de equilibrar, de fortalecer a cultura (o nhandereko!) e também dialogar e conceder subsídios 

de enfrentamento contra o juruareko.   

Em certa medida, ainda que possa haver um embate entre ser liderança e ser 

professora ou professor, uma vez que ambas carregam suas especificidades, a atuação na 

liderança conflui como espaço formativo de coletividade, fortalecimento cultural e de 

preocupação e percepção das demandas da aldeia que só podem ser melhor avaliadas ou 

intensificadas nesse lugar de fala.  

Por esta perspectiva, denota-se qual a função das professoras e professores indígenas e 

a necessidade de ressignificar essa escola para além dos contornos de ser diferenciada, 

bilíngue e intercultural, mas que de fato atenda aos projetos de futuro da comunidade, de 

modo que obriga a esses sujeitos, atores sociais, lideranças o engajamento e a luta constante. 
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5. Questões de formação 

Ao longo do processo histórico, os povos indígenas foram forçados a se inserir, 

condicionados às barbáries dos selvagens brancos, considerados bestas humanas ou seres 

incivilizados que deveriam ser domesticados, condenados ao quase extermínio, presos a 

imagens estereotipadas e à ideia de que só existiram no passado, cultivados numa memória 

que pinta a tranquila miscigenação de nossa nacionalidade. A escola, até então norteada por 

princípios de catequização, civilização, integração e preservação, tornou-se uma 

reinvindicação do próprio movimento indígena, a fim de superar todo este processo, tomando-

a para si e a ressignificando: 

A escolarização vem representando para os indígenas uma maneira de garantir algum 

controle sobre o curso da história. A apropriação do conhecimento escolar teria por 

intuito o reequilíbrio de uma relação que se configurou sob o signo da assimetria 

econômica e política. Do ponto de vista individual, ao garantir acesso mais fácil ao 

mercado de trabalho, a formação escolar estaria permitindo ao indivíduo incrementar 

sua autonomia em relação aos não-indígenas e também propiciar aos seus parentes 

condições para isto. Já a apropriação dos princípios e das leis que regem o mundo dos 

“brancos” estaria possibilitando aos indígenas a defesa de seus interesses coletivos. 

(LASMAR, 2005 apud GHANEM, ABBONIZIO, 2012, p.158-159).48 

Nessa perspectiva, como salienta Abbonizio (2013, p. 63), a escola indígena nasce da 

ruptura com um modelo escolar que desrespeitava e desconsiderava a cultura indígena, de 

modo que “o processo de criação de escolas que fossem das comunidades indígenas aponta 

para esforços de compatibilização dos objetivos escolares com a realidade de vida das pessoas 

implicadas” (idem, p. 64). A preocupação da escola indígena em atender as demandas de sua 

comunidade demonstra seu engajamento com os projetos de futuro (GHANEM, 

ABBONIZIO, 2012) da própria comunidade, bem como seu aspecto inovador frente à escola 

não indígena, convencional, percebida na atuação da comunidade na própria definição dos 

projetos educacionais na escolha dos professores e das professoras. 

Então, a escola se ressignifica, ganha novos contornos, aproximando-se da superação 

do caráter colonialista da escolarização (PELLEGRINI, 2014, p. 246). Reivindicada agora, a 

escola, até então instituição velha e não indígena, é subvertida aos interesses da comunidade, 

a fim de que forneça subsídios para compreender o próprio mundo não indígena, armando-se 

contra este, dominando o seu conhecimento. 

Porém, se tudo é muito novo, também acaba sendo incipiente a formação de 

professoras e professores para atenderem a todos esses anseios. A oferta de cursos que 

                                                 

48 LASMAR, Cristiane. De volta ao Lago de Leite: gênero e transformação no alto rio Negro. São Paulo: Unesp-

ISA; Rio de Janeiro: NuTI, 2005. 
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habilitam para o magistério não é profícua. Quando existem, não atendem as demandas 

específicas de cada povo. 

Diante do fato que a maior parte do corpo docente guarani, atuante na EEIG Gwyra 

Pepo, possui apenas o ensino médio completo, sem nenhuma especialização técnica 

profissional, como a de magistério, por exemplo, é apenas a experiência em sala de aula que 

as/os torna “bons ou maus professores”. É a experiência que rege a prática docente, consolida-

a e até mesmo visões sobre a escola e a comunidade, construídas ao longo da própria 

experiência dentro e fora da sala de aula. 

Das cerca de vinte professoras e professores atuantes nas aldeias Tenonde e Krukutu, 

apenas três pessoas são formadas nos cursos de Magistério Indígena e de Formação 

Intercultural Superior do Professor Indígena, oferecidos pela Universidade de São Paulo, no 

período de 2001 a 2008 e que, por sua vez, são privilegiados com vínculos de estabilidade, 

ocupando cargos de vice-direção. 

Cabe ressaltar que, professoras e professores indígenas não são efetivos em suas 

respectivas escolas, uma vez que sua rotatividade e entrada dependem da comunidade, no 

entanto, docentes que tinham aulas atribuídas até junho de 2007 se tornaram estáveis, em 

nível de vínculo estatal, enquadrando-se no que chamam de categoria F, conforme Lei 

Complementar 1.010/2007. Destaca-se também que a maioria das pessoas indígenas que 

pertencem a essa categoria atuam como vice-diretores das escolas indígenas, bem como, 

participaram dos cursos de Magistério Indígena e Formação Intercultural Superior de 

Professores Indígenas, da USP. 

As demais professoras e professores guarani mbya não tendo formação acadêmica, 

tanto pela falta de ofertas – pois não existiram mais cursos com as mesmas características ou 

preocupações dos que os proporcionados pela Universidade de São Paulo –, quanto pelas 

dificuldades de acesso e manutenção nos cursos – que não criam condições diferenciadas para 

que estudantes indígenas acompanhem as aulas. Os cursos superiores não ensinam “como dar 

aula, nem como adaptar material ou como falar com alunos”.49 Porém, nota-se um processo 

equivalente ao que consideraríamos como “formação continuada”, na qual constantemente há 

uma série de eventos e situações privilegiadas para as discussões sobre o papel da escola, 

                                                 

49 Afirmação recorrente das lideranças da comunidade a respeito do ensino superior, a fim de ilustrar que a 

formação acadêmica não garante uma sapiência docente, o “saber dar aula”. 
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cujos discursos e conselhos das lideranças acabam por orientar e proporcionar a reflexão 

sobre a própria prática docente e as demandas da comunidade.  

Seriam exemplos de atividades que propiciariam a “formação continuada” – destacada 

entre aspas, pela ausência de uma formação profissionalizante inicial entre a maior parte das 

professoras e professores indígenas – os projetos desenvolvidos pelo Saberes Indígenas, 

programa federal que oferece subsídios para produção de recursos didáticos e pedagógicos 

que atendam as especificidades de cada comunidade indígena, nos quais, o corpo docente se 

reúne para discutir as questões ligadas à prática docente e ao currículo, ao pensarem e 

construírem coletivamente materiais didáticos.  

Do mesmo modo, são relevantes os empenhos atuais, no que tange as experiências da 

EEIG Gwyra Pepo, na discussão e elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, 

cujo apoio da Funai tem se tornado essencial, pela promoção de encontros com diferentes 

educadores e estudiosos indígenas e não-indígenas, para discutir educação escolar indígena. 

Além das aleatórias formações promovidas pela Secretaria Estadual da Educação de 

São Paulo e as próprias atividades de recepção de alunas e alunos não-indígenas na aldeia, as 

discussões com docentes indígenas e não-indígenas, os encontros acadêmicos sobre educação 

escolar indígena acabam se tornando lugares reflexivos sobre a própria prática ao ensinar e 

discutir sobre a temática nos momentos específicos ou entre seus pares antes de alguma 

apresentação. 

 

5.1 Formações com título: Magistério Indígena e Licenciatura Intercultural 

A mudança do paradigma sobre os direitos indígenas com a Constituição de 1988 e da 

Convenção 169/1989, da OIT, promoveu o início de uma série de políticas públicas que não 

mais buscavam a aculturação ou incorporação de indígenas na sociedade majoritária, mas, 

reconheciam-nos por suas diferenças sociais e culturais, de modo a garantir-lhes “a utilização 

de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem” (Constituição, artigo 210, 

inciso 2). 

Fruto dos movimentos indígenas, o campo da educação escolar foi uma das áreas que 

mais refletiu essas mudanças, salientadas tanto pela atribuição ao MEC, no lugar da Funai, 

para coordenar as ações referentes à educação escolar indígena, com o Decreto nº 26/1991, 
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quanto pelo que promoveria o destaque sobre ela na LDB/1996 e os subsequentes 

Referenciais e Pareceres. 

Diante dessa preocupação com a educação escolar indígena, orientados pela LDB e 

pelo Referencial curricular nacional para as escolas indígenas (BRASIL, 1998), direcionou-

se o olhar para a formação do docente que atuaria nas escolas indígenas, para a formação das 

professoras e professores indígenas, a quem a própria legislação defende que sejam os 

principais atuantes.50 

As comunidades indígenas exigem, e têm direito a isso, que sejam índios os 

professores de suas escolas. Na prática, já existem muitas escolas com índios como 

professores, mas em geral, eles se limitam a atividades de alfabetização e pós-

alfabetização e aos rudimentos da aritmética. São raras as situações de escolas em 

aldeias indígenas oficialmente reconhecidas, com primeiro grau completo, cujos 

professores sejam índios. Para isso, é imprescindível e urgente, dado que a escola 

indígena deve ser intercultural, bilíngue, específica e diferenciada, que se criem 

condições necessárias para a formação especializada de índios como professores. 

(MEC/SEF, 1993, p. 21). 

Nesse aspecto, Grupioni (2006, 2009) enfatiza que só seria possível uma escola 

indígena de qualidade quando, à sua frente, estivessem apenas professoras, professores, 

gestoras e gestores indígenas, pertencentes às suas respectivas comunidades, uma vez que 

compreenderiam melhor seus contextos, realidades e projetos de futuro. Sob essa perspectiva, 

também é notável a escolha de indígenas por suas respectivas comunidades para participarem 

dos cursos de formação e assumirem a docência de suas escolas, tornando-se novas 

lideranças, caso que se evidencia na Tenonde Porã. 

Para Grupioni (2006), na medida em que a temática da formação de professoras e 

professores indígenas ganha mais força dentro da atuação do movimento indígena no país, 

percebe-se sua importância para a construção de escolas que se pretendem indígenas. Afinal, 

cabe ao professor não-índio formar seus alunos como cidadãos brasileiros plenos, é 

responsabilidade do professor indígena não apenas preparar as crianças, os jovens e os 

adultos, sob sua responsabilidade, para conhecerem e exercitarem seus direitos e 

deveres no interior da sociedade brasileira, mas também garantir que seus alunos 

continuem exercendo amplamente sua cidadania no interior da sociedade indígena ao 

qual pertencem. É por esse motivo, então, que os professores indígenas, em seu 

processo de formação, têm que, o tempo todo, refletir criticamente sobre as possíveis 

contradições embutidas nesse duplo objetivo, de modo a encontrar soluções para os 

conflitos e tensões daí resultantes. (GRUPIONI, 2006, p. 24). 

                                                 

50 A Resolução CEB nº 3, de 10 de novembro de 1999, que fixa as Diretrizes Nacionais para o funcionamento 

das escolas indígenas, pontua, no artigo 8º, que “a atividade docente na escola indígena será exercida 

prioritariamente por professores indígenas oriundos da respectiva etnia”. 
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Sobre isso, os Referenciais para formação de professores indígenas (1999) não apenas 

dirigem aspectos para a formação das professoras e professores indígenas, também traçam o 

perfil dos profissionais que se espera frente às escolas, na tentativa de equacionar sua atuação 

conforme as demandas de sua comunidade. 

A formação do professor indígena, portanto, se constitui num processo inesgotável 

que se constrói e reconstrói a cada dia, na interlocução com a categoria mais ampla – 

de professores – num diálogo que deve ter, como marca, o compromisso, 

rigorosamente ético, de defesa de uma vida digna e, como projeto e utopia, a 

construção de um mundo melhor, onde os seres humanos possam expressar e 

aprimorar a humanidade que os constitui, numa vivência solidária e fraterna. 

(CAVALCANTE, 2003, p.10) 

Frente à explosão de políticas públicas voltadas para as questões indígenas e 

principalmente para educação escolar indígena, a Secretaria Estadual da Educação de São 

Paulo, ainda que tardiamente se comparada a outros lugares do país, concomitantemente à 

criação de escolas indígenas no âmbito da administração estadual, preocupou-se com as 

demandas da formação de professoras e professores indígenas e promoveu, entre 2002 e 2008, 

dois cursos de formação: Magistério Indígena Novo Tempo (MagIND) e Formação 

Intercultural Superior do Professor Indígena (FISPI), ambos elaborados pela USP. 

O MagIND, que ocorreu de julho de 2002 a setembro de 2003, foi o primeiro e único 

curso a nível de magistério, de formação inicial, de professoras e professores indígenas no 

estado de São Paulo. Dividido em aulas presenciais e não presenciais, nos Cefams-Centros 

Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério de Bauru, Guarujá e São Paulo 

(no bairro do Tucuruvi), foram formadas cerca de 61 professoras e professores indígenas, de 

cinco etnias (Kaingang, Terena, Guarani, Tupi-guarani e Krenak) para docência na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

Estruturado e coordenado por um grupo de estudos e pesquisa em etnomatemática 

integrado por professoras e professores da USP, tendo adotado essa perspectiva com princípio 

formativo, a fim de procurar caminhos que orientassem as relações entre o conhecimento 

acadêmico e o conhecimento existente no fazer de um grupo sociocultural diferente, uma vez 

que “a opção teórico-metodológica das pesquisas em etnomatemática vêm construindo um 

conhecimento fundado na experiência etnográfica, na percepção do ‘outro’, do ângulo de sua 

lógica” (DOMITE, 2003, p. 16), não deixa de ser relevante também considerar que o MagIND 

foi sediado nos Cefams. 
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Os Cefams foram um projeto iniciado em 1982, em seis estados (Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Piauí) como alternativa inovadora ao 

redimensionamento das Escolas Normais (SILVA, 2014, p. 2966). Em São Paulo, foi 

promulgado pelo Decreto Governamental nº 28.089 de 13 de Janeiro de 1988 e foi 

desenvolvido até 2005, data de formação da última turma. 

Com duração de quatro anos, em jornada de tempo integral, era concomitante ao 

ensino médio, exigia horas de estágio e era norteado por uma visão tecnicista, ensinava 

métodos de como dar aula, desde como apagar a lousa, preencher diários de classe, 

treinamento de caligrafia até posturas docentes frente à sala de aula e diferentes estratégias de 

ensino.51 

Tinha por objetivo redimensionar as escolas normais, dotá-las de condições adequadas 

à formação de profissionais com competência técnica e política e ampliar-lhes as 

funções de modo a torná-las um centro de formação inicial e continuada para 

professores de educação pré-escolar e para o ensino das séries iniciais. 

(CAVALCANTE, 1994 apud TANURI, 2000, p. 82).  

A importância dessa ressalva se dá por uma consideração de Poty a respeito do Cefam 

e de uma visão recorrente de professoras e professores não-indígenas que o cursaram e que 

reforçam o quanto o curso forneceu muitas vezes até mais subsídios que a própria graduação 

para encarar a sala de aula. 

Eu já estava dando aula quando comecei a fazer o magistério indígena, eu já 

estava dando aula quando eu comecei a fazer a PUC, eu já estava dando aula 

quando eu fiz a USP. Mas esses cursos de formação foram muito bons pra 

mim, a PUC principalmente, o magistério indígena principalmente. A USP foi 

muito boa, mas na parte um pouco mais filosófica, de você pensar educação, 

enquanto pra mim, a PUC52 e o magistério indígena foram mais prática 

mesmo, de vivência, de você lidar. [O magistério indígena] foi no Cefam. Foi 

nos últimos tempos de vida do Cefam, porque o Cefam fechou, infelizmente. 

O Cefam era uma política de formação de professor que nunca deveria ter sido 

abandonada. Porque realmente o Cefam era assim: os melhores professores, na 

minha opinião, os professores que vem mais preparados vem do Cefam, 

mesmo que façam faculdade depois. Eu sou a favor de ter Cefam e ter 

faculdade, eu sou a favor disso. Por que daí você vai falar assim: vai aumentar 

                                                 

51 Baseado em relatos de professoras e professores não-indígenas que frequentaram o Cefam. 
52 Poty também se formou no curso de pedagogia na PUC, num dos primeiros cursos do projeto Pindorama, 

programa de inclusão de indígenas no ensino superior nessa instituição, realizado com um vestibular específico e 

diferenciado para os indígenas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
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seis anos para formar um professor. Professor é quase médico, um médico não 

leva oito anos pra se formar? Por que professor tem que ter quatro anos? Eu 

sou totalmente a favor de ter formação de ensino médio e mais a faculdade. O 

magistério indígena foi feito no Cefam. (Poty, 2017). 

Nessa mesma ponderação, Poty avalia o quanto o curso de Formação Intercultural 

Superior de Professor Indígena, realizado na USP, teve uma contribuição mais reflexiva sobre 

a prática docente.53 O curso foi uma continuidade da proposta do MagIND e durou de 2005 a 

2008, sendo o único fornecido no estado.54 Com a mesma proposta de atender as cinco etnias, 

formou 82 professoras e professores indígenas, habilitando todas e todos a lecionarem nos 

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental (SÃO PAULO, 2007). Segundo Pedrinho, 

Os professores eram bem orientados, bem capacitados pra dar o curso pra nós, 

cinco etnias, né. Então, pra nós, foi um pouco difícil a adaptação. Depois, a 

gente só conseguiu ficar os quatro anos na faculdade porque a gente ficava 

quinze dias lá, voltava pra aldeia. O que você aprendia lá, você vinha e dava a 

sequência na sala de aula, então, o que a gente aprendeu foi bom. Tinha os 

professores lá que pegavam no pé, faziam a gente fazer os trabalhos de casa. 

Fiz meu TCC [Trabalho de Conclusão de Curso]. (...) Meu TCC foi 

importante pra mim, né. Foi sobre a rabeca. Eu tive que ir pra Ubatuba, litoral 

norte, lá pra aldeia de Boa Vista. Lá eu peguei toda a sequência de ir pra mata, 

a madeira específica, cortar, levar pra aldeia, então, eu peguei todos esses 

momentos assim importantes de como fazer a rabeca guarani. Foi bem 

interessante. E a USP, a faculdade, esse curso que a gente fez foi, eu acho, um 

dos melhores que eu já participei. Na verdade, que a aldeia participou, né. Até 

agora não teve mais, então, foi um dos primeiros e talvez o último, porque 

com esse governo difícil que a gente está lidando, a formação dos novos 

                                                 

53 Percepção que também tenho tido ao longo do curso de pedagogia na USP, desde quando iniciei em 2014, 

mesmo não seguindo uma orientação ou perspectiva da etnomatemática, como os cursos de formação fornecidos 

às professoras e professores indígenas. Para quem o faz como segunda graduação ou paralelamente à experiência 

de sala de aula, aparentemente não dá suporte técnico para a atuação, mas, concede reflexões sobre sua prática. 
54 No ano de 2015, a SEE/SP abriu uma licitação para contratar uma universidade que realizaria a formação 

inicial de professores indígenas. Houve algumas interessadas, como a Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) e a Universidade de São Paulo (USP). No entanto, para economizar recursos, a SEE/SP optou 

pela Universidade Estadual de São Paulo (Unesp). O curso seria nos moldes da primeira experiência formativa 

destinada aos professores indígenas do estado (DOMINGUES, 2006). A SEE/SP se responsabilizaria com as 

despesas alimentares, hospedagem e deslocamentos. A Unesp organizaria o curso propriamente dito. No total, 

haveria cerca de 300 vagas, quantidade suficiente, na visão de Poty Porã, para resolver os problemas de então. O 

projeto não se concretizou, pois a SEE/SP afirmou que, por lei, não poderia investir na formação de professores 

temporários, denominados categoria O, na qual seus contratos são válidos por um ano e, para serem prorrogados, 

os profissionais devem ser submetidos a um tempo de espera denominado “duzentena” (SANTOS, 2017, p. 40). 
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professores não sei quando que vai acontecer, ter essa sequência. (Pedrinho, 

2017). 

Apesar de terem sido as únicas formações fornecidas pelo governo estadual, 

demonstram o engajamento das professoras e professores indígenas Guarani como 

pesquisadoras e pesquisadores. Houve produção de trabalhos e os resultantes materiais 

didáticos produzidos ao longo dos dois cursos, como a coleção Um caminho para a educação 

escolar indígena, que apresenta artigos de reflexão e problematização, propostas de 

sequências didáticas e relatos de experiência vivenciados pelas professoras e professores 

indígenas; e a série AYVU (língua, palavra), composta pelos livros intitulado Ayvu peteĩ: 

nhandereko rupinhanhembo’e e Ayvu mokoĩ: nhandereko rupi nhanhembo’e, ambos 

dedicados à alfabetização de crianças em língua. 

Então, o professor também tem esse papel forte, por isso que o professor 

também tem que ser um professor pesquisador, porque não adianta nada 

você só dar aula também, mas você tem que saber também, você tem que 

procurar também as coisas que foram do passado também, pra você dar no 

futuro, pra eles no futuro caminhar também. Porque não adianta também, 

você falar, falar, e não praticar também. Como esse negócio de plantio, né: 

“ah, criança, antigamente a gente plantava, a gente...”, mas sendo que não 

você não pratica isso, então, tem que praticar isso também. Daí, sobre o 

respeito, também: “ah, você tem que respeitar os mais velhos e...”, e você 

não fazer isso, eles vão olhar pra você e falar: “a professora não tá 

respeitando, porque a gente tem que respeitar também, né?” Então, a gente 

também tem que saber se comportar também, como eu falo, a gente também 

é aluno, a gente tá como professor, mas a gente não sabe de tudo, cada dia a 

gente aprende mais coisa, por que como ser humano, você não nasce 

sabendo de tudo, você pode morrer, mas sem saber nada também. Então, 

cada dia é um dia novo de você aprender as coisas. (Aline, 2017). 

Ao afirmarem a existência de um processo contínuo de aprendizagem, em que os 

saberes não são estáticos, que se ampliam, que a figura docente não é a única detentora do 

saber, mas também busca o conhecimento, professoras e professores indígenas assumem uma 

postura investigativa ininterrupta, tanto justificada pela ausência de uma formação inicial 

quanto pela sede do que alimenta a sua prática. Desse modo, assumindo como professoras 

pesquisadoras e professores pesquisadores, enchem-se de curiosidade e investem na busca de 
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saber mais, eternos aprendizes investindo no que poderíamos chamar de “formação 

continuada”. 

 

5.2 Formação continuada 
 

A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado necessariamente 

inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente movimento de 

busca. Na verdade, seria uma contradição se, inacabado e consciente do 

inacabamento, o ser humano não se inserisse em tal movimento. (FREIRE, 1996, p. 

24). 

Inacabados e inconclusos, lançamo-nos num movimento de busca e num movimento 

contínuo de aprendizagem. Em termos gerais, a formação continuada tem sido compreendida 

como um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade 

profissional, posterior à formação inicial, a fim de atualizar e/ou capacitar professoras e 

professores para adequar e aprimorar sua prática. Poty aponta o quanto a formação 

continuada, é fundamental para formação de professoras e professores, não apenas indígenas. 

Eu acho que essa parte de pensar e tal [se referindo aos cursos de formação da 

USP e da PUC], foi muito legal, foi onde eu aprendi, apesar que essa parte do 

pensamento científico [se referindo a um relato sobre uma aula que usou 

método científico] eu aprendi no projeto Mão na Massa55, que é um projeto de 

formação de professores do governo. Então, não sei se vocês conhecem o 

Estação Ciências, lá na Lapa. É, do lado do Tendal. Não sei se ainda funciona 

a Estação Ciências lá. Eu fui lá quando eu era criança e depois quando eu tive 

a formação do “Mão na Massa”, lá na Estação Ciências. Foi um ano fazendo o 

“Mão na Massa”, mas foi muito bom, muito legal, porque ensinaram o 

pensamento científico, a metodologia científica e não só, eles também 

explicaram como fazer isso na sala de aula. Porque na França, me parece que 

eles usam o método científico desde o pré-escolar, porque eu me lembro deles 

terem me mostrado umas crianças, a história de umas crianças que tinham, 

acho que quatro ou cinco ou seis anos. A professora pegou e colocou uns 

papeizinhos picado e eles puxavam os papeizinhos com canudinho e passavam 

para o outro prato. As crianças tudo faziam isso, mas nem todas conseguiam. 

                                                 

55 Projeto ABC na Educação Científica – Mão na massa, implementado no Brasil em meados de 2001, a partir de 

um acordo entre as Academias de Ciências da França e do Brasil. Em parceria com as secretarias municipais e 

estaduais de educação, e a Estação ciência/USP, promoveu vários encontros de formação articulando pesquisa 

científica e desenvolvimento da expressão oral e escrita, incentivando o uso de práticas investigativas 

(levantamento de hipóteses, verificação através de experimentação, observação direta, pesquisa bibliográfica e 

registros escritos) na sala de aula. 
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Só quem conseguiu foram duas crianças. Aí, ela fazia a pergunta: por que que 

consegue? Para que as crianças desenvolvessem um método científico, mas 

eles usam um monte de tabela, um monte de coisas assim, desde 

pequenininho. Daí, as crianças chegaram à conclusão de que as crianças são 

mágicas. Ninguém conseguiu, só as duas conseguiram, então, as duas são 

mágicas. Aí, a professora aceitou essa hipótese deles, porque não convém 

dizer agora que não é isso, mas esperar que a criança acabe aprendendo por ela 

mesma. Porque o método é mais importante, o método de chegar a essa 

conclusão é mais importante do que a conclusão em si. Daí, essas minhas 

formações foram muito boas. A formação do Ler e Escrever56 também, que eu 

participei. Então, não só a formação das faculdades, da PUC, da USP, mas 

essas outras formações eu acho superimportantes. Acho que todos os 

professores deveriam passar por isso. Na verdade, deveria ser parte da carga 

horária do professor. Parte da carga horária do professor deveria ser formação 

e reciclagem, para gente ser sempre bons professores. (Poty, 2017). 

O Conselho Nacional de Educação, na Resolução nº 1, de 7 de janeiro de 2015, 

estabeleceu diretrizes curriculares nacionais para a formação de professoras e professores 

indígenas em cursos de educação superior e de ensino médio. Segundo a Resolução: 

Compete à União: 

I - promover a oferta de programas e cursos destinados à formação inicial e 

continuada de professores indígenas e das equipes técnicas dos sistemas de ensino que 

executam programas de Educação escolar indígena; e 

II - orientar, acompanhar, avaliar o desenvolvimento de ações na área da formação 

inicial e continuada de professores indígenas. 

Art. 29. Compete aos Estados e ao Distrito Federal: 

I - promover, em regime de colaboração, a formação inicial e continuada de 

professores indígenas; e 

II - fomentar a oferta de programas e cursos destinados à formação inicial e 

continuada de professores indígenas nas suas escolas indígenas de Ensino Médio. 

Art. 30. Os municípios devem firmar contínuas parcerias com as instituições 

formadoras dos demais sistemas de ensino na oferta de programas e cursos destinados 

à formação inicial e continuada dos seus professores indígenas, tanto no nível do 

Ensino Médio quanto no da Educação Superior. 

Em formação continuada fornecida pelo estado e pela União, cabe destacar, 

respectivamente, as atividades promovidas pelo Centro de Atendimento Especializado de São 

Paulo (CAESP), ou mais precisamente por uma das suas repartições, o Ninc (Núcleo de 

                                                 

56 O Programa Ler e Escrever, implementado em 2007, destinado aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é 

um conjunto de ações articuladas que inclui formação de professoras e professores, acompanhamento das 

aprendizagens de alunas e alunos, e elaboração e distribuição de materiais pedagógicos e outros subsídios, 

constituindo-se como uma Política Pública que busca promover a melhoria do ensino na rede estadual paulista.  
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Inclusão) da Secretaria Estadual de Educação, que cuida de educação escolar indígena, e o 

programa Saberes Indígenas, de ordem federal. 

 

5.2.1 Núcleo de Inclusão 

O Núcleo de Inclusão Educacional (Ninc) voltado para o atendimento de grupos de 

alunas e alunos que necessitem de atenção e recursos didáticos específicos, como indígenas, 

quilombolas e pessoas em contexto prisional, faz parte do Caesp (Centro de Atendimento 

Especializado de São Paulo), da Secretaria da Educação. Julieth Melo Aquino de Souza, 

professora licenciada em sociologia, é responsável por educação escolar indígena, o que a 

leva às aldeias para contribuir ou equilibrar as demandas das comunidades indígenas e das 

burocracias estatais das escolas nas aldeias. Ela edita o Boletim da EEI, escrito por indígenas 

e não-indígenas, com informações para a prática e formação de professoras e professores 

indígenas das cinco etnias aldeadas no estado de São Paulo: Guarani, Tupi-Guarani, Terena, 

Kaingang e Krenak. Além disso, também encaminha propostas de formação, uma das quais 

vou relatar a seguir. 

Em meados de maio de 2017, perguntei a Lau, que se tornou uma das minhas grandes 

amigas, se ela achava que todas as professoras e professores me concederiam entrevista. Ela e 

o Tiago já eram bem certos, pela amizade que havíamos construído, assim como Jera, mas, eu 

não sabia da disposição do restante do corpo docente. Eu era tímida para puxar uma conversa 

e pedi a ela para ver se me concederiam entrevistas. Tenho que confessar que começamos 

nossa relação de amizade e de estagiária (era assim que me viam inicialmente) quando ela 

disse que abriria as portas da sua sala para mim. Eu criei um vínculo e pude me aproximar 

dela e das demais pessoas. 

Minha santa intermediadora conversou com todas e todos, que responderam 

positivamente. Eu havia esclarecido à Lau que me adequaria aos horários e lugares de quem 

quisesse me receber, pois era um favor que me faziam e eu queria que fosse descontraído. 

Incomodava muito a ideia de entrevista porque eu acreditava que esta constrói uma 

conversa superficial, mecânica. Eu pensava que apenas no dia-a-dia eu poderia colher as 

informações que eu queria, nas conversas informais, sentada na frente da escola no intervalo, 

nas reuniões na opy, na secretaria ou na sala de aula. Tudo isso contribuiu muito, mas, era 

impossível chegar a uma resposta do que é a prática docente para as professoras e professores 

guarani se eu não registrasse o que cada um tinha a dizer, mesmo que todas as falas 
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reiterassem aquilo que eu vinha percebendo sobre a educação escolar indígena e a prática 

docente, como a ideia de luta e engajamento como saberes e essência, que permeava os 

discursos, aulas e posturas, vinculadas tanto à posição de lideranças quanto ao desejo de 

fortalecimento do nhandereko.  

Diante do pedido de articulação, Lau percebeu minha dificuldade de interação direta e 

sabia dos problemas que tinham me impedido de ir com mais frequência à aldeia: foi um ano 

difícil, cheio de tensões pessoais. Ela conversou com o grupo e me contou que iriam se reunir 

na Kalipety para discutir um texto de Julieth Souza. Seria o espaço perfeito para conversar 

com o coletivo. 

Era um daqueles domingos preguiçosos, que fazia jus a antonomásia “terra da garoa”. 

Para ir à Tenonde Porã, do Terminal Parelheiros até lá, só preciso pegar o ônibus Barragem, 

descer um ponto antes do final e subir uma caminhada de menos de dez minutos para chegar 

na escola ou na casa de alguma professora ou professor que mora lá. Já para ir à Kalipety, é 

necessário descer no ponto final, atravessar o último trajeto de asfalto que marca o fim do 

bairro Barragem e andar em uma estrada de terra, cercada de árvores nativas e algumas 

plantações de eucalipto, por volta de 45 minutos a uma hora. 

Pedi para minha mãe me acompanhar, levando-me de carro. Ela, ao longo da minha 

licenciatura, foi minha companheira de estágio quase sempre. Eram muito interessantes as 

observações que ela fazia sobre a aldeia e as relações que ela via entre indígenas e as que ela 

estabelecia. Ela tecia comentários que eu precisava desconstruir, ou propunha ideias para 

melhoria da aldeia e ainda apontava aspectos que eu não percebia, que ela colhia 

conversando. Curiosa, investigativa, e faladeira, expressa sempre sua opinião de modo 

convicto, caraterística que minhas amigas professoras e professores chegaram a comparar 

com a personalidade de Marisa, irmã de Jera, mãe de Priscila e de Rete. 

Minha mãe foi com minha avó, mas, não ficou. Levou minha xejaryi ao médico que 

estava com fortes dores no quadril, devido à mudança do tempo. Ao saberem que minha avó 

tinha ido lá, cobraram por eu não a ter apresentado, mas, por causa da chuva e de seu mal-

estar, não dava para ela descer, ainda que quisesse conhecer onde eu fazia a pesquisa. 

Entrei na grande tataypy da Kalipety, na cozinha comunitária, grande espaço que 

concentra todas as pessoas quando vão a algum evento lá. Está bem na entrada da aldeia e tem 
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sempre um foguinho convidativo. Jera me cumprimentou e saiu para resolver um dos milhões 

de afazeres que tinha. Enquanto isso, a Aline e Priscila, que já estava lá junto com Pedrinho, 

preparavam o almoço. Cozinheiras de mão cheia, o cheirinho rescendia, faziam feijão e, no 

caldo, também ferviam macarrão compondo uma espécie de sopa. Deliciosa! 

Como não me podiam dar atenção e ambas estavam tão concentradas num ritmo que 

eu só atrapalharia se tentasse ajudar, fiquei sentada perto do fogo esperando que as demais 

professoras e professores chegassem. Seria inconveniente falar com elas sobre alguma 

entrevista naquele momento. Elas sugeriram que eu fosse à casa de Lau. Eu poderia ter ido, 

mas, não o faria antes de cumprimentar quem estava ali, principalmente por ser a porta de 

entrada, fazia um friozinho, o caminho era escorregadio e era um dos bons dias que marcam 

todas as mulheres. Tudo me levava a querer ficar quietinha perto do fogo. 

O tempo de espera não era grande, mas, esperar é sempre um tormento, principalmente 

quando a única coisa que você faz é esperar. Considerando isso, tanto pela atenção de anfitriãs 

quanto por saberem que é sempre melhor esperar na companhia de alguém, Aline e Priscila 

pediram ao Tadeu, filho da Lau, que estava brincando com o Cristian, filho de Aline, e Pablo, 

filho de Priscila, para irem chamá-la. Pouco tempo depois, Lau desceu sem a companhia de 

Tiago, que estava terminando um artesanato no qual se concentrara ao longo da semana. 

Em outros tempos, eu nunca tinha percebido a dedicação à produção de artesanato por 

parte dele e das demais professoras e professores. Era um caso que vinha ganhando certa 

proporção e frequência que evidenciava o quanto o fortalecimento cultural vitalizava o 

nhandereko, o que lhes é importante não apenas como liderança ou professor, mas 

principalmente como pessoa guarani. 

Chegaram Rete e Negão, com Lola e Tupã, filha e filho do casal, Chiquinha, Txumbay 

e Alcides, professoras e professores da Tenonde, mais Kerexu de Paula, professora do 

Krukutu e Fabinho, seu companheiro e também liderança. Enquanto todas e todos se 

acomodavam, Tiago desceu e me mostrou o artesanato de bichinho que estava fazendo: era 

para ser uma onça, que estava ficando com cara de cachorro, mas que todos que estavam ali 

talharam para tentar aperfeiçoar a escultura. 

Logo em seguida, almoçamos e ele foi me esclarecendo sobre o texto de Julieth Souza. 

Esta havia enviado um texto por e-mail e pedido que eles lessem, dizendo que o autor iria 
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conversar com eles naquela semana. Segundo Tiago, já que eu estava ali, eu poderia ajudar na 

leitura, afinal, eu não poderia comer de graça. Ele não perderia a oportunidade de fazer uma 

piada! 

Todas e todos de barriga cheia, dizendo que faria mal para a digestão ler, pensando o 

quanto seria enfadonho ler um texto acadêmico de um jurua. Mas, conectamos o notebook ao 

data-show, esticamos uma extensão de um carretel portátil, ligamos os fios e estendemos um 

lençol como base para as projeções. Eu não conhecia o texto, tão pouco o autor, mas, 

afirmaram que como estagiária eu tinha função de ler e ajudar, fazendo um jogo de empurra 

de quem leria o texto até Tiago iniciar formalmente o encontro.  

Explicou o que nos trazia ali: a leitura de um texto, solicitado pela Julieth, da 

Secretaria da Educação. Sem contra argumentarem o pedido, sentamos e iniciamos a leitura.  

Eram quinze páginas do professor doutor Giovani José da Silva, Ensino de história 

indígena, retratando sua experiência entre os Kadiweu do Mato Grosso do Sul, além de 

discutir a imagem negativa ou simplória sobre indígenas, comumente divulgada nos livros de 

história, e as contribuições da lei 11.645/0857 para o reconhecimento de uma sociedade 

historicamente formada por diversas culturas e etnias indígenas. A temática era relevante, 

mas, parecia ser um melhor suporte para professoras e professores não-indígenas do que para 

a comunidade guarani. No entanto, permitia a discussão sobre qual é a imagem que a 

sociedade pinta dos indígenas e como era possível combatê-la, surgindo vários relatos sobre 

preconceitos vivenciados e sobre as atividades diferenciadas que faziam quando ia alguma 

excursão de escola na aldeia ou eram promovidas atividades no Sesc58, por exemplo. 

Para melhor compreensão, propus que lêssemos parágrafo a parágrafo e fossemos 

discutindo, interpretando e sistematizando. Os únicos problemas enfrentados para leitura se 

evidenciavam pela falta de vocabulário (algumas palavras lhes eram desconhecidas) e pelo 

distanciamento com textos acadêmicos. 

                                                 

57 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 
58 Serviço Social do Comércio, é uma instituição brasileira privada, mantida pelos empresários do comércio de 

bens, serviços e turismo, atuando nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura e assistência. Principalmente após 

a promulgação da lei 11645/08, tem realizado várias atividades na temática indígena, entre apresentações 

musicais, teatrais, saraus literários e brincadeiras e jogos infantis. 
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Eu intervim explicando o significado de alguma palavra que elas e eles desconheciam, 

sugerindo a releitura do trecho onde se encontrava a palavra e propondo que indicassem 

algum significado dentro do contexto. Essa técnica era uma proposta de evitar que eles se 

amedrontassem diante de palavras desconhecidas, mostrando que era possível continuar a 

leitura e, quando percebessem o quanto era significativo seu sentido e não pudessem 

compreendê-lo contextualmente, consultassem o dicionário. Com isso, acabaram se 

lembrando de Rubens, que sempre anda acompanhado de um dicionário. Também auxiliei na 

compreensão de alguns parágrafos lendo e resumindo, mas, não sabia ao certo o quanto 

estavam concentrados e compreendiam a leitura ou minhas explicações. Embora eles 

interviessem, comentassem, expressassem suas opiniões, eles fumavam seus petyngua, riam, 

comentavam alguma coisa em guarani, saiam, davam atenção para as crianças, quase como se 

não estivessem prestando atenção. 

Quando acabamos a leitura, Tiago perguntou se tinha alguma dúvida e eu propus que 

comentássemos sobre o que o texto havia discutido para amarrar todas as ideias. Foram 

descrevendo a imagem que os jurua faziam dos indígenas, como eram tratados nos livros 

didáticos, como as professoras e professores não-indígenas poderiam auxiliar a reverter o 

quadro e como a história dos Kadiweu se assemelhava ao que eles estavam fazendo ao 

colherem histórias com as xejaryi e os xeramoĩ. 

A noite já havia chegado e nem tínhamos percebido. Estávamos sintetizando as 

compreensões do texto quando minha mãe chegou para me buscar. Ela entrou no meio da 

roda, contou a aventura de ter chegado de noite ali, no maior breu, porque não há iluminação 

na estrada e o medo de errar a entrada. Começou a contar várias histórias e todo mundo que 

estava meio tristinho começou a dar risada. Tiago e Lau trouxeram dois presentes, um para 

minha mãe e outro para minha avó, um colar e uma corujinha de artesanato. Estávamos ao 

redor da fogueira e minha mãe se curvou para que Tiago colocasse o colar, que era de um tipo 

tradicional para cura, feito com as lágrimas de nossa senhora, sementes de uma planta de 

mesmo nome. Depois disso, minha mãe me contara que, antes daquele dia, tivera um sonho 

daquele acontecimento, o que me fez pensar na importância dos sonhos para o povo Guarani.  

Aproveitando o espaço que as professoras e professores indígenas tinham me dado 

para falar, ia aproveitar o ensejo para perguntar oficialmente e presencialmente se poderiam 

me conceder um tempo para entrevista nos dias subsequentes. Mas, foi bem na hora que 

minha mãe chegou e contou todas suas histórias, encerrando o dia dizendo “você já falou com 



149 

 

todo mundo, fez suas perguntas, agora está tarde, vamos embora”. Foi a maior gargalhada 

porque eu não tinha aberto a boca, exceto para falar do texto. Tive que explicar à minha mãe 

que era naquele exato momento que ia começar a falar e aproveitei a deixa para expor um 

pouco da minha pesquisa e perguntar se poderiam conceder um tempo para conversarmos 

mais pontualmente sobre meu tema, que eu precisava fazer um registro formal do que elas e 

eles pensavam sobre o assunto. No meio de risos, que duraram um mês de chistes comigo, 

aceitaram e foram dizendo os horários que melhor lhes apeteciam e que poderíamos ver ao 

longo da semana na escola, principalmente depois que contei como tinha sido a experiência de 

entrevista com Tiago e como era só uma conversa direcionada para um tema e com um 

gravador ligado. 

Poucos dias depois, Julieth Souza apareceu na escola para conversar, ler e discutir 

sobre o texto. Ela se surpreendeu quando soube que já haviam lido. Um pouco desnorteada 

porque havia estruturado uma dinâmica que se iniciaria pela leitura do texto, pediu para que 

comentassem suas impressões. Começaram a me empurrar para comentar algo. Tiago e 

Alcides fizeram as explanações mais longas sobre o texto e todos os comentários me 

deixaram surpresa, havia coisas que eu nem lembrava de termos lido. 

Entre os aspectos levantados, falaram da importância da lei 11.645/08, do tratamento 

do indígena como personagem história do passado e os estereótipos construídos a respeito de 

pessoas indígenas, aliás, a palavra “estereótipo” tinha sido uma das que as professoras e 

professores aprenderam com o texto. Destacaram a necessidade de falar sobre os povos 

indígenas na atualidade, sobre o equívoco da ideia de aculturação e da valorização das 

narrativas das xejaryi e xeramoĩ para construção de uma história guarani. 

Encantada com as exposições das professoras e professores, Julieth Souza retomou a 

parte do texto que descrevia mais precisamente a relação dos Kadiweu com o ensino de 

história e o conceito de antropólogos de si mesmo, defendido pelo autor. Classificou os tipos 

de narrativas presentes e indicadas no texto: histórias de admirar, histórias que aconteceram 

mesmo e histórias inventadas, o que proporcionou pequenas evocações de histórias por alguns 

professores guarani. Sem contar as discussões sobre escola como cemitério e a ideia de alunas 

e alunos como agentes da história. 

Encerrada a discussão, foi agendada para semana seguinte a visita do professor 

Giovani à Gwyra Pepo. Na data escolhida, lá estava eu com as professoras e professores 
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guarani da Tenonde e da Krukutu. Chegamos em torno das oito horas para preparamos tudo, 

uma vez que Julieth Souza, o professor Giovani, a supervisora da Diretoria de Ensino, DE-

SUL 3, e a PCNP (professora coordenadora do núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino) 

chegariam apenas às 9h.  

Enquanto esperávamos, acabou a energia e o fogão não estava funcionando direito. 

Tiago trouxe um fogão industrial da casa de dona Iara, mas, não sabia se estava funcionando. 

O fogão estava todo empoeirado e sujo. Professoras e professores não-indígenas ficaram 

reservados na sala de aula à espera do início da roda de conversas enquanto eu e as 

professoras e professores guarani nos mobilizamos para limpar o fogão, afinal, já estávamos 

com fome e a Marisa precisava dele para cozinhar. 

Já eram quase onze horas quando a comitiva jurua chegou. Conversávamos sobre 

coisas aleatórias e Julieth Souza teve que chamar as professoras e os professores indígenas 

algumas vezes para que entrassem. Chegou a pedir para o Pedrinho chamá-los, com a ideia de 

ele ser mais autoridade e por poder chamá-los em guarani, mas a rebeldia em entrar era a 

resposta ao desrespeito com o horário marcado. Entrei na sala apenas quando o grupo com 

quem eu conversava se dirigiu para ela. 

Ao entrarmos, a sala estava organizada com as cadeiras dispostas num círculo, ou pelo 

menos, numa forma que era possível ter visão de todas e todos. Julieth Souza pediu desculpas 

pelo atraso e apresentou o professor Giovani. Então, ele começou a fazer uma explanação do 

texto e mais precisamente da sua experiência com os Kadiweu, como se tornou professor na 

escola indígena, qual o vínculo que tinha estabelecido com a etnia e como aprendeu a língua, 

etiquetando tudo o que podia com os nomes em kadiweu. 

A respeito disso, ele também comentou que, embora não soubesse como era a 

dinâmica da Gwyra Pepo, ele achava que havia poucos cartazes em língua guarani e que tudo 

deveria ser etiquetado em guarani: lousa, cadeira, parede, janela, maçaneta, porta... A 

supervisora ainda comentou que a sala era melhor decorada com o trabalho de Jera e que os 

bancos eram de madeira. Ela deixou de sublinhar que os bancos de madeira foram feitos pela 

comunidade porque o Estado não havia disponibilizado e que sua presença era aleatória, 

focava nas burocracias, não saindo da secretaria – de modo que seriam imprecisas suas 

observações sobre os trabalhos pedagógicos vigentes. Além disso, Jera não estava mais dando 
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aula e havia sim cartazes em língua guarani, mas, estavam espalhados pelo pátio e em outras 

salas.  

O comentário da supervisora parecia querer projetar um acompanhamento assíduo e 

pedagógico por parte dela na escola indígena, como se algumas das afirmações do professor 

fossem ideias que ela reproduzisse a todo momento. No entanto, sua crítica soou ofensiva às 

professoras e professores indígenas, que não a veem além de uma figura burocrata. No que 

tange à PCNP, ela havia assumido havia pouco tempo a educação escolar indígena, mas, 

parecia ser um pouco mais sensível às demandas específicas. 

O texto teria sido melhor aproveitado com professoras e professores não-indígenas, 

porque foi escrito para elas e eles, para pensar a respeito de suas aulas. A experiência com o 

povo Kadiweu era enriquecedora para as/os Guarani, mas, eles não estavam perdendo a língua 

ou a história como aquela etnia antes do professor Giovani propor atividades que vitalizassem 

a língua e favorecesse a construção da própria história. Era um professor jurua falando da sua 

experiência numa escola indígena, não era uma professora ou professor indígena narrando 

suas experiências inovadoras. Todavia, não deixou de ser uma vivência formativa, pois a 

proposta permitiu o contato com um texto acadêmico, sua leitura crítica e reflexiva, uma 

discussão dos assuntos tratados, a ampliação do campo de visão, bem como a própria reflexão 

sobre a prática docente a partir das considerações do professor Giovani. 

Depois disso, não presenciei nenhum outro tipo de formação por parte da Secretaria da 

Educação ou da Diretoria de Ensino, ainda que esta tenha convocado professoras e 

professores guarani para esse encontro com o professor Giovani como orientação técnica.59 

Foi uma formação organizada muito mais pelo Ninc do que pela Diretoria de Ensino Sul 3, 

não apenas por questão hierárquica, mas de proatividade e concentração na temática indígena. 

Todavia, também é fato que não pude colher informações mais precisas sobre o trabalho do 

Ninc ou de Julieth sobre essas formações pelos fatores dificultadores criados pela própria 

instituição para realização de entrevistas60. 

                                                 

59 As OTs, orientações técnicas, propostas pela Diretoria de Ensino, visam à formação continuada de professoras 

e professores, capacitando e atualizando conforme as demandas da Secretaria da Educação. Propostas pela 

Diretoria de Ensino têm por propósito a formação/capacitação/atualização de professoras e professores da rede 

estadual. A sua realização é publicada no Diário Oficial, convocando professoras, professores, coordenadoras, 

coordenadores, vice-diretoras, vice-diretores, diretoras e diretores. 
60 Julieth não estava autorizada a conceder entrevistas sem solicitações formais a sua superior imediata, que por 

sua vez, precisava da permissão de outras pessoas para emitir alguma autorização, além de exigirem a 

apresentação de parte da dissertação e de carta do orientador explicitando os encaminhamentos da pesquisa e as 
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5.2.2 Saberes indígenas 

Saberes Indígenas na Escola é um programa federal que busca promover a formação 

continuada de professoras e professores indígenas, oferecendo e auxiliando na produção de 

recursos didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades da comunidade. Para as 

comunidades guarani das TI Tenonde Porã, Jaraguá e Rio Silveira, em especial, tem servido 

como oportunidade para encontros das lideranças, bem como para produção de materiais 

didáticos. 

Os encontros orientados pela antropóloga Tatiane Klein também têm se configurado 

como espaços formativos, tanto pela produção e reflexão dos materiais didáticos e das 

temáticas que têm sido desenvolvidas quanto pelas discussões fomentadas que acabam por 

propiciar reflexões sobre educação escolar indígena, os desafios das professoras e professores 

indígenas e a prática docente. 

Em meados de abril de 2016, Poty me contou do curso de formação com Tatiane Klein 

que havia ocorrido algumas semanas antes da minha ida (já fazia alguns dias que eu não 

aparecia), dizendo o quanto eu tinha perdido desse projeto de formação sobre material 

didático produzido pelas professoras e professores indígenas. Explicou-me que o projeto era 

financiado pela Secadi, que os grupos tinham sido muito produtivos, ela era uma das 

professoras coordenadoras, o grupo em que ela estava teve uma ideia muito boa de produção 

de um mangá com uma história indígena e que precisavam se reunir para concluir, mas, isso 

era um problema porque cada um estava resolvendo uma coisa. Disse-me ainda que o segundo 

encontro seria em maio, mas muitas coisas haviam acontecido, entre as quais o pedido de 

impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, que ameaçava as verbas da Secadi. 

Era junho e frio, estávamos reunidos na aldeia Krukutu. O início era previsto para as 

oito horas da manhã. Estariam presentes as professoras e professores da Tenonde Porã, 

Krukutu, Jaraguá e Rio Silveira. Mas, apenas ao meio-dia e meia todas as pessoas estavam na 

opy e Fabinho, cacique da Krukutu, fez uma abertura. Expôs as contribuições dos Saberes 

Indígenas para a escola e para educação escolar indígena, acentuando que apenas as 

                                                                                                                                                         

possíveis contribuições das entrevistas. A cada e-mail enviado solicitando a autorização da entrevista outro era 

encaminhado para diferentes pessoas que ocupavam cargos cada vez maiores, sem explanar em nenhum deles os 

motivos de tanta burocracia.  
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professoras e professores que lidavam com isso é que poderiam relatar o que acontecia e suas 

demandas. Em seguida, Tupã, outra liderança da Krukutu falou em guarani e, depois, Tatiane 

Klein e Julieth Souza se apresentaram. Klein disse ser pesquisadora do Centro de Estudos 

Ameríndios desde 2014 e que, junto com a professora Dominique Gallois, organizavam e 

coordenavam o projeto dos Saberes Indígenas. Explicou que a proposta foi reunir quatro 

aldeias do estado (Krukutu, Tenonde, Jaraguá e Ribeirão Silveira) com o intuito de produção 

de material didático. Esperava ter outros encontros para tratar de outras especificidades da 

educação escolar indígena, embora a finalização do próprio projeto dos Saberes Indígenas 

fosse incerta devido à situação política. 

Nesse aspecto, reconheceu também como fundamental a presença da Secretaria da 

Educação para que não se interrompessem ou impedissem as discussões e os 

encaminhamentos a fim de efetivar uma educação diferenciada. Assim, eram relevantes e 

históricas (nunca haviam estado) a presença de Julieth Souza, da Secretaria da Educação, e de 

Tereza Azevedo, PCNP da Diretoria de Ensino. 

No final de abril, houve uma mudança de PCNP. Não houve justificativas. A 

informação e apresentação da nova PCNP foram divulgadas num evento no qual Poty foi 

convidada a falar. O antigo PCNP, desde 2015, planejara um evento para que Poty falasse 

com professoras os professores e/ou coordenadoras e coordenadores da Diretoria de Ensino 

Sul 3 sobre educação escolar indígena e a lei 11645/08. Parecia tudo organizado para a última 

semana de abril, quando desmarcaram, informando que ele tinha ficado doente e que haviam 

enviado um e-mail com o cancelamento. Mas, não se pode contar com e-mail. O final de abril 

já antecipava o inverno que teríamos. Houve muita chuva, não havia eletricidade na aldeia. 

Poty não viu o e-mail com antecedência. 

A presença da PCNP e de outros da Diretoria de Ensino no encontro na Krukutu, bem 

como a de Julieth Souza ao menos pintavam um quadro de preocupação com educação 

escolar indígena. Foi aberta para as pessoas presentes expressarem suas opiniões sobre o 

evento e Poty começou anunciando que se tornaria diretora da EEI na Krukutu, sendo 

necessário pensar “até onde é escola e até onde é cultura”, que a cultura não pode ser 

escolarizada ao se discutir escola diferenciada. 

O professor da aldeia do Rio Silveira, Carlos Papa, companheiro de Cristine Takuá e 

pai de dois meninos, expôs, em guarani, a preocupação de educadoras e educadores com 
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relação à comunidade e o que ela deseja com a educação, apontando o quanto muitas 

professoras e professores são criticados pela comunidade, dizendo que eles têm que ensinar 

para ser alguém na vida, isto é, criar para o sistema capitalista, para o mercado de trabalho. 

Isso, segundo ele, acaba por fazer com que o jovem ache que sua cultura não serve para nada, 

não serve para a vida. Ele questionou trazer uma educação falida para dentro da aldeia, uma 

vez que nem para os jurua a escola é boa: “estamos aqui para aprender a valorizar nossa 

cultura”. Conforme disse, o sistema educacional ilude muito, tornando as pessoas “doentes do 

pensamento”. 

Ademais, ele afirmou a distância entre ser alguém e ser indígena, evidenciando um 

problema de alteridade. Também apontou os preconceitos para com as próprias professoras e 

professores indígenas que não têm formação e são criticadas e criticados pela comunidade, 

por outras pessoas, desde docentes até discentes. Frente a isso, aproveitou a presença dos 

representantes da Secretaria da Educação para reivindicar o curso de formação. 

A professora Cristine Takuá tomou a atenção de todos expondo sua desmotivação 

como professora. Indicou o número reduzido de professoras e professores que vieram 

participar deste encontro com relação ao primeiro (no primeiro, vieram oito de Rio Silveira e 

apenas quatro dessa vez), da ausência de um vice-diretor na escola ou de algum amparo da 

Diretoria de Ensino. Falou do seu desejo de fortalecer, mas, que estava cansada de sonhar e de 

se sufocar diante de tantos enfrentamentos, principalmente os de dentro da escola. 

Em relação a essa desmotivação, o cacique Fabinho falou o quanto as professoras e 

professores querem deixar a profissão por causa do Estado que os engole. De modo 

complementar, o professor Jurandir, de Jaraguá, enfatizou que não poderiam desistir e que 

deveriam ter mais ânimo para lutar por autonomia. 

Tiago destacou novamente a relevância da presença da Diretoria de Ensino no 

encontro dos Saberes Indígenas para que entendessem suas angústias e observou a 

responsabilidade das professoras e professores pelo fato de viverem na aldeia: “Os 

professores guaranis não vão para casa, eles também vivem na aldeia, conhecem os alunos, os 

pais dos alunos. Os professores têm que ser exemplos”. 

Tatiane Klein encerrou falando sobre as políticas voltadas para educação indígena e as 

dificuldades financeiras, principalmente, as ligadas ao projeto dos Saberes Indígenas, que 
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estava previsto até 2017, mas, pouco se sabia o que esperar dada a instabilidade da situação 

política do país. Antes que todos saíssem, o xamoĩ Aparício, outra liderança da Krukutu, que 

já havia sido cacique, relembrou, em guarani, entre outras coisas, todas as lutas do movimento 

indígena e a morte de muitos caciques ao longo da história, afirmando o quanto era necessário 

aprender a língua e o conhecimento jurua para falar de igual a igual. 

Almoçamos no Ceci. Cada um pegou seu prato e se juntou em pequenos grupos. 

Sentei-me com Lau, Tiago, Tadeu, Douglas e sua companheira Bruna. Negão, somou-se ao 

nosso grupo, sentamos no chão e começamos a comer e conversar sobre as desmotivações das 

professoras e professores indígenas e não-indígenas e o sucateamento da escola pública. 

Afirmou-se que as escolas jurua tinham inúmeros problemas e eram reproduções de presídios. 

O desânimo era comum a todas professoras e professores que realmente se preocupavam com 

a educação. 

Tiago comentou o que era a escola para indígenas, não apenas do ponto de vista da 

luta, mas também para o professor. A escola tinha se tornado uma forma de conhecer a cultura 

jurua e isso era uma arma, para isso servia a escola. Mas professoras e professores indígenas 

não ficavam enraizados ali, pois a escola era só mais uma das demandas frente ao movimento 

indígena. Segundo ele, são diferentes das professoras e professores jurua porque vivenciam a 

realidade de suas alunas e alunos. Outra diferença é a de que não estão ali pelo salário, não se 

agarram ao posto de professoras e professores como única forma de renda. Para elas e eles, 

não é ser professora ou professor, mas, estar professora e professor. 

Por volta das 15 horas, voltamos para a opy. Os grupos de trabalhos deveriam avaliar 

uma sequência didática de um livro, proposta para uma terceira série do ensino fundamental, 

que pretendia ensinar sobre os processos de rotação e translação da Terra, a partir das 

definições de ciência e mito. 

Eu não sabia em qual grupo me encaixar, quis ficar no grupo de Lau ou de Tiago, com 

quem tenho mais afinidade. Acabei no grupo de Claudia e de Rete. Eu pretendia só 

acompanhar as reflexões, mas, pediram que eu lesse a sequência didática. Percebi que não 

haviam entendido muito o que eu tinha lido nem o que era para fazer. Reiterei o que 

deveríamos fazer: ler a sequência didática e analisar se servia para trabalhar na sala de aula 

indígena, como abordava os temas, se era boa ou ruim e porquê. A sequência começava 
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definindo o que são ciências, falava sobre a ida do homem à lua e, depois, apresentava uma 

lenda tupi sobre o surgimento da noite.  

Passamos boa parte discutindo o texto e as professoras e professores ali reunidos me 

contando histórias sobre o surgimento do dia e da noite. Quando retornamos à opy, todos os 

grupos apresentaram suas análises e Tatiane Klein foi comentando cada uma para, por último, 

fazer uma exposição geral de como ela enxergava aquela sequência. Eu não pude ir no dia 

seguinte porque havia um evento na escola onde leciono, mas, estive lá no terceiro dia. 

Domingo ensolarado, mas, extremamente frio. Minha mãe me acompanhou, eu teria que sair 

no meio da reunião. Chegamos por volta das 9h45 na Krukutu. Fomos os primeiros da 

Tenonde. Só estava lá o pessoal da Krukutu e da Rio Silveira, que dormiu por lá. Tomamos 

mate e comemos xipa (comida típica guarani, a base de farinha de trigo, água e óleo) no Ceci. 

Saí para tomar sol enquanto minha mãe pedia a receita do xipa.  

Entre outras conversas, falamos o quanto era mais frio ali na Krukutu e como tinha 

sido difícil acordar cedo nesses dias. Que era preciso mais de uma meia para esquentar o pé. 

Comentei que, na opy, nosso lugar cativo era perto da fogueira, que tínhamos que ir para 

disputá-la. Na sexta-feira, Poty tinha reclamado de monopólio da fogueira porque um grupo 

tinha ficado quase todo o dia lá. Não havíamos monopolizado, só estávamos nos esquentando.  

Quase todas as conversas puxadas acabavam em gargalhadas. Minha mãe começou a 

falar de roupas e sapatos usados, perguntando se eles usavam. Todas responderam de modo 

uníssono que sim e que até estavam juntando roupas porque haveria um evento em setembro, 

de encontro de aldeias e eles iriam fazer trocas de roupas, sementes e artesanatos.61 

Perguntaram se eu iria e respondi de pronto que sim. 

Tatiane Klein se aproximou e nos chamou para dentro da opy para começar a reunião. 

Quase todos haviam chegado. Demoramos mais um pouco antes de entrar, o sol estava muito 

bom. Quando fomos para a opy, pensei que estava vazia, mas, já estava lotado ao redor do 

fogo. Sentei com minha mãe num banco, ao lado de Chiquinha. Por volta das 10h30, Tatiane 

Klein fez a abertura daquele último dia de encontro. Várias professoras, professores e 

lideranças começaram a falar a respeito dos trabalhos apresentados no dia anterior. O 

professor Jurandir, de Jaraguá, que pertencia ao grupo da caça, falou do cuidado com a escrita 

                                                 

61 Referiam-se à 7ª Assembleia da Comissão Guarani Yvyrupa. 
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e de suas relações com a fonética, apontando para um problema de escrita que havia 

percebido num dos trabalhos. 

Em seguida, Negão falou sobre como todos os grupos estavam se esforçando e que, 

embora houvesse muita dificuldade, todos estavam fazendo e todos tinham que trabalhar 

juntos para resolver os problemas relacionados à escrita, admitindo o trabalho do grupo de 

língua. 

Tiago defendeu que querer saber mais do outro não era para criticar, mas, para 

melhorar e que as questões do alfabeto precisavam ser revistas e entendidas no grupo, pois, 

ali, era um espaço para discussão e reflexão. E que mais uma vez era importante 

compreenderem o abecedário produzido pelo grupo de língua. 

Pedrinho, que era do grupo da caça, disse que as palavras escritas erradas eram erros 

de digitação e que não era o trabalho final, ainda precisava de revisão. Além disso, ele 

comentou que o abecedário deveria ser trabalhado em conjunto, todos precisariam se voltar 

para essa discussão, não apenas um grupo. 

Logo após, a professora Márcia, do Jaraguá, perguntou da possibilidade de, no final do 

encontro, ter a produção de um livro em português com todos os textos, justificando a 

dificuldade em ensinar essa língua e dos materiais didáticos disponíveis. Ela pediu para que se 

pensasse num trabalho específico em português, pois era necessário um livro em português 

entendido como segunda língua. Além disso, pontuou que as palavras difíceis dos textos 

deveriam ter um glossário e que os grupos de trabalho deveriam preocupar-se com o nível das 

atividades desenvolvidas porque, se fossem muito fáceis, teriam dificuldade em aplicá-las 

com turmas de 8º e 9º ano. 

Complementando a demanda sobre textos em português e guarani, o professor 

Jurandir, afirmou que a proposta do seu grupo com os mangás era, a princípio, que o texto 

fosse apenas em guarani, mas que a supervisora da Diretoria de Ensino do Jaraguá sugeriu 

que também fosse em português, propondo que o mangá fosse em português e em guarani, 

mas, que a tradução mantivesse algumas palavras em guarani, para que alunos jurua também 

aprendessem. 

Nesse sentido, Jordi afirmou já existir muito material em português e guarani, mas que 

coloca o guarani em segundo plano. Dessa maneira, como nas discussões do PPP, era 
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necessário, depois de alfabetizar na língua guarani, que a alfabetização em português fosse 

feita em textos curtos, mas, de assuntos do nhandereko. Para ele, não deveria haver muitos 

trabalhos bilíngues porque sempre valorizam mais o português. Aliás, é muito mais difícil 

encontrar apoio para publicação de materiais monolíngues em língua indígena, uma vez que 

interessa ao governo uma política bilíngue, que obriga o ensino e domínio da língua nacional.  

Poty reafirmou que a alfabetização deve ser na língua materna, no caso, em guarani. E 

que, no segundo ciclo, não se deveria alfabetizar em português, mas, alunas e alunos deveriam 

aprender o português como segunda língua. Para isso, ela sugeriu algumas obras produzidas 

no Amazonas como apoio para o ensino de português e também advertiu para se tomar 

cuidado com o preconceito linguístico, considerando os problemas de língua dos jurua kuery. 

No que tange as atividades feitas nos grupos, ela sugeriu que se tornassem projetos ou temas 

geradores, porque seriam mais fáceis para trabalhar ou pensar em material didático. 

Depois, o professor Carlos Papa fez uma fala em guarani, a qual não pude 

compreender bem, mas, dava continuidade às discussões sobre a alfabetização e ensino do 

português como segunda língua. A professora Cristine Takuá acrescentou descrevendo o 

contexto na aldeia Rio Silveira, onde a alfabetização é em português por falta de material 

tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais. Ela também afirmou que o grupo de 

trabalho que discutiu a questão do território estava voltado para o ensino médio, e que seria 

interessante a produção de um vídeo em guarani, além de haver textos de apoio em português 

e em guarani. Em relação a estes, acrescentou a falta de textos de filosofia e geografia, que 

eram necessários textos que trabalhassem a cultura guarani e a cultura indígena, bem como 

fundamentassem ou engajassem sobre territorialidade. Reclamou do fato de os livros de 

filosofia não abrangerem mais coisas, não apenas dizer o que aconteceu em Roma ou Grécia, 

mas também no Brasil. 

Segundo Cristine Takuá, há uma grande carência de entender o português, o que 

dificulta mais ainda o trabalho das disciplinas de humanas, além de se querer formar alunos 

críticos e guerreiros conhecedores de leis sem que conseguissem compreender nem um texto 

simples. Ela relatou os conflitos em Rio Silveira porque cada um quer aprender uma língua, 

tem gente que quer aprender tupi, outros o guarani e outros apenas o português. De qualquer 

forma e por último, ela afirmou ser necessário reunir todas as aldeias, ao menos as do estado, 

para se unificar a escrita da língua. 
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Frente a todas as exposições, Tatiane Klein falou sobre as dificuldades dos próprios 

jurua com ensino de sua língua materna e os problemas enfrentados na escola no que se 

relaciona à alfabetização. Concordou com Poty sobre pensar nas atividades como projetos e a 

importância dos materiais didáticos voltados para o ensino do português. Nesse âmbito, ela se 

responsabilizou em ver com o MEC materiais já produzidos para o ensino de língua 

portuguesa como segunda língua para suprir por ora a necessidade. Comentou um pouco 

sobre os livros bilíngues e a dificuldade de produzir o mangá em duas línguas, elencando os 

problemas de impressão e se as traduções, se houvesse, seriam de todo o texto ou não, uma 

vez que, numa história em quadrinho, havia muitas imagens.  

Tive que sair e retornei por volta das 14h, cumprimentando a todos com Ka’aru ju 

(boa tarde, depois do almoço). Mas, todos ainda estavam esfomeados como eu. Os grupos 

estavam reunidos, finalizando seus trabalhos. Sentei-me com o grupo de Lau e de Aline e 

fiquei observando passarem a limpo uma história, enquanto Kerexu fazia as ilustrações. Às 

15h, fomos almoçar. Minha mãe foi comigo. Sentamos do lado de fora, onde estávamos com 

o grupo de Lau. Minha mãe não comeu toda a comida e perguntou o que deveria fazer, 

indiquei que poderia dar aos cachorros, era isso que fazíamos quando não queríamos tudo. 

Zezé uma vez me contou que, quando ela era professora, mandava suas alunas e alunos 

comerem na sala, sentadinhos, forrando a mesa e dizendo que tinham que comer tudo 

bonitinho até que, um dia, Jera a chamou na cozinha, encheu um prato de comida como se 

fosse dar para alguém e botou no chão, dizendo à Zezé que os cachorros também comem. De 

modo que não era desperdício quando as crianças não comiam tudo. 

Pouco depois, Jera chegou até o grupo em que estávamos. Aos poucos, foram se 

reunindo várias figuras da liderança ao redor de Jera: Tiago, o xeramoĩ Elias, Pedrinho, 

Priscila, Aline, Negão, Fabinho e Tupã. Começaram a falar sobre problemas da aldeia que 

estavam enfrentando, alguns referentes aos Cecis e outros com as decisões de um cacique no 

litoral que estava por prejudicar outras aldeias. Como Fabinho não fala guarani, quase toda 

conversa se passou em português. 

De modo geral, se aquele era o segundo encontro e já havia proporcionado tantas 

discussões e demonstrado quantas demandas surgiam da educação escolar indígena, imagino 

que os seguintes acompanharam o que eu presenciei. Ao longo da pesquisa, houve outras 

reuniões, outros encontros, em diferentes lugares, o que permitiu o deslocamento entre 

aldeias. Ouvi muitas vezes professoras e professores da Gwyra Pepo reclamarem da ausência 
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de outras professoras e professores indígenas. Na maior parte dos encontros em outras aldeias, 

via-se uma presença massiva das lideranças da Tenonde Porã contra um número insuficiente 

das demais aldeias, de modo muitas vezes a questionarem o deslocamento. Todavia, as 

contribuições formativas desse espaço nunca foram colocadas em xeque, mas sempre 

exaltadas, afinal, era a convocação de professoras e professores indígenas para tratar de 

educação escolar indígena, sua prática docente e propostas de atividades para sala de aula, das 

quais as de alfabetização renderam vídeos e canções infantis, que tinham mostrado eficácia. 

5.3 Formação Político Pedagógica: projeto e processo 

Para além da formação continuada promovida pela União e pelo governo estadual, que 

faz as vezes de formação inicial para quem tem apenas o ensino médio, a construção do 

projeto político pedagógico (PPP) da escola tem contribuído também para as reflexões de que 

tipo de escola se deseja, que, por sua vez, definem um tipo de professora ou professor 

indígena que se espera e o quanto sua prática docente influencia na ressignificação da escola.  

Ainda que o PPP não seja uma garantia para as transformações nas escolas, indígenas 

e não-indígenas, e haja cobranças das Secretarias da Educação para submetê-lo à sua 

aprovação, ele contribui para formação docente ao possibilitar ao longo de seu processo de 

construção uma série de trocas de experiências e saberes. Mesmo com o risco sempre 

iminente de ser apenas uma produção documental para ser engavetada, sua efetiva elaboração, 

no sentido de forte comprometimento de todas as partes envolvidas, já provoca impactos na 

sala de aula, na prática docente e nas relações estabelecidas. 

No caso das escolas indígenas, a Funai oferece apoio às discussões de elaboração dos 

PPP, uma vez que são um instrumento para as comunidades indígenas decidirem o tipo de 

escola que desejam, como deve ser estruturada e de que forma pode atender aos seus projetos 

de futuro. Nesse aspecto, a Funai considera que suas contribuições sejam: 

a) A necessidade de assegurar os direitos à educação diferenciada aos povos indígenas 

e à valorização de suas línguas, conhecimentos e processos pedagógicos próprios; 

b) O entendimento de que o currículo compõe o todo do fazer escolar, e não apenas a 

organização da matriz onde se abrigam as disciplinas, assim como o PPP se constitui 

como elemento estruturante da vida escolar que expressa a identidade e os projetos 

societários. A escola indígena deve refletir o modo de vida, a concepção cultural e 

política de cada povo indígena e as relações intersocietárias que mantém. 

c) O papel da escola na vida da comunidade, sua articulação com as demais ações e 

projetos do povo indígena, assim como sua influência em outras áreas de atuação dos 

governos, tendo como pressuposto, portanto a necessidade do tratamento integrado de 

questões de territorialidade, sustentabilidade e patrimônio cultural. (FUNAI, s. d., p. 

2).  
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A primeira reunião sobre o PPP ocorreu no início de abril de 2016, com Jera, Aline, 

Tiago, Negão, Rete, Pedrinho, Claudia, Chiquinha e o xeramoĩ Elias. Havia três pessoas da 

Funai: Karina Midori Ono, Lucas Pacheco Ferreira e Helena de Biase, professora que já havia 

participado na produção de outros projetos pedagógicos em outras aldeias e que havia 

auxiliado no início de implementação da Gwyra Pepo. 

Eu já sabia que iria ocorrer essa reunião, entrei sem saber se poderia. Fiquei na porta. 

Depois, sentei no chão, logo na entrada, até me situar melhor do que acontecia. Jera disse que 

eu poderia sentar na cadeira, mas, só havia cadeira do outro lado da sala e eu tentava não 

atrapalhar a conversa. As tentativas de se passar despercebido sempre se convertem em um 

chamado de atenção. 

Helena de Biase sugeriu que todos se apresentassem. E as professoras e professores 

guarani, de modo uníssono, sugeriram que eu começasse a me apresentar, já me apresentando, 

ao dizerem: “começa pela Janaína”. Pensava ser uma intrusa, mas, isso acabou me parecendo 

uma inclusão. De repente, eu me fiz parte do grupo. Apresentei-me como pesquisadora e 

professora e os demais seguiram dizendo seus nomes em guarani e os nomes não-indígenas. 

A fim de viabilizar a construção do projeto político pedagógico da Gwyra Pepo, 

reivindicada pelas professoras e professores indígenas num encontro ocorrido em julho de 

2015, na Tenonde, a Funai se responsabilizou pela organização de eventos que pudessem 

favorecer a criação do PPP. Essa era a primeira etapa do processo, que se seguiria as etapas 

abaixo. 

Etapa I – Três reuniões preliminares para organização dos encontros. Mobilização da 

comunidade, das professoras e professores, lideranças. 

Etapa II - Seminário sobre educação guarani e educação escolar. As três aldeias 

centrais, Tenonde Porã, Krukutu e Jaraguá deveriam se reunir, a fim de discutir o tema. 

Seriam convidadas xejaryi e xeramoĩ kuery, e talvez alguma pessoa jurua para discutir para 

que serve a escola, o porquê de se matricular e o quê se espera dela. Pretendia-se que as 

discussões refletissem a diferença entre a escola jurua e a escola guarani. Educadoras e 

educadores de outras aldeias seriam convidados para falar de suas experiências, tais como o 

xeramoĩ João, da aldeia de Bracuí, e os xeramoĩ da Krukutu e da Tenonde deveriam 

oportunidade de opinar.  
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Etapa III - Conferência local sobre experiências de educação escolar indígena. 

Esperava-se que houvesse um afunilamento dos temas. Seria um momento para os jurua 

tratarem de criação de projetos políticos pedagógicos em outros círculos de educação 

diferenciada, como educação no campo e quilombola, bem como, a educação em outras 

etnias. Seria o único momento de maior abertura para presença ou fala de jurua kuery e 

especialistas jurua poderiam apresentar diferentes modelos de educação que poderiam servir 

de base para elaborar o projeto político pedagógico. 

Um dos possíveis jurua convidados seria o professor Domingos Nobre. Jera já 

conhecia o seu trabalho e o considera um parceiro na causa indígena. Fora ele e algum 

representante do MST, não se indicou nenhum outro jurua. Era consenso que pessoas da 

Diretoria de Ensino não fariam diferença para essa discussão. Poder-se-ia fazer um convite 

para que a dirigente da Diretoria viesse conhecer a escola algum dia. 

É salientável que, ao longo da discussão sobre a terceira etapa, mencionaram-se as 

contribuições de Julieth Souza, como a pessoa da Secretaria que mostra mais interesse pela 

causa. Indicou-se também a necessidade de constar todas as mobilizações da comunidade no 

PPP. 

Etapa IV - Visita ao Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. Norteados com o modelo 

de criação do projeto político pedagógico da comunidade guarani do Morro dos Cavalos, seria 

importante conhecer o contexto. Esperavam concretizar uma viagem de quatro a cinco dias, 

em agosto de 2017. 

Etapa V – Finalmente, escrever, dividir e sistematizar toda as discussões feitas ao 

longo do ano. 

Em 18 de abril de 2017, por volta das 11h, Jera, Pedrinho, Poty e o xeramoĩ Elias 

estavam reunidos com o pessoal da Funai. Entrei na sala, arranjei um cantinho e fiquei 

ouvindo. Eles discutiam como se dariam as reuniões. A verba disponível dava para cerca de 

60 pessoas e todas as professoras e professores da Tenonde e do Krukutu. Definiram 18 a 20 

de maio para o primeiro encontro. A discussão foi bem breve. Já estava tudo bem pontuado, 

era apenas uma confirmação. 

Um mês depois, logo cedo, por volta das 8h30, a lousa de uma das salas de aula 

expunha algumas perguntas que norteariam aquele encontro. Quase três horas depois, Jera deu 
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início apresentando a todas e todos o motivo de estarmos reunidos. Havia três pessoas da 

Funai, professoras, professores, funcionárias, funcionários, mães, pais, alunas, alunos e 

lideranças da Krukutu e da Tenonde, eu, Douglas, o professor Algemiro Silva, da aldeia de 

Bracuí, único professor guarani formado em Educação do Campo na UFRRJ (lecionou no 

EJA Guarani na Aldeia Sapucaí), e a professora tupi-guarani Catarina Delfina dos Santos, 

formada no curso de Formação Intercultural Superior do Professor Indígena, na USP. Eram 

quase cem pessoas. 

Às 11h, iniciou-se oficialmente a discussão sobre o PPP, lançando-se a todos os 

presentes o problema: para que serve a escola e qual sua importância? Jera começou a 

discussão em guarani, esclarecendo o que era o PPP e o que era implícito na sua construção, 

como esse documento, sendo de jurua kuery, era uma garantia para uma educação e ensino 

diferenciado. Salientou também o quanto sua produção era singular, sendo relativa ao 

contexto de cada lugar a que se referisse. Desse modo, enfatizava que, mesmo com a presença 

de representantes da Krukutu, cada aldeia tinha uma realidade, o que fazia com que tivesse 

um PPP próprio. 

A presença de professoras e professores do Krukutu era um convite para que também 

se iniciasse essa discussão por lá, uma vez que, sendo aldeias próximas, poderiam aproveitar o 

momento para também escreverem um PPP. Além disso, a viagem ao Morro dos Cavalos 

permitiria conhecer como foi elaborado o PPP, enriquecendo e servindo de base para as 

comunidades daqui de São Paulo. 

O cacique Fabinho, da Krukutu, falou da importância da escola indígena e das 

professoras e professores. Posteriormente, foi aberto a palavra para sugestão de perguntas a 

serem discutidas no encontro. Entre estas, surgiram: “o que significa e/ou o que é escola 

diferenciada?”, “qual a diferença entre ela e a escola jurua?”, “como a escola tem que 

funcionar?” e “como a escola pode ser gerenciada?”. Essas perguntas seriam acrescidas ao 

questionário disposto na lousa. As questões eram fundamentadas no entendimento do que 

deveria ser a escola e o quanto ela seria benéfica ou não para a comunidade, apontando as 

relações que poderiam e deveriam ser adotadas, bem como o que deveria ser ensinado ou não. 

Catarina, em guarani, relatou sua experiência na sala de aula e o problema da língua e 

o que se ensina na escola. Ela começou com uma breve autobiografia e as conquistas do 

movimento indígena no final da década de 1970. Afirmou que, em 1979, eles se perguntaram 
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que escola queriam e a reivindicaram. A escola deveria ser voltada para a comunidade e, de 

algum modo, a opy também era uma escola. Foi norteando todo seu discurso com base nas 

questões pautadas na lousa, começando a dizer que o futuro pertence a Nhanderu, então, não 

se poderia dizer de uma escola para o futuro, de ações para o futuro, mas, para o presente, 

para que, no futuro, se pudessem colher bons frutos. 

Segundo Catarina, a escola trouxe muita confusão, salário e dinheiro, o que gerou 

brigas, mas também sustento. No entanto, era positiva sua presença porque trazia novas 

armas, em vez de arco e flecha, agora, a caneta era a força. Para ela, a escola é importante 

porque aprende a “lei dos brancos”, que serve como base para lutar para ter as terras de volta, 

para ter saúde e para ter educação. Mas, disse ela, se a escola dava esse tipo de arma e se era 

importante, isso não significava que se deveria obrigar as crianças a frequentá-la, 

principalmente porque às vezes há uma questão espiritual, elas encarnam a personalidade dos 

mais velhos. São as mães que têm que pensar sobre as crianças. 

Relatou o quanto sempre foi muito curiosa, que viu e frequentou muitas religiões, mas, 

o melhor para ela era o nhandereko. A escola não a afastou da opy, acabou aproximando-a 

mais. Afirmou que a padronização feita pela escola não vale a pena como fazem os jurua, e 

que a escola pode sim formar alunas e alunos para entrarem no ensino superior, mas, que o 

ensino superior deve ser voltado para sua comunidade. Jovens podem e devem fazer 

faculdade, mas devem antes estar preocupados com sua comunidade, com o retorno para ela. 

Em 2002, “jogaram-na para sala de aula”, quando ela fez faculdade. Ela não sabia 

como agir. Pegou um livro e lá estava escrito “meu pai me levou no restaurante e a gente 

comeu pizza”. Mas, as alunas e alunos nunca tinham ido a um restaurante, alguns não sabiam 

o que era pizza. Ela adaptou: “meu pai e eu fomos caçar, no dia da caçada, fizemos uma 

festa”. Ela entende ser preciso “ter inteligência nhandereko de mudar”. Quando ela estava na 

aldeia do Rio Branco, depois do recreio, as crianças voltavam para sala e, depois, iam para a 

cachoeira ou para a lagoa. Era importante que soubéssemos que, “desde que nascemos, somos 

livres”, que jurua fica na sala de aula em período integral sem poder se movimentar, mas, a 

escola indígena poderia ser integral sem a rigidez de horários porque as crianças também 

aprendiam quando iam para a cachoeira. 

Jera lembrou de uma charge veiculada no Facebook que indicava a diferença entre 

uma cultura civilizada e uma cultura não civilizada. A primeira era representada pela imagem 
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de um rio sujo, enquanto a segunda por um rio limpo e crianças brincando. Ela disse: “não é 

questão de se colocar acima de nenhum povo, não sou mais gente do que ninguém”, mas, “as 

crianças jurua entram na escola cada uma com seus sonhos, mas, ao sair da escola, saem com 

um pensamento que têm que comprar sua casa, seu carro, e não se importa com os 

empreendedores, com os mortos, com os Guarani Kaiowa no Mato Grosso, os policiais 

invadindo favelas...” 

No almoço, fizeram-se vários grupos que permitiram a partilha de ideias. Em quase 

todos se discutiu o que era educação escolar diferenciada e foi muito produtivo. Professoras e 

professores indígenas e não-indígenas falaram de suas angústias e de como era difícil um 

ensino e uma educação diferenciada com tantas barreiras, que pareciam ser ultrapassadas com 

a construção do PPP. 

As discussões acaloradas seguiram após o almoço. Jera ressalvou que, embora 

Catarina tenha dito que o futuro cabe a Nhanderu, isso não significava que não era necessário 

saber mais nada. Depois, Algemiro começou em guarani, defendendo que a escola 

diferenciada não está focada em espaço físico, mas, no conhecimento, que a escola tem que 

trabalhar valores culturais e o educador deve se lembrar que é um formador e que, sendo 

formado ou formando, todos deveriam permanecer Guarani. Dessa maneira, ele acredita que 

todos podem aprender, podem se formar como piloto de avião, médico, professor, qualquer 

coisa, mas, sem deixar de ser Guarani. E é necessária a contribuição da comunidade, da 

liderança, porque o professor não dá conta sozinho. Quando as crianças começam a fazer 

bullying umas com as outras, é preciso ajuda da comunidade para trabalhar contra isso. 

Precisa ensiná-los a valorizar os mais velhos e a Nhanderu. 

Jera comentou como a escola de jurua era quando nhandekuery tinha que ir para ela, e 

dos estranhamentos enfrentados, como, por exemplo, quando um guarani tem carro, mas entra 

descalço no Banco do Brasil. Para ela, a escola deve ensinar a fala e a linguagem jurua, como 

se comportar. No Ministério Público, por exemplo, não se pode usar bermuda. Também 

apontou que ela aprendeu muito com o xeramoĩ Pedro Vicente, que não tem nenhum título. 

Afirmou que jurua kuery acha que tem que depositar conhecimento, mas professora e 

professor não pode tratar kiringue como retardado, porque “são pessoinhas que pensam”. Não 

é na escola que se fortalece a cultura, mas, na opy. No entanto, na primeira e segunda série, as 

crianças não deveriam aprender necessariamente a escrita, mas, a cultura, a sua importância e 

dos valores mbya, como ser humilde, por exemplo.  
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Segundo Jera, criar o PPP é criar diretrizes. Se precisa aprender a língua jurua, é 

necessário também indicar o que ensinar e qual material vai ser usado: “vai usar as histórias 

da Branca de Neve e da Cinderela, histórias da literatura infantil europeia?” Ela assinalou que 

o conhecimento não está apenas relacionado à escrita e à leitura e, quando se constrói um 

PPP, este é um reforço para professoras e professores e uma demanda de formação contínua 

para darem conta do que se deseja ensinar.  

Vários xeramoĩ da Krukutu e da Tenonde falaram em guarani, entre eles Pedro 

Vicente. Observava-se o quanto cada fala tocava as pessoas de um modo diferente e como os 

interlocutores faziam ser notados, mesmo quando outras pessoas estavam conversando. Não 

foi possível entender o que eles falavam, eles usavam pouco vocabulário em português. Mas, 

a força de suas palavras era sentida. Para encerrar o dia, foi projetado um vídeo, filmado pela 

comunidade, que mostrava a união realizada no resgate da produção de alguns trançados de 

palha, em que quase todas professoras e professores indígenas estavam envolvidos, junto com 

seus filhos e parentes, sentados ao sol, (re)aprendendo a fazer. 

No final, Jera agradeceu a minha presença e a de Douglas, que nos requisitou para 

ajudar na escrita do PPP. Fomos jantar. No dia seguinte, cheguei por volta das 9h. Sabia que a 

reunião ia começar tarde. Mas, como Douglas havia me convencido, quando você é 

estrangeiro e está de penetra, é sempre melhor ser o primeiro a chegar. Assistíamos as 

discussões sobre o PPP sem que alguém nos tivesse convidado, mas também não tinham nos 

expulsado. Fomos para a opy do xeramoĩ Elias, era o lugar mais próximo da escola e mais 

quentinho. Todos tinham passado muito frio no barracão da escola. Era por volta das 9h30 

quando começou. Várias pessoas apresentaram as discussões do dia anterior. Para arrematar, 

Jera disse que a escola deveria ser boa tanto para aqueles que querem seguir o “sistema” 

jurua, quanto para aqueles que não querem. Havia a necessidade de “preservar que todos são 

iguais, que os mais tradicionais ou não, não são menos inteligentes que os outros”.  

Jera disse: “se você tem mato, você não precisa de tecnologia jurua”, mas, precisa 

“orientar para que as crianças tenham clareza de sua escolha: aprender ou não aprender a 

cultura jurua. Isso não significa que é abrir a porteira e dizer faça o que quiser, mas, tem que 

dar liberdade com orientação”. Em seguida, alunas e alunos de diferentes séries falaram de 

suas experiências na escola, o que gostam e não gostam, questionando, entre outras coisas, as 

irregularidades do horário, os conteúdos ensinados e o modo como algumas professoras e 

professores davam aula. 
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Para atenuar as críticas, Jera explicou para quê servia o PPP e que as falas das alunas e 

alunos não deveriam ser entendidas como ataque, mas, como percepções sobre as aulas. Além 

disso, afirmou que é “a busca do professor que o torna eficiente”, que a “formação na USP 

não ensina como entrar na sala, a formação de jurua não vai trazer nada pronto, tem que 

correr atrás”. E do mesmo modo que há comissões no postinho, no Ceci e entre professoras e 

professores, deveria haver uma apenas de alunas e alunos para avaliar continuamente as 

professoras e professores a fim de que eles aperfeiçoassem sua prática, ajudando a liderança. 

Em seguida, fomos almoçar e, depois, ajudei na confecção de um sistema de papeis 

para sortear as pessoas para uma dinâmica, no período da tarde. Seriam separados grupos, 

para responderem dez questões listadas na lousa no primeiro dia. Cada dupla de professoras 

e/ou professores seria responsável por uma turma, auxiliando na interpretação da pergunta e 

na orientação das discussões. Pediram que eu lesse as perguntas e verificasse se eram 

compreensíveis. Eu disse que a mensagem estava clara. Cortamos os papéis, colocamos em 

envelopes e fomos para a opy. 

Quando os grupos foram formados, todos foram para o lado de fora. Cada grupo pegou 

aleatoriamente um papelzinho com uma pergunta e seria orientado por uma dupla de 

professores. Essa dupla saberia o grupo que orientaria, mas, não qual era a pergunta do grupo. 

Tudo foi extremamente confuso e, até todo mundo entender direito, levou tempo. Nosso 

grupo se acomodou no barracão. Deveríamos discutir, de modo geral, o que deveria ser 

ensinado na escola para fortalecer a luta indígena. Expus, refletindo sobre o que eu já tinha 

escutado das próprias professoras e professores, que conhecer as leis, a legislação era 

importante porque, sabendo dos direitos, poder-se-ia se lutar por estes. 

Pedrinho afirmou que, antes disso, a escola precisava ensinar a ler, a escrever e a 

interpretar por que de nada adiantaria falar da legislação se não soubessem ler as leis ou 

escrever uma carta para o Ministério Público. Ressaltei que as leituras e escritas poderiam 

partir das demandas em educação, saúde, território, o que fortaleceria a luta, por conscientizar 

os alunos de seus direitos, bem como cumpriria os papeis básicos de aprender a ler e escrever 

e compreender a cultura de jurua. 

Aparício e Alcides também contribuíram nas discussões falando que os jovens como 

eles não dominavam alguns termos e que determinadas coisas só ganharam sentido com o 

tempo. Em relação a isso, questionei o que era Funai, o que era CTI, PEC, Constituição, 
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demarcação, inciso, parágrafo, artigo, apontando o quanto havia um vocabulário muito usado, 

mas, o que muitos não sabiam o significado. Aparício e Alcides tentaram explicar o que eles 

entendiam por Funai e por CTI e, percebendo nas suas próprias falas que nunca ninguém os 

havia explicado, eles foram apenas entendendo a ação dos representantes desses órgãos. 

Continuamos a conversa, pensando na quantidade de coisas que as crianças deveriam 

aprender e que isso poderia ser fragmentado ao longo das séries. Enquanto eu escrevia em 

português, Negão começou a escrever tudo o que tínhamos discutido em guarani. Fizemos 

uma síntese de tudo, decidimos que Pedrinho exporia as ideias. 

Conversei com Aparício, que perguntou se eu era da Funai ou se eu era estagiária. 

Expliquei o que eu estava tentando fazer e ele simplificou dizendo que eu era pesquisadora. 

Eu achava que esse termo nem existia na minha pesquisa, eu era só a Janaína, que tinha cara 

de estagiária, mas que não estagiava, só ficava ali. Ele falou que a escola é importante, mas, 

não era nada porque era bom viver no mato. Relatou sua rotina de trabalhar no campo, de 

plantar, caçar e pescar, da tranquilidade disso. Falou de suas experiências em trabalhar fora da 

aldeia, de ter aprendido a ser pedreiro e colocar azulejo, que tinha que aprender a se virar. 

Mas, que as coisas de jurua não eram boas. Precisaria aprender, mas, ele preferia o mato. 

Descobri depois, em outra reunião, que ele era um ex-cacique. Pareceu-me sempre atento ao 

que eu falava, concordando e complementando minhas falas e contando de suas experiências 

de luta, das conquistas. Eu o estabeleci como referência e fiquei mais atenta a suas falas. Era 

sempre, como certa vez alguém disse na opy, Nhanderu falando com a gente através de 

alguém. 

Leandro, professor jurua de matemática estava conversando com Tiago, aproximei-me 

e discutimos a importância da discussão do PPP nas escolas indígena e não indígena. Falei da 

minha experiência com a construção de um plano de gestão da escola e dos problemas 

enfrentados, destacando que a maneira como estavam sendo conduzidas as discussões era o 

que eu queria para minha escola. 

Tiago disse ter sido sempre um aluno complicado, que questionava tudo. Não entendia 

porque tinha que ver na escola coisas que poderia aprender em casa e nem como aqueles 

professores sabiam de tanta coisa e se aquilo que ensinavam seria mesmo útil. Quando ele 

começou a frequentar algumas mobilizações indígenas, foi percebendo a importância da 

escola. Foi num encontro em Brasília, sobre preservação do meio ambiente que ouviu uma 
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jurua falando da importância da escola para as comunidades indígenas, sobre o poder da 

valorização cultural e de usá-la como arma contra os jurua. Segundo ele, essa história de 

escola ser importante e servir para valorizar a cultura ao mesmo tempo que ensinar 

conhecimentos do mundo de jurua ele já tinha escutado várias vezes, mas, não entendia. Ele 

precisou ouvir alguém de fora para entender. Questionava e se envolvia com as coisas da 

escola e com as mobilizações políticas indígenas. Hoje, ele fala para os jovens que 

questionam: se não estão vendo agora, verão depois, como aconteceu com ele. 

Jera começou a chamar todo mundo para entrar na opy. Negão veio novamente rever 

nossas anotações. Tiago começou a coordenar as apresentações dos grupos, com limite de 

tempo. Apenas duas pessoas poderiam fazer comentários contra ou a favor. Tudo foi contado 

com o cronômetro de um celular. 

Nosso grupo foi o primeiro. Pedrinho sintetizou por demais. Porém, todos os grupos 

tiveram pouco tempo para expressar suas reflexões. Minhas anotações acabaram ficando com 

Negão, que passou para Jera, para serem usadas quando sentassem para escrever o PPP. 

Mesmo havendo um tempo de fala, sempre era ultrapassado pelos comentários seguintes. 

Entre os assuntos que mais geraram debate, foi defendido que, no primeiro ano, as crianças 

deveriam aprender só cultura guarani, haja vista que a criança teria acabado de sair do colo da 

mãe, o que exigia muito cuidado e que era importante ser alfabetizada em sua língua. 

Ademais, foi reconhecida a importância da família em todo o processo de 

escolarização, sendo um motivo para questionar se a escola é boa do jeito que é. Jera começou 

a fazer uma série de perguntas para todos, questionando se Guarani quer ir para faculdade, se 

está preparado, se a escola o prepara. O que gerou a discussão de quantos estão interessados 

em fazer faculdade e a necessidade disso. Admitiu-se que nhandekuery não estava preparado 

para exame vestibular, sendo necessário brigar para que houvesse educação diferenciada no 

ensino superior. 

Nesse quesito, Poty lembrou da existência do vestibular diferenciado na UFSCar e 

declarou que “não é uma questão de ser burro, mas de outra cultura, outro modo” para que 

não haja problemas em acessar a universidade. O grande problema estaria em não haver 

políticas públicas que atendam às questões diferenciadas dos indígenas. 
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Também se colocou em dúvida se a escola só pode ser guarani ou jurua, perguntando-

se como equilibrar os dois conhecimentos, além dos conhecimentos de cada família. Para 

Tiago, deve-se conhecer os talentos das alunas e alunos, deve-se propor oficinas de 

elaboração de projetos e incentivar quem quer ir para o ensino superior. Complementando, 

Jera afirmou que professoras e professores têm que dar subsídio para que estudantes se 

encaminhem ao ensino superior, assim como a família, a liderança e a comunidade precisam 

apoiar. Um exemplo de dificuldade para entrar e permanecer na faculdade era visto com 

Claudia, a quem todos tentavam auxiliar. 

Ao final do encontro, também se destacou a necessidade de entender o que se lê ou 

escreve, conhecimentos que são mobilizados o tempo todo, essenciais tanto para os 

enfrentamentos nos aspectos legais quanto cotidianos ao se relacionar com os jurua, sendo 

esse um dos problemas que tornava mais difícil a entrada na faculdade ou até mesmo no 

acompanhamento de cursos fora da aldeia. 

Em 1 de junho de 2017, foi o primeiro encontro da terceira etapa do processo de 

construção do PPP. Não pude ir, mas, soube da exposição do professor Lucimar Korap 

Munduruku sobre sua experiência com a produção do PPP em sua aldeia e dos relatos da 

educação do campo, por duas militantes do MST, além de uma apresentação de um vídeo de 

Negão. 

No segundo dia estive presente. Reunimo-nos na opy do xeramoĩ Elias. Por volta das 

9h15, dançamos uma dança típica Guarani e uma dança Munduruku. Às 9h30, Domingos 

Nobre apresentava sua fala, intitulada “Currículo na perspectiva de uma Educação escolar 

indígena de qualidade”. Jera, como sempre, fez uma breve retomada das apresentações do dia 

anterior, relatando as falas das militantes do MST e do professor Munduruku. Em seguida, 

apresentou Domingos Nobre como um aliado que estava desenvolvendo ótimos trabalhos com 

as/os Guarani no Rio de Janeiro. Esse professor veio da Universidade Federal Fluminense, no 

Instituto de Educação de Angra dos Reis, onde leciona no curso de pedagogia. Trabalha com 

o povo Guarani desde 1995, tendo auxiliado os Sateré-mawe na produção de PPP. Informou 

que, no Rio de Janeiro, há seis aldeias guarani, que enfrentam dificuldade de comunicação e 

divergências legais referentes ao pertencimento das escolas, umas de esfera municipal, outras 

de esfera estadual. 
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Desde 2014, ele tem trabalhado com as comunidades tradicionais caiçaras 

(pescadores), pensando num currículo diferenciado, recorrendo à legislação sobre educação 

no campo. Para este evento, organizou sua fala em três partes: 1º Princípios para escola de 

qualidade; 2º Como os jurua pensam a estrutura dos PPPs; 3º Como os caiçaras e guarani 

estão construindo o currículo do segundo segmento da quinta série em diante, com diferentes 

disciplinas. 

A primeira reflexão que propôs foi sobre o desafio de dar legalidade ao ensino 

diferenciado e experimental quando, no papel, é necessário registrar área ou disciplina, 

apresentar notas e faltas. Ao contrapor todas as exigências burocráticas, ele sugere que a 

primeira coisa a ser entendida é: “O que é educação indígena de qualidade?” Para ele “a 

escola precisa estar inserida no projeto de futuro da comunidade, uma educação indígena de 

qualidade é socialmente referenciada pela organização social”. A fim de ilustrar, ele 

apresentou uma sequência de slides com exemplos de diferentes comunidades indígenas e 

suas reflexões a respeito da escola. Havia sempre desenhos que representavam a escola ou 

dentro ou às margens da aldeia, de algum modo sempre evocavam a ideia de fronteira. 

Afirmando categoricamente que a escola não é uma construção indígena, é uma 

invenção jurua, ele pensa que a aldeia deve decidir qual o papel que a escola tem dentro da 

comunidade. Evocando Tassinari (2001) para fundamentar a ideia de que a escola é uma 

fronteira da comunidade com as comunidades externas, ele indicou que a escola precisa 

atender as necessidades dos alunos e da comunidade, como ler e escrever, alfabetizar e 

dominar as operações básicas. Quando aponta para as necessidades das alunas e alunos e da 

aldeia, tem que pensar num currículo voltado para projetos da sociedade indígena, mas, resta 

definir “qual é nosso projeto de sociedade: arranjar emprego? Fazer concurso? Gerar renda na 

própria comunidade? Fazer agente de saúde? Técnicos? Ir para cidade?” 

Definiu o que é currículo a partir de Arroyo (2011), em que “O currículo é um campo 

de conhecimento dinâmico, complexo e em disputa de dominação e subordinação”. O 

currículo da escola indígena pode ser autônomo ou beneficiar outros interesses que não sejam 

da comunidade. Para ilustrar, ele relatou a experiência de Bracuí, na escola do Sapucaí, 

quando, entre 1995 e 2000, “a escola tinha uma efervescência, toda a comunidade era voltada 

para ela, a presença dos xeramoĩ era constante, não tinha salário, inventavam projetos e 

faziam o que queriam. Mas, em 2000, veio a legislação, discussão de municipalizar ou 

estadualizar. Preferiram estadualizar. Luís Eusebio saiu de lá e a escola se tornou morna, 
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passou a ter contrato, merenda e se perdeu toda a energia e disposição de fazer as coisas 

juntos”. 

Centrando na definição de currículo, ele afirmou que é a identidade dos profissionais 

do conhecimento, quem legitima o discurso autorizado das profissões. A escola só seria o 

lugar de autorização e produção de documentos. No entanto, o currículo também é identidade 

docente. Destacou que as escolas não são obrigadas a fazer avaliações externas e estas apenas 

existem porque “querem que sejamos aulistas, dadores de aula, treinadores para avaliação, 

querem tirar a autoria e a criatividade”. Contudo, disse ele, não podem minar “o intelectual 

orgânico”. 

Salientou o enfrentamento da inferiorização dos docentes indígenas da educação 

básica, pois, ainda que haja um Conselho Indígena na Amazônia, bem como magistérios 

indígenas, não há valorização dos professores. No Rio de Janeiro, as professoras e professores 

Guarani se associaram ao sindicato de professoras e professores, encamparam a greve em que 

já estavam havia três meses. Ademais, assegurou que o currículo e a ordenação de conteúdos 

sequenciados é coisa cristalizada que precisa ser mexida, indo contra a crença na 

racionalidade científica para o progresso, que a “escola é instrumento de luta, mas, não deve 

ser supervalorizada, ela tem um papel relativo”. 

Citou Bourdieu (1975) sobre a reprodução das desigualdades sociais, para quem a 

escola da burguesia é diferente da que recebe as classes trabalhadoras e que o proletariado ir 

para faculdade não é sinônimo de mudar de classe. Questionou a meritocracia e a crença no 

percurso escolar como redentor culpabilizando as vítimas por não terem conseguido atingir o 

esperado. Chamou ainda de mentira o currículo feito para a competência e empregabilidade. 

Para ele, entre os desafios na construção do projeto político pedagógico, está o de 

“esgarçar as coordenadas de tempo-espaço; construir didáticas e metodologias; superar 

isolamento e desqualificação do professor; e ressignificar os movimentos de reorientação 

curricular para a preservação e fortalecimento da cultura e língua indígena. Para tanto, seria 

necessário mobilizar algumas metodologias para construção curricular, como a pedagogia de 

projeto coletivo (produzir um livro, um vídeo, coleta de lixo), que obriga o trabalho coletivo e 

envolve a contribuição por todos os professores. Seguindo esse princípio, poderia pensar nos 

temas geradores, propostos por Paulo Freire no aproveitamento da realidade sociocultural da 

comunidade para discuti-la e pesquisá-la. 
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O professor Domingos Nobre apontou ainda como pressupostos curriculares a 

necessidade da pesquisa e diagnóstico sociocultural das comunidades indígenas e como esses 

dados podem se tornar aula, rede ou tema gerador. Conceitos unificadores e conteúdos 

essenciais deveriam ser selecionados, por exemplo, em geografia, as noções de lugar e 

território; em línguas, ler e escrever, produzir conhecimento, refletir sobre a língua. Todos 

distintos de um conteúdo programado, como o ensino de substantivo coletivo e a decoreba de 

listas e mais listas. 

Dessa forma, o processo de elaboração da construção curricular seguiria algumas 

etapas, das quais, primeiro, seria necessário conhecer o educando a partir de um questionário, 

por exemplo, que fizesse perguntas como “você enxerga? Quais aldeias seus pais já moraram? 

Qual a vida cultural, trabalho, família? O que tem em casa? O que faz para se divertir? Qual 

seu lazer?”. Obtidas as respostas, deveriam ser tabuladas e discutidas com alunas e alunos 

para, depois, numa segunda etapa, também fazer um diagnóstico sociocultural direcionado 

apenas para os adultos, pais dos alunos, comunidade em geral, que poderia ser apreciado pela 

análise Fofa (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), instrumento muito utilizado na 

educação popular de adultos. 

Com isso, seriam avaliados os temas recorrentes. Num exemplo de Domingos Nobre, 

foram recorrentes os temas tekoa, nhandereko, saúde, educação e alimentação, que produziam 

uma rede temática. Ao fazer um levantamento de temas, dever-se-ia avaliar suas correlações, 

criando uma matriz de planejamento (a realidade da aldeia, os problemas vistos), os eixos 

temáticos, os objetivos que se pretende com cada discussão e os tópicos de conhecimento que 

se espera que os alunos desenvolvam, bem como as atitudes e valores. Domingos Nobre 

ressalvou que todo esse processo deve ser feito coletivamente com todas as professoras e 

professores e cada disciplina deve avaliar como pode contribuir para cada projeto de rede 

temática. A discussão do PPP precisaria ser reconhecida, estar no papel e avaliar se está 

desobedecendo alguma lei. Segundo ele, seria obrigatório seguir os componentes curriculares 

de Base Nacional Comum. 

Encerrada a apresentação de Nobre, Jera finalizou a primeira parte do encontro, 

falando que colocar preocupações e lembranças era expor feridas e, quando a escola era só um 

prédio, havia mais participação, mas, não tinha bons professores. Todos iam para fazer a 

comida das crianças e estavam presentes. Mas, disse ela, o salário individualiza as pessoas, 

situação que ela salientaria na entrevista posteriormente: 
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[um problema] que se iniciou fortemente na aldeia foi criar essa esfera de 

pessoas que se diferenciam drasticamente da maioria porque, até então, na 

Tenonde Porã, não tinha outros meios, outros caminhos, outra realidade de, 

por exemplo, ter um número grande de assalariados daqueles que moram na 

aldeia, daqueles que são Guarani Mbya e que tinham uma rotina igual a todo 

mundo e tinham que fazer coisas parecidas como todo mundo e de repente se 

tornam professores. Daí esses começam a ter dinheiro mensalmente, 

começam a ter coisas que são de bens materiais que a maioria não tem e que 

dentro de uma comunidade grande assim, a mais numerosa até os dias de 

hoje – 2017, a Tenonde Porã é o território mais numeroso de população, de 

família Guarani, de comunidade Guarani, de criança Guarani, de adolescente 

Guarani e consequentemente a escola mais numerosa do estado de São 

Paulo. Em termos de grandiosidade no estado de São Paulo, depois da 

Tenonde vem Jaraguá, depois de Jaraguá vem Rio Silveira, mas a grande 

maioria sempre pouca família assim, se concentra poucas famílias nas 

aldeias, que, hoje, tem uma tendência mais diferente e tal, que estão 

crescendo mais, mas ainda assim a Tenonde está na frente. Aí, o que a 

Tenonde tem como realidade a partir da construção da escola e do Estado 

assumir a educação na aldeia, é criar esse grupo de pessoas Guarani Mbya 

que se diferenciam completamente da maioria, porque, então, começa a 

entrar outros problemas sociais, por conta de justamente de esses professores 

serem jovens. E aí, quando a gente é jovem, independente da cultura que 

você vive, da crença que você tem, do caminho que é apontado para você, 

você está num momento também de aprendizagem. Você está num momento 

de aprender, de experimentar, de errar, de sofrer, de ser feliz, de se revoltar, 

de todos os sentimentos humanos que vai se desenvolver com você. Desde 

que você nasce, ele aparece para você enquanto pessoa humana, 

independentemente da sua etnia. Aí então, esses professores, como eu passei 

por isso, tem esse momento assim de deslumbramento, de você antes não ter 

um salário por mês e de repente ter um salário por mês. Daí, você começa a 

enlouquecer, você começa a querer coisas, a consumir coisas, aí, esse 

momento é um momento que o professor da Gwyra Pepo, como eu passei 

por isso, esquece um pouco essa questão do pedagógico, propriamente 

falando, esquece a preocupação do futuro, em relação ao futuro, do que que 

vai acontecer, o que vem depois disso, qual é o papel para que a gente tenha 

escola, qual a importância disso de fato para minha vida enquanto Guarani 
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na aldeia, o que vai causar? Daí você fica por um bom tempo preso nesse 

mundo onde você só se diferencia da maioria, que é a parte de ter o dinheiro, 

a parte de você comprar as coisas, de uma coisa de você se satisfazer com 

coisas que antes você não podia. Enfim, um dos primeiros momentos, que 

eu, Jera, diria, que é um momento que absolutamente se distancia muito 

longe de todas as funções e essência das atuações dos mais velhos na aldeia 

se distancia desses professores, nesse momento. Então, nesse momento, os 

professores pensam muito somente em si, só que por mais que seja um 

momento também de compreensão, no sentido que você está amadurecendo, 

no sentido que você está no seu momento de erro, na verdade, como você 

acaba tendo contato com um público de alunos que estão ali para aprender e 

que pela própria cultura, como você disse antes, aprende na prática as coisas, 

fazendo, no momento desse erro a gente fortalece algumas coisas que são 

completamente complicadas para cultura Guarani, que essa atitude de criar 

um mundo individualista na aldeia, que começa justamente por esse salário: 

a maioria não tem e você tem seu salário. Daí, você começa a ter um monte 

de coisas que a maioria não tem e aí tudo isso está sendo visto pelos alunos, 

está sendo vivido pelos alunos, daí esse momento é um momento que as 

famílias da aldeia, principalmente os alunos começam a fortalecer para si 

próprio que é você estudar, tipo, tenho que ir para escola, para esse lugar que 

tem que estudar porque eu quero ser algo parecido com meu professor ou 

professora, ou quero ser o professor, quero ser a professora [para poder ter 

dinheiro, para poder comprar...]. Com isso tudo, vai o pensamento da mãe e 

do pai que vai também fortalecer, da família que também fortalece isso e que 

acaba criando essa bola de neve de pensamentos muito conflituosos e muito 

complicados que hoje seguramente eu falo, assim, como uma certeza 

absoluta mesmo. Daí os pais [e] as mães começam a fortalecer os jeitos de 

que “tem que ir para escola para ser alguém na vida, não para mim, não para 

os outros, para você!”. Daí, você começa a criar um mundo muito muito 

parecido com o do jurua, que o aluno Guarani está indo para escola para ele, 

para família dele, que ele vai construir, não para os outros, não para aldeia, 

não para as lideranças, não para a comunidade, não para o fortalecimento da 

cultura Guarani, não para defesa do seu território, não para defesa da 

memória viva, de perda de território, dos mais velhos, tá indo simplesmente 

para ter aquilo que aqueles professores, naquele momento, estão tendo. E 

que foi muito forte no início das coisas e que hoje eu diria que pelo 
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movimento que a Gwyra Pepo tem as pessoas já entram também na escola já 

tendo encaminhado, modelado algumas ideias, que rapidamente eu enxergo 

também que esse momento do erro de se colocar como docente nesse mundo 

individualista, ele tem de acontecer de forma menos pesada assim, não é tão 

drástico assim, não é tão violento assim, mas, no começo, teve muito isso. 

(Jera, 2017). 

Jera entende que a escola é importante, mas, deve estar à margem. A família, mãe e 

pais, não vêm à escola para passear, para ver como as filhas e filhos estão e não é significativa 

no conceito de valores guarani. No entanto, a escola não pode ser afastada porque acaba 

influenciando o centro. 

Lançando a pergunta “como guaranizar a escola?”, entre outros comentários, Jera 

pontuou quais são os setores assalariados da aldeia: o Ceci, a Escola e o postinho, e que o 

pensamento individual não pensa em estudar para melhorar o povo, para pensar no coletivo. 

Nesse sentido, é importante que os alunos do ensino médio aprendam a fazer projeto para a 

aldeia, para que tenham autonomia e não dependam apenas daqueles setores.  

Ela deu o exemplo de construção e projeto de Lau com a plantação de batata doce. 

“Deve-se pensar a verba do projeto naquele momento e como dar continuidade a ele depois 

que a verba acabar. A escola não tem que ser só para ler e escrever e politizar, porque 

liderança também tem que sustentar sua casa (...) Nhanderu deu terra e água para todo mundo, 

não é para jurua ou Guarani, é necessário ter consciência do perigo de não se pensar no 

coletivo, de achar que só conhecimento de jurua é bom, é necessário trabalhar a 

intelectualidade”. 

Fomos almoçar e, depois, fiquei conversando com as militantes do MST, o professor 

Munduruku, Isabel Gobbi e Helena de Biase, da Funai. Helena nos contava sobre alguns casos 

que ela enfrentou na escola com a neta dela, evidenciando as políticas escolares e a falta de 

profissionalismo e caráter de alguns professores. Também contou sobre sua experiência na 

construção da escola e de documentos que ela ainda guardava e que poderia nos ceder. Falou 

sobre como era antes de ela chegar, sobre os investimentos de Maria Inês Ladeira e dos 

infortúnios da “administração” de Karaí62. 

                                                 

62 Karai Mirim foi um jurua que “viveu muito tempo na aldeia, aprendeu o idioma, passou a fumar o petyngua, 

aprendeu a dançar xondaros, frequentava assiduamente a opy, mas usou destes conhecimentos para se 
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Após o almoço, reunimo-nos novamente na opy. Jera propôs a reflexão sobre algumas 

questões que orientariam a dinâmica da tarde, entre as quais: a escola só escolariza ou 

também propõe formação técnica? Com quantos anos os alunos têm que entrar na primeira 

série. Sobre esta última, ela expôs as experiências com as primeiras séries, em que as alunas e 

alunos entram e saem, que os kiringue desistem e se desestimulam. Igualmente, não faz muito 

sentido ir para o Ceci, que, a princípio, deveria fortalecer o nhandereko, mas, tem feito outra 

coisa, quando poderiam ir aos núcleos familiares para fazer e ensinar as coisas. 

Depois dessas discussões, dividiram-se três grupos para criarem uma aldeia fictícia, na 

qual deveriam estabelecer um cacique, conselheiros e proporem uma visão de escola com 

base em 14 perguntas que deveriam responder conjuntamente. Os jurua presentes, de algum 

modo ficaram responsáveis de dar apoio aos grupos, assim como os professores Guarani 

deveriam orientar as discussões e esclarecer as possíveis dúvidas. Por exemplo, sobre a 

infraestrutura adequada para escola, o tipo de alimentação a servir e quantidade, o horário de 

permanência das alunas e alunos, as competências e perfil que se esperava das professoras e 

professores, o tempo de formação de um ciclo ou série, em qual língua se deveria alfabetizar, 

a partir de qual série inserir a cultura de jurua, se as mães e pais deveriam participar 

efetivamente da vida escolar, se a escola deveria receber as moças e rapazes de 15 dias após a 

passagem para vida adulta, se as pessoas mais velhas deveriam fazer parte da construção e 

funcionamento da escola e se esta deveria ensinar apenas a ler e escrever ou também oferecer 

uma profissionalização e, nesse caso, em quais áreas. 

Fiquei no grupo em que criamos a aldeia Tekoa Mirĩ, Pedrinho foi o cacique e Marisa, 

dona Ilza, Sebastião, Lucimar e Alcides foram os conselheiros. Pedrinho orientava as 

discussões e Douglas e Jordi também opinavam. Participei de parte da discussão. Por volta 

das 17h, reunimos todas as aldeias fictícias, que deveriam esclarecer o que refletiram e os 

jovens deveriam analisar para qual aldeia eles desejariam ir. Como já estava muito tarde, 

foram escolhidas apenas algumas perguntas para discutir. 

A primeira pergunta foi se tinha que ensinar a língua materna. Foi respondida de modo 

unanime que sim. Depois, questionado quantas alunas e alunos por escola ou sala, cada aldeia 

                                                                                                                                                         

autopromover e obter vantagens de todo o tipo, sobretudo financeiras. Angariou fundos para a construção do 

prédio da associação comunitária e também para a construção do prédio da escola. Construiu alianças com 

ONGs e entidades estatais e a partir destas relações, fundou a escola em meados dos anos 1990. Por sua vontade 

de poder, foi expulso da aldeia” (SANTOS, 2017, p. 134). 
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respondeu de modo diferente. Para um grupo, não deveria haver limites, para outro, deveria 

ter limite apenas por sala e, para um terceiro, deveria ter 100 alunos na escola inteira. A 

discussão foi acalorada. Segundo Poty, na Gwyra Pepo, foi necessário colocar limite, 

denunciando o fato de a escola ter tomado o lugar da opy, tornando-se central, pela 

valorização do bolsa família. Tinham-se registrado 306 alunos e ela argumentou que não pode 

tirar a vaga de quem evade. Considerou que a evasão pode decorrer de insatisfação com a 

escola, além das alunas e alunos poderem estar vivendo o nhandereko. 

Por último, foi discutido se a escola vai receber menino e menina com 15 dias depois 

do resguardo, situação que quase todas as aldeias fictícias concordaram que deveria ser em 

torno de um mês e, se fosse antes, deveriam ir com um responsável. Jéssica, aluna da escola, 

sobrinha de Jera e irmã de Txumbay, me contou da sua experiência: no resguardo, a menina 

tem que ficar trancada no quarto, sua avó achou que era besteira e a fez ir para a sala e a fazer 

artesanato e depois a obrigou a se vestir e ir para a escola. Quando ela foi para a escola, 

começou a xingar e gritar com os meninos dizendo que eles tinham mexido com ela, mas, 

ninguém tinha falado nada com ela, “eram os espíritos que a estavam provocando”. 

Todas e todos concordaram também que a média de idade para que as crianças sejam 

matriculadas é de oito a nove anos. Foi a única questão que não gerou muita polêmica. 

Cansados do dia longo e já abafados pela fumaça da opy, fizemos uma despedida de 

Domingos Nobre, uma dança guarani e uma dança Munduruku. Saímos para jantar. 

No dia seguinte cheguei por volta das 8h30 com Douglas. Havia poucas pessoas na 

escola. Tanto nesta data quanto no dia anterior, o pessoal da Krukutu não havia aparecido, 

como no primeiro encontro. Lucas, Karina e Helena, bem como as militantes do MST não 

estavam. Apenas Isabel Gobbi e o professor Lucimar Munduruku ainda estavam presentes. 

Tomamos café da manhã. Fomos para a opy. Por volta das 9h40, todos se reuniram. Os 

jovens deveriam decidir quais foram as melhores propostas das três aldeias fictícias. Eles 

foram divididos em dois grupos, que leriam as três propostas enquanto as aldeias deveriam 

defender seus pontos de vista com relação às demais questões não abordadas no dia anterior. 

As discussões foram tão acaloradas quanto as primeiras.  

Primeiro, foi a respeito da estrutura física da escola. Para um grupo, a construção 

deveria ser tradicional mbya, criticando a escola com grades. Para o outro, a secretaria deveria 
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ser de alvenaria e a sala de terra batida, enquanto, para o terceiro grupo, a escola deveria ser 

móvel, alternativa e usar o espaço tradicional. Quase sempre dois ou três membros dos grupos 

argumentaram a favor de suas ideias. Evandro, que é uma das pessoas que mais se envolve em 

todos os projetos de construção da aldeia, expôs que poderiam fazer as construções na frente 

dos kiringue para que compreendessem e aprendessem a fazer, uma vez que as crianças são 

curiosas. 

Todos ficaram conversando entre seus pares até que Jera pediu para que sintetizassem 

as ideias e elegessem uma. Um grupo reafirmou que a escola deveria seguir o modelo 

tradicional da construção das casas e que não deveria fazer nada de cimento. Outro grupo 

disse que deveria ser tradicional e com parte em alvenaria. O terceiro grupo queria uma escola 

móvel a ser construída e uma casa tradicional, além de um cimentado para guardar materiais 

de escritório. Jera pediu a mim e a Douglas para que registrássemos os acordos. As 

discussões, ela traduziria depois, mas, nos diria em português a que conclusões chegaram. 

Disse para registrarmos que o acordo sobre a infraestrutura da escola é que fossem casas mais 

adequadas ou adaptadas às estruturas e arquitetura guarani (tamanho, formato e significado), 

além de ter um anexo para guardar coisas de jurua (documentação de aluno). 

Depois, discutiram a alimentação, que rendeu mais do que as outras questões, pois, 

embora todos falassem que se deveria servir uma alimentação saudável, baseada na 

agricultura tradicional, entraram em conflito em relação à quantidade a ser fornecida, além de 

a comida jurua, ainda que fosse verduras, legumes e frutas, era cheia de agrotóxicos, de 

veneno. 

Pedro Vicente ofereceu amendoim da plantação dele, recomendando sermos 

moderados e comer apenas o que era suficiente. Ele se abaixou sozinho e colocou um potinho 

de amendoim e de mandioca no centro da opy, servindo-nos. Cada um pegou um pouco. Rete 

me ofereceu um pedaço da mandioca e deu para Lucimar, o professor Munduruku que ainda 

nos acompanhava naquela manhã. Depois, passaram com o amendoim. O que gerou um 

argumento sobre a quantidade de alimentos a ser ofertada na escola e da consciência de que 

havia o outro. A cesta que tinha os amendoins era uma cesta pequena, não havia muitos 

amendoins, talvez meio quilo apenas, para cerca de cinquenta pessoas. Algumas só pegaram 

um ou dois enquanto outras encheram a mão. Partindo dessa situação, recomeçou a discussão 

da quantidade ofertada. 
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Concluíram-se as discussões de cada questão. Muitas não tiveram mais tanto embates. 

Por fim, as alunas e alunos vieram apresentar seus pontos de vista a respeito das decisões de 

cada aldeia, apontando o que acharam de positivo e negativo em cada uma. Jera encerrou 

afirmando que a escola não é só para aprender a ler e escrever, mas também para fortalecer, e 

que a comunidade precisaria entender que a escola pertencia a ela. Foi acertado que cada 

aldeia fictícia deveria fazer uma palestra no próximo encontro, em 23 de junho, tendo um 

tempo estimado de uma hora. Um grupo falaria sobre sabedoria guarani, outro grupo sobre 

conhecimento jurua e o terceiro sobre as crianças que não querem estudar. O grupo de jovens 

deveria também falar sobre o valor dos jovens e das crianças na aldeia. 

Foi feita uma dança guarani e uma dança Munduruku para se despedir do professor 

que iria embora. Em agradecimento, foi presenteado com um petyngua e ele, em troca, 

forneceu um cocar que ele usou ao longo de todo o evento. Tiraram várias fotos e fomos 

almoçar. Os grupos usariam o período da tarde para planejar as palestras. 

Em 23 de junho de 2017, cheguei por volta das 9h, imaginei que a reunião não iria 

começar tão cedo, embora a escola estivesse cheia. Havia muitas crianças. Na porta da escola, 

estavam Douglas e Paula, mestranda da Feusp, com suas filhas. Ela tinha auxiliado a 

construção de PPPs no Alto do Xingu, tendo enfrentado a diversidade étnica para a criação de 

um modelo único de projeto que atendesse a todos com uma educação escolar indígena 

realmente diferenciada, embora, cada grupo indígena devesse ter o seu próprio, para suas 

demandas específicas. Tinha se encontrado em algum evento com Jerá e se predispôs a ajudar 

de alguma maneira. 

Entrou Marisa oferecendo café. Eu já era de casa. Fui até a cozinha e peguei um café 

com leite que também estava sendo servido para as crianças. Voltei para a sala da direção. 

Tiago estava digitando algumas coisas e pediu para que nós o auxiliássemos. Douglas 

começou a digitar o texto sobre a importância de dominar a cultura jurua com os 

conhecimentos fornecidos na escola, tendo acesso e aprendendo sobre as leis para saber se 

defender, sendo necessário conhecê-las, dominá-las e saber como usar a favor das demandas e 

lutas da comunidade. O texto seria usado na reunião. Ajudei com algumas construções para 

aperfeiçoar. 

Todos só entraram quando Jera e Tiago começaram a chamar. Por volta das 10h40, 

Jerá iniciou a reunião relatando os últimos combinados e o que se esperava para aquele dia. 
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Apresentou um vídeo de resistência Guarani Kaiowa, intitulado “Tekoha Tajasu Iguá – luta 

contra despejo”63). O vídeo mostrava pessoas Guarani Kaiowa defendendo sua terra e o 

quanto ela era significativa para eles, de modo que não deixariam de lutar por ela. A intenção 

era refletir sobre a consciência do direito e que apenas com isso se poderia lutar e encontrar 

força para resistir. Quase toda a reunião foi falada em guarani, de modo que ficou um pouco 

difícil de depreender tudo. Antes das apresentações dos grupos, Aline e Lau comentaram 

sobre o projeto Nhanhty Mbya Jety, do qual são proponentes pelo VAI relatando como vinha 

sendo o andamento e o encontro com as mulheres sobre o plantio da batata doce e seus 

impactos positivos para elas e para a aldeia. 

O grupo de Tiago se apresentou para falar sobre a sabedoria de jurua. Começaram 

com uma exposição de fotos para ilustrar as consequências do “juruareko, nhandereko py”, da 

cultura jurua sobre a cultura guarani. A sequência de fotos mostrava uma tomada, celulares, 

uns Guarani nos computadores, com seus celulares no Ceci, a escola, o lixo, a caixa d’agua, o 

postinho de saúde, as casas, os brinquedos de jurua, roupa, carro e os portões. Evidenciaram 

coisas no cotidiano que não pertencem ao que é da cultura própria guarani, que, embora 

possam ser ressignificadas como a escola, por exemplo, não deixam de mostrar os problemas 

ocasionados pelo contato, de modo que precisam marcar território com portões, que precisam 

armazenar água em caixa d’agua, quando poderiam pegar água no rio se estivesse limpo, que 

não teriam que se preocupar com um posto de saúde se não fossem as doenças criadas e 

trazidas pelos jurua. 

Tiago disse que as discussões dos Saberes Indígenas a respeito de território confluíram 

com a reflexão sobre o conhecimento jurua, fazendo reiterar que era necessário dominar o 

conhecimento de jurua para que a própria justiça jurua não os prejudicasse. Dessa maneira, 

era “necessário conhecer os kuaxia (papel) da Constituição de 88, as legislações federais, 

municipais e estaduais, era necessário conhecê-los por serem o que garantia seus direitos e, 

sabendo dos seus direitos, era possível se fortalecer contra os impactos sociais, culturais e 

políticos da sociedade não indígena sobre os guaranis”. Afinal,  

antes, não existiam fronteiras, vivíamos respeitando o yvy rupa, cada grupo 

tinha um xeramoĩ, assim viviam os guaranis. Depois da invasão, veio a 

política e o sistema do juruá e os povos originários foram e são obrigados a 

limitar seu território, que não é claro. Definiram as fronteiras e 

                                                 

63 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NSsXyvTgW_4 

https://www.youtube.com/watch?v=NSsXyvTgW_4
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estabeleceram os limites. Mas, mais importante que saber as leis, é saber 

como utilizá-las como estratégia de luta. (Tiago, 2017). 

Após essa exposição, Tiago lançou questões para reflexão: por que é importante ter o 

conhecimento jurua? Quais são os conhecimentos de jurua que são importantes saber? Quais 

foram as estratégias de luta Guarani em São Paulo para garantir os direitos territoriais? 

Por último, apresentaram um vídeo de Claudia, no qual ela contava sua história e o 

contato com os jurua kuery, ou sobre sua escravização, sobre os preconceitos sofridos, sobre a 

resistência e luta por uma sobrevida. Em seguida, o grupo de Priscila, Aline e do xeramoĩ 

Elias falou sobre o conhecimento guarani, apresentando imagens da fauna e um vídeo com 

Negão e Tadeu, intitulado “Karai e os transgênicos”, falando das consequências da má 

alimentação e que mesmo os legumes comprados no mercado não são sinônimo de uma boa 

alimentação pela quantidade de agrotóxicos usados. 

Ainda houve uma discussão sobre as crianças que não vão para a escola, retomando as 

reflexões sobre o mesmo assunto em outros encontros, quando se questionava quando a 

criança deveria ir para a escola e para quê servia a escola. Depois, o grupo de jovens se 

apresentou e Jera encerrou, marcando um próximo encontro. 

Tornaram a se reunir apenas em setembro de 2017 para irem ao Morro dos Cavalos. 

Segundo Tiago, poderiam ter tido outras discussões para melhor aproveitar a visita. Não pude 

acompanhá-los para saber sobre seu desenvolvimento. Não tiveram encontros em extensões 

macro por cortes financeiros na Funai, as mudanças políticas geraram uma situação muito 

incerta sobre todos os projetos, programas e atividades. 

Em meados de agosto daquele ano, novamente convidaram o professor Domingos 

Nobre para orientar a construção do PPP. Reuniram-se numa das maiores salas de aula da 

escola professoras e professores indígenas e não-indígenas da EEIG Gwyra Pepo, educadoras 

e educadores dos Cecis, agentes culturais, bem como mães, pais, alunas, alunos e duas 

pessoas representantes da Funai. Foram três dias de encontros. No primeiro dia, Domingos 

Nobre periodizou diferentes modelos de ensino como consequência dos modos de produção 

existentes em cada época. Para isso, montou um quadro na lousa indicando período histórico, 

modo de produção, características e modelo de ensino. Também explicou que modo de 

produção era um conceito de Marx sobre as relações de trabalho: força de trabalho, meios de 

produção e modo de produção. Para cada período da história, foi trazendo exemplos do 
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cotidiano guarani e jurua. Ao falar, por exemplo, sobre as características de manufatura 

durante a Idade Média, comparou com o nhandereko, apontando a autonomia do artesão e os 

processos de ensino e aprendizagem, nos quais o povo Guarani aprende desde criança o ofício 

de artesãos. Do mesmo modo, as relações mestre e aprendiz são feitas como nas relações de 

estágio, aprender fazendo com uma pessoa experiente. 

Ao tratar da Idade Moderna, explicou as transformações dadas com a Revolução 

Francesa no século XVIII e na Revolução Industrial, falando sobre o capitalismo, taylorismo e 

fordismo e a ideia de um trabalho alienado, pela perda do controle dos meios de produção. 

Para ilustrar, contou o caso do seu pai alfaiate e o quanto ele havia perdido espaço com a 

produção massiva de empresas de alfaiataria. 

Por fim, tratou da idade contemporânea e do toyotismo, que impõem um modelo de 

ensino baseado na pedagogia das competências, no modelo de habilidades e competências, na 

polivalência, num trabalho “bombril” (“mil e uma utilidades”), de modo a sermos assediados 

com uma infinidade de cursos. 

Alcides chegou a questionar que para um indígena se tornar competente num trabalho 

jurua precisa estudar muito, fazer cursos, mas, o Estado daria condições para a pessoa se 

tornar competente? Destacou a falta de cursos de formação inicial ou continuada. Jera ainda 

completou que a escola é a arma mortal para o próprio povo, perspectiva muito ligada a ideia 

de “arma(dilha)” de Santos (2017) e que ela reiteraria, na entrevista e em outros momentos 

Tudo isso foi para minha mente e canalizou para esse ponto, que é o ponto 

de formação quanto pessoa, quanto professora, quanto profissional, quanto 

trabalhadora, quanto cidadã brasileira e isso tudo está focado dentro desse 

espaço que se chama escola. E aí, então, principalmente depois de terminar o 

curso de pedagogia, tendo os professores que já tinham experiência com 

populações indígenas, isso tudo fortaleceu pra mim, de que a gente tinha 

realmente problemas graves na aldeia. Primeiro, porque de fato a escola não 

era nossa. Segundo, porque a gente não sabia o que estava fazendo ainda. E 

terceiro, porque a gente desconhece completamente a consequência disso, 

não sabe direito o que está fazendo. (Jera, 2017). 

Domingos Nobre pontuou que, entre os princípios básicos para construção do PPP, 

deve-se considerar: 
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1 – Construção coletiva, através de um amplo processo participativo nas decisões e 

ações sobre o currículo; 

1 – Respeito ao princípio da autonomia da escola, favorecendo a diversidade na 

unidade; 

2 – Valorização da unidade teórico-prática que se traduz na ação reflexão-ação 

sobre experiências curriculares; e  

3 – Formação permanente de professores, com análise crítica do currículo em 

ação. (DOMINGOS NOBRE, 2017 – anotações do caderno de campo sobre as 

contribuições de Domingos Nobre para a construção do PPP da Gwyra Pepo). 

Nesse aspecto ele salientou a necessidade de se pensar em um programa de formação 

continuada que incluísse as professoras, professores da escola, educadoras e educadores do 

Ceci e os agentes culturais. Pois a construção do PPP também é um espaço formativo, mas, 

seriam necessárias ações de formação com atividades específicas. Ele enfatizou que “não 

adianta depender de recursos da Funai porque não vai dar para garantir”, que é necessário 

todo mês parar, sentar e discutir e, pelo menos a cada semestre, deveria haver uma oficina, 

uma parada semanal, com grupos de trabalho e coordenadores que deveriam apresentar 

relatórios de execução da construção do projeto político pedagógico. 

Para ele, o maior desafio era implantar um programa de formação continuada, pelo 

menos uma vez por mês, para realizar atividades de discussão do PPP. Para isso, ele sugeriu 

reorientar o uso da carga horária de ATPC e criar quatro grupos de trabalho: Educação 

Infantil (Ceci), Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino 

Médio, Agentes Culturais. Estes serviriam para estudar uma nova visão de currículo 

interdisciplinar para cada disciplina, coordenar seminários participativos para pesquisa e 

escrita, bem como para produção de um diagnóstico sociocultural dos alunos e da 

comunidade. Para Nobre, a construção do PPP é equivalente a um curso de magistério, que é 

sinônimo de estudar. 

Após este encontro, professoras e professores guarani se reuniram no feriado do mês 

seguinte, pouco depois de uma ATPC em que perguntei sobre os andamentos do PPP. 

Aparentemente, foram as minhas perguntas sobre o PPP e o Conei que pautaram os assuntos. 

Lembraram-se da necessidade de paradas para discussão do PPP, que havia sido adiada por 

outros problemas da aldeia. Em novembro, reuniram-se com xejaryi, xeramoĩ e outras pessoas 

mais velhas para que elas contassem sobre a criação da escola e as transformações dela e da 

aldeia. Reencontraram-se na Kalipety para transcrição das entrevistas. Professoras e 

professores não indígena também foram convidados. A estes coube a revisão ortográfica das 

traduções, mas, a maioria reescreveu as narrativas em linguagem “mais culta”. Após o 

almoço, foi dado por encerrado o encontro. 
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Discuti com Negão, Lau, Priscila, Pedrinho e Aline, que comentaram as dificuldades 

em escrever o PPP e registrar o histórico da escola a partir das transcrições que fizeram. 

Mostrei a dissertação de mestrado de Douglas e como ele descreveu a escola, que poderia ser 

um modelo a seguir. Li em voz alta alguns trechos que descreviam desde a época dos 

barracões até as contribuições de Karaí Mirim, o que levou a comentários sobre as reais 

contribuições desse antagonista e as especulações de onde e como ele estaria hoje, além de 

reforçarem que a existência da escola era mais uma conquista do xeramoĩ Zé Fernandes. Li 

também a parte dos agradecimentos a todas e todos e disse que exatamente por sua gratidão 

não quis procurar Karaí Mirim para saber sua versão da história. 

Em seguida, também apresentei o rascunho de um capítulo desta minha dissertação de 

mestrado, como outra alternativa de escrita, sugerindo que elas e eles poderiam também fazer 

um histórico geral da aldeia e da escola e enriquecê-lo com citações das entrevistas, como eu 

fiz para descrever a prática docente, ou o que eu estava percebendo dela. Fui apontando como 

eu encaixava ao meu texto excertos das contribuições que cada professora e professor guarani 

haviam me cedido. E todas e todos foram exprimindo opiniões, acrescentando comentários ao 

que haviam dito nas entrevistas, bem como me corrigindo: “XE-JA-RYI, faz favor, não 

xejari”. 

O grupo ficou de se encontrar no dia seguinte para conclusão das transcrições, mas o 

sábado foi chuvoso e todas e todos estavam exaustos. Ninguém apareceu na Kalipety, 

inclusive eu. Surgiram outras demandas que adiaram os encontros, entre as quais, o final do 

bimestre para as professoras e professores, que implicava no fatídico preenchimento dos 

diários de classe, e o assassinato da Selma.64 

Apesar das dificuldades para os encontros de discussão do PPP, todos estes foram 

grandes momentos formativos. Foram mais técnicos e lhes deram mais subsídios para 

conceberem os currículos, elaborarem seus planos de aula e refletirem sobre sua prática 

docente.  

                                                 

64 Em 12 de dezembro, a jovem Selma Vidal, depois de quatro dias desaparecida foi encontrada morta atrás da 

escola. O suspeito era outro guarani que seguia como andarilho entre uma aldeia e outra a fim de esconder sua 

história de assédios e estupro. Dona Iara, mãe de Tiago, havia até aberto as portas de sua casa para ele, fechando 

quando soube que ele usava drogas. Os crimes só vieram à tona com o assassinato de Selma e a investigação das 

lideranças, que entregaram o caso à polícia. A aldeia ficou extremamente abalada com o ocorrido. Selma tinha 

17 anos, aluna da Gwyra Pepo, era uma pessoa dócil e gentil. Foi uma das meninas que me acompanhou na 

viagem à aldeia Pindoty, em Registro, no final de 2016.  
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Isso é uma coisa notável para mim e agora esse trabalho que está rolando, 

que, mesmo sem faculdade, a gente está a fim. Agora eu estou meio afastada, 

mas, o pessoal está super engajado em pensar as ações voltadas para a 

criação do PPP porque isso, como eles mesmo falaram, tem uma importância 

grandiosa por conta de que esse momento de tentativa de pensamento ela 

também está voltada para a questão da formação que você vai discutir, que 

você vai poder pensar, que você vai pesquisar, que você vai escrever, que 

não tem como não pensar que isso não é uma formação. (Jera, 2017). 

A construção do PPP é um lugar consolidado de formação, não apenas legitimado por 

professores renomados como Domingos Nobre, quanto pelo reconhecimento das professoras e 

professores indígenas sobre as contribuições e reflexões proporcionadas por ele. 

Inicialmente, as discussões para sua elaboração proporcionam a ressignificação da 

escola indígena de modo mais sistemático, uma vez que questiona qual escola se deseja, o que 

se almeja dela para a comunidade, bem como, propõe consequentemente uma definição do 

papel de professoras e professores indígenas e de sua prática docente, pensada e repensada ao 

longo desse processo crítico-reflexivo. 

Em segunda instância, a preocupação com o currículo e sua construção exigem 

encaminhamentos formais, isto é, o exercício de escrita e leituras que fundamentem, por 

exemplo, temas geradores e estabeleça diálogo com a Base Nacional Comum Curricular, 

exigindo subsídios teóricos que suprem, em certa medida, a ausência de uma formação inicial 

por parte da maioria das professoras e professores indígenas. 

Minimamente, o conjunto incide as práticas docente, fortalece o discurso e proposta 

pedagógica da escola, baseada nos projetos de futuro da comunidade, principalmente quando 

pensada a partir do fortalecimento cultural, do nhandereko, de modo a tornar efetiva a 

ressignificação da escola. 

 Aliás, o fortalecimento cultural, o fortalecimento do nhandereko, carregado nas falas 

das lideranças, das professoras e professores indígenas, que contrapõe a escola jurua, não 

indígena, aos interesses da comunidade, para além da revitalização do modo de ser e agir 

Guarani, reestabelece um lugar privilegiado aos saberes tradicionais, implicando um novo 

olhar sobre eles. Nesse momento, se constitui outro processo formativo. 
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5.4 Formação cultural e política: nhandereko 

Você tem essas figuras que têm a mesma realidade de ser alguém diferente 

de qualquer forma, no sentido de ser um assalariado na aldeia, mas ao 

mesmo tempo você consegue fazer esse desprendimento desse mundo 

individualista que teoricamente obriga todo mundo a seguir assim. A aí, as 

pessoas começam a amadurecer a importância da coletividade e aí depois 

disso, eu, pela minha própria experiência de formação, eu de fato falo que 

concordo com você quando, e é uma coisa que eu já falei para eles assim, 

que o estudo de jurua não significa ser totalmente desnecessário, mas que do 

outro lado de fato, se o jurua governo ainda não deu esse direito novamente 

para uma nova equipe de formandos, num grau mais avançado, que seria a 

faculdade, a gente tem outros meios de fazer isso também. Eu sempre falo 

para eles: antigamente não tinha internet, tanto acesso a outras formas de 

formação na aldeia. E aí, se realmente tem esse interesse, muitas vezes eu 

trabalhei com eles essa coisa da importância de desenvolver leituras, de ler, 

de ter curiosidade de ir atrás, de conhecer como funciona, de como é isso. 

Frisando para eles essa questão da prática que eles tiveram mais facilidade 

em muitos pontos porque não estavam sozinhos quando entraram na escola, 

já tinham coisas amadurecidas em relação ao que que é isso, o que a gente 

espera disso e como que faz para alcançar isso mais ou menos. (...) Um outro 

meio de puxar essa galera para esse mundo de pesquisa, de aprendizado com 

autonomia, também foi para forçar um pouco essa ideia da coletividade, 

puxando eles para o mundo de liderança, porque eu sabia perfeitamente que 

nesse mundo os caras iam se lascar (risos). (...) Quando eu comecei a puxar, 

como quem não quer nada as pessoas para esse mundo de serem líderes, eu 

sabia que ia ser um campo muito forte de aprendizado, porque era uma outra 

coisa que eu já tinha bebido muito e que me havia trazido para esse mundo 

um pouquinho mais desenvolvida na atitude, mentalmente falando, na 

preocupação, na generosidade. (...) Não é só o seu mundinho. Daí as viagens, 

as reuniões, participar dos projetos desenvolvidos na aldeia, que te traz essa 

oportunidade de ouvir o outro em silêncio, de se concentrar nisso, procurar 

entender o que está rolando e isso é uma das coisas que eu acho que também 

fortaleceu esse protagonismo, da atuação dos professores da Gwyra Pepo, no 

sentido de se formar, de fato, pessoas preocupadas com o outro e de colocar 

conscientemente que você tem que fazer alguma coisa em troca por aquilo 
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que você tem, que é diferente da maioria e que não é ruim para você, que é o 

dinheiro. (Jera, 2017). 

Ainda que as professoras e professores guarani da EEIG Gwyra Pepo, na sua maioria, 

não tenham tido acesso a um curso de formação inicial para docência, outras foram as ações 

formativas a contribuir com sua atuação. O acesso à informação facilitada pela tecnologia, 

pela internet, os programas estaduais e federais, o enfoque na construção do PPP, são 

promovedores de um saber.  

Jera, uma das professoras mais experientes, tem sido desde o início quem articula as 

ressignificações da escola indígena, quem participou ou vivenciou transformações na escola e 

na aldeia. Também é quem formou e tem formado as professoras e professores indígenas. Seu 

convite para que a maior parte constituísse o grupo de liderança tinha por objetivo a 

ampliação de conhecimentos, uma vez, que ao lidarem de frente com as políticas jurua e as 

demandas da comunidade, poderiam perceber e intensificar a responsabilidade de seu 

trabalho. 

Eu observo essa equipe de professores que tem na Gwyra Pepo, assim, a 

prática deles como professores, eu acho que de fato tem muita coisa ainda para 

melhorar, para mudar e infelizmente nada é perfeito nesse mundo (...) mas, 

enfim, eu estou feliz porque posso garantir que tem uma equipe boa que pode 

confrontar tudo isso de realidade. (...) Eles saíram desse padrão de achar que 

de fato aula só acontece de fato na sala de aula e eles estão absolutamente 

disponíveis para experimentar coisas e principalmente eles se emanciparam 

dessa ideia de obrigação com o Estado. Então, quando alguém morre na 

aldeia, não precisa falar, o Pedrinho, que tem esse papel de vice-diretor, que 

vai falar que a escola vai parar por três dias. (Jera, 2017). 

Se a construção do PPP tem sido efetiva no suporte teórico para formação, ainda que 

seja incipiente e esteja em processo, a atuação das professoras e professores indígenas na 

liderança constrói diariamente a formação necessária para uma prática docente engajada. O 

engajamento se faz quando se percebe o coletivo que é a aldeia e que atingindo um atinge 

todas e todos. Os problemas de demarcação de terra, saúde, saneamento básico e educação 

atingem o presente e o futuro de todas e todos. 

Todas as professoras e professores indígenas apontaram a ampliação de seus olhares 

sobre a comunidade ao assumirem o papel também de liderança. Entendem mais sobre o 
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universo jurua e têm mais subsídios para luta. Mesmo quem não esteja à frente não deixa de 

exercitar em sua sala de aula os discursos sobre os direitos indígenas, as demarcações 

territoriais e todas as demandas que alunas e alunos devem se preparar para enfrentar. 

Como base está o fortalecimento do nhandereko, pois nesse movimento de 

fortalecimento cultural ganha relevância a discussão de que escola indígena é ideal para o 

povo Guarani e para sua consequente ressignificação baseada nos projetos de futuro que 

garantam o jeito de ser e viver Guarani. Professoras e professores revitalizam essa 

importância, que se torna norteadora para as práticas docentes: 

eu também não valorizava muito isso antes de vir para cá. Acho que se eu 

tivesse ainda no Mato Grosso do Sul eu acho que eu não ia saber nem mais 

falar em guarani, porque os meus primos, sobrinhos, está todo mundo falando 

só em português, casaram com jurua. E eu estou feliz de estar aqui, de morar 

na aldeia, de não perder isso, mesmo que eu seja de outra etnia, pra mim todos 

os Guarani são parentes, mesmo que sejam de etnias diferentes, Mbya é nosso 

parente e quando eu vou na casa de reza, mesmo que eu não saiba nada, eu 

sempre peço para Nhanderu, aonde estiver nossos parentes, para ele nos 

iluminar. Eu penso também que tem bastante gente por aí sofrendo, passando 

fome, daí eu peço para ter mais generosidade assim e pra eu não me tornar 

uma pessoa egoísta, individualista. Sempre tento dividir um pouco do que eu 

tenho, também. E tento passar isso para os meus alunos, que por mais que eles 

não valorizem da cultura ou não queiram saber disso, eles não vão se tornar 

jurua, eles vão ser sempre mbya. E pra não esquecer de Nhanderu, do canto, 

da língua tem que continuar assim, tem que ser praticado, porque senão eu não 

sei como que vai ser daqui uns vinte ou trinta anos. (Lau, 2017). 

A língua é mais valorizada, o que implica a discussão de uma alfabetização na língua 

materna, que respeita a proficiência das crianças. As letras ganham força de armamento e 

aprendê-las a partir da língua materna as consolida mais facilmente, além de garantir e 

expandir o guarani. 

você tem que ensinar pros alunos como que eles têm que fazer pra eles 

aprenderem de outro modo que não esteja ali no papel, que vai servir pra ele 

quando ele for [fazer] as coisas do dia-a-dia. Como que eu vou me expressar 

direito? Ensinar pra eles a importância do papel e ao mesmo tempo levar 

junto a cultura, o que ele vai usar quando acabar o ensino médio, como que, 

já que ele não está ali estudando, se preparando pra fazer uma faculdade, 
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tanto que tem tantos alunos que tem o ensino médio completo e eles não 

sentem vontade, a necessidade de fazer uma faculdade pra ir trabalhar numa 

loja, em alguma coisa, então, a gente procura trabalhar, mostrar pra eles a 

importância deles continuar dentro da aldeia, mas tendo - como é que eu vou 

falar? - pessoas que vão continuar na aldeia, que vão buscar trabalho, mas 

voltado pra sua comunidade, voltado pra sua aldeia. (Claudia, 2017). 

A escola, então, não é apenas para servir de subsídios para o enfrentamento da 

sociedade dominante, do universo jurua, mas também forma para que as alunas e alunos 

indígenas se voltem a favor da aldeia, concede asas para sair e para voltar, para não abandonar 

o ninho. 

A história é repensada a partir das narrativas das xejaryi e xeramoĩ kuery, sábias e 

sábios, que dominam outros conhecimentos para além daqueles que estão nos livros. A 

geografia é revista para além das fronteiras demarcadas pela sociedade dominante, mas, são 

apontadas para enfatizar os problemas políticos. A arte é fundamentada pelo artesanato e seus 

traços típicos. A ciência é natural e é nas trilhas e nas conversas com as pessoas mais 

experientes que se vai desbravando, conhecendo. É nas relações que se fortalece o 

nhandereko, engajando-se que fundamenta a importância disso, é na luta que se coloca em 

prática e é na prática que se faz política. 

No dia que Nhanderu quiser e o Estado fizer - que agora eu acho mais 

distante assim, pelo novo governo, que no nosso país vai demorar mais - mas 

o dia que sair esse curso, os professores da Gwyra Pepo, na sua maioria, vai 

estar só para dar umas pinceladas, para aprender coisas diferentes também 

que só vai aprimorar tudo que eles já estão aprendendo e tudo que já fazem 

de forma muito feliz. Enquanto isso, eles vão continuar, a gente vai 

continuar nessa formação informal, mas que de fato algumas outras 

deficiências que se colocam de forma muito gritante às vezes na escola (...). 

A grande maioria fez e tem gente que fez muito bem e que vai continuar 

fazendo e isso me parece muito bom assim. Como eu falo para eles, tem 

escola de jurua que você pode entrar na oitava série assim e se perguntar 

para eles se eles sabem algum número de algum PL: “o que é isso?” Se eles 

sabem algum número do seu direito, se sabem algum ponto da Constituição 

de 88 voltado para eles, se eles têm alguma consciência e importância da luta 

coletiva. (Jera, 2017). 
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A formação do ser professor indígena tem base nos próprios modos de produção e 

transmissão do conhecimento guarani. Aprendem observando quem já é professora ou 

professor. Além de assumirem constantemente o papel de professoras pesquisadores e de 

professores pesquisadores, ora buscando conhecimentos específicos ligados às disciplinas que 

lecionam, ora buscando formas alternativas de dar aulas.  

Desse modo, não se pode desconsiderar, como afirma Testa (2008, p. 295), que “os 

processos de produção, aquisição e transmissão do conhecimento estão no centro do cotidiano 

guarani de caminhar entre e se relacionar com parentes, outros humanos e não humanos”. 

Portanto, são as relações que acabam por fundamentar a prática docente, bem como reforçam 

as competências políticas, éticas, linguísticas e culturais que se espera das professoras e 

professores indígenas. 

reconhecer-se e ser reconhecido como pertencente à comunidade; ser apoiado e 

indicado pela comunidade, por meio de suas formas de representação política; estar 

sensível às expectativas e às demandas da comunidade, relativas à educação escolar 

de seus membros; saber dialogar com as lideranças de sua comunidade, com pais e 

alunos; relacionar-se de forma respeitosa com a comunidade, ajudá-la nas 

dificuldades e defender seus interesses. (BRASIL, 2002b, p. 23). 

Além dos motivos que levam cada um a lecionar, parte da formação de docentes acaba 

por influenciar o modo como encaram a sala de aula e como se envolvem com esta. 

Pressuponho que, dado tipo de formação, a preocupação com a aprendizagem acaba por criar 

práticas inovadoras. Além disso, a formação não ocorre apenas por vias acadêmicas. 

A falta de docentes que dominem alguns conhecimentos específicos, principalmente 

os relacionados às áreas de exatas e biológicas, obrigam a atribuir aulas das disciplinas a 

professoras e professores jurua. Essas pessoas não são formadas em seus cursos de 

licenciatura para o trabalho diversificado em escolas de ensino diferenciado e bilíngue, 

também não recebem nenhuma capacitação via Secretaria da Educação (nem as próprias 

professoras e professores indígenas recebem). Nesse aspecto, Veiga e Salanova (2001) 

afirmam que, na educação diferenciada 

tem que fazer duas coisas: fazer o índio entender e o não índio também, não é fácil, a 

nossa luta! Temos que dizer para índio: “nós vamos ter que aprender igual o branco. 

Podemos saber igual o que o branco sabe, sendo índio”. No mesmo instante, nós 

temos que enfrentar as professoras não-índias, que estão lá junto conosco. Temos 

que dizer “agora nós vamos ensinar o índio assim, você vai ter que entender, é a 

nossa realidade”. Então é uma coisa difícil para nós. É uma luta diária pode-se dizer. 

(VEIGA, SALANOVA, 2001, p. 27). 

A construção de um ideal de escola indígena e sua constante ressignificação frente a 

educação escolar não indígena convencional é uma luta diária. A ausência de um currículo 
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específico e diferenciado para a EEIG Gwyra Pepo é um dos desafios que se interpõem na 

frente das professoras e professores, indígenas e não-indígenas, intensificado pela ausência de 

formação específica. 

Afinal, como saber o que ensinar sem orientações para isso? Às professoras e 

professores não-indígenas cabe seguir as diretrizes curriculares convencionais, esquecendo-se 

muitas vezes do caráter diferenciado da escola indígena, entretanto, o trabalho árduo das 

lideranças e consequentemente das professoras e professores indígenas atuando sobre o 

discurso da escola diferenciada, do fortalecimento do nhandereko, da importância de 

ressignificar a escola, obriga as pessoas não-indígenas que lecionam na escola indígena a 

também repensarem suas práticas e nessa reformulação e mínima sensibilidade 

compreenderem o contexto escolar que se inserem. 

No que tange às professoras e professores guarani, não tendo formação acadêmica que 

contribua para atuação em sala de aula, seja pela falta de ofertas ou condições favoráveis, 

diferenciadas, para que elas e eles acompanhem, poderia afirmar que isso implica nas 

dificuldades enfrentadas, todavia, observa-se que mesmo que houvesse uma oferta profícua 

não supriria todos os problemas, haja vista, como afirma Jera, que a faculdade “não ensina 

como dá aula, como adaptar material, como falar com aluno”, saberes que se aprendem na 

prática. 

Porém, a mesma formação que reflete na prática docente de professoras e professores 

não-indígenas na EEIG Gwyra Pepo, que possibilita a compreensão do que é uma escola 

indígena diferenciada, bilíngue e intercultural é a mesma que também incide sobre as 

professoras e professores guarani, que para além do espaço escolar, escutam os 

aconselhamentos e discursos das lideranças sobre o papel da escola, que orientam a prática 

docente conforme as demandas da comunidade. 

Ou seja, para as professoras e professores indígenas é reiterado cotidianamente a 

responsabilidade que têm sobre a comunidade, sobre as influências da escola na comunidade e 

como ela deve servir aos projetos de futuro da própria comunidade. Há uma formação 

contínua que fortalece o nhandereko, que não apenas implica na revitalização cultural, mas 

que é política, favorecendo o engajamento das professoras e professores indígenas e 

concedendo-lhes maior força e perspectiva para as lutas. 
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6. Aspectos de inovação 

A prática docente se traduz inovadora quando comparada à educação escolar não-

indígena convencional. Isso porque é conduzida por um viés de engajamento e luta, norteada 

pelo papel de liderança, que também confere às professoras e professores indígenas um 

espaço de formação diferenciado, assim como as discussões e reflexões suscitadas na 

produção de materiais didáticos no programa Saberes Indígenas e na elaboração do PPP. 

Segundo Abbonizio (2013), dos possíveis traços que configuram a educação escolar 

convencional não indígena, três lhe são mais relevantes ao confrontá-la com a educação 

escolar indígena: a escola como lugar isolado, delimitado, fronteado por paredes, muros, na 

qual a maior parte das atividades consideradas como “aula” se restringem dentro do prédio 

escolar; a escola, proposta neste modelo, estaria desinteressada com o presente das pessoas 

atingidas por suas ações, mas dirigida à preparação para aquilo que advirá, que será 

possivelmente aproveitado no futuro e não na sua contemporaneidade ou implicações para as 

atuais condições de vida das alunas e alunos; a escola centrada em saberes ditos universais, 

legitimados pela sociedade dominante, que desvaloriza os demais saberes tradicionais ou 

particularizados de outros grupos sociais desprestigiados, principalmente com pouca tradição 

escolar. 

A partir desses aspectos, Santos (2017), ao analisar a inovação educacional entre as/os 

Guarani Mbya da aldeia Tenonde Porã, aponta as contraposições da EEIG Gwyra Pepo às 

escolas convencionais não-indígenas. Dentre estas, vale mencionar que a maior parte das 

atividades realizadas na escola indígena são diferenciadas, ocorrendo fora do espaço recintual 

da escola.  

As atividades reconhecidas como “aulas” são descritas por Santos (2017) como 

fenômenos, que se regulam num horário mais flexibilizado em relação às escolas não-

indígenas convencionais, com inícios e términos rigorosamente demarcados por um sinal 

sonoro que adverte sobre horário de entrada, trocas de aula, intervalo (recreio) e saída. 

Sem o controle de fábrica que ilustra os sinais na escola, as alunas e alunos guarani 

vão chegando à escola, no período da manhã, por volta das 7 horas, formam uma fila no 

balcão da cozinha e vão sendo servidos por Lúcia Veríssimo ou, à tarde, por Marisa, 
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cozinheiras auxiliadas por Gu65 e Elson, agentes de serviço escolar que auxiliam na limpeza e 

manutenção da escola, além das professoras e professores indígenas, que se revezam 

conforme o dia e as demandas (reuniões de liderança, eventos na cidade, viagens, preparação 

de aulas), e das jovens xondaria e xondaro kuery, alunas e alunos mais velhos. 

Todas e todos da escola auxiliam nesse gerenciamento, que acontece nos períodos 

antecedentes ao início das aulas ou nos intervalos, além de outras situações cuja escola se 

torna ponto de encontro e de recepção de visitantes indígenas ou não-indígenas. A 

coletividade substitui o que estaria no encargo de uma única pessoa no posto de agente de 

organização escolar, que atuam na escola não indígena convencional, entre outras 

responsabilidades, na organização e monitoramento das alunas e alunos na hora do intervalo. 

Isso elucida a ideia de coletividade que nutre todos os espaços da escola, pois, ainda 

que a comunidade não esteja mais tão presente66 quanto no início da construção da escola, ou 

das experiências escolares alternativas que ocorreram na aldeia, entre 1977 e 1981 (SANTOS, 

2017, p. 21), ela busca construir uma prática na qual todas as alunas e alunos, jovens e 

crianças, kiringue, sejam compreendidas e compreendidos como responsabilidade de todas as 

pessoas.  

Também é um aspecto inovador que ilustra a preocupação com a comunidade e 

consequentemente com o coletivo quando a escola consegue subverter o Estado a seu favor, 

ampliando a quantidade de alimento recebido como merenda escolar para ser dividido com as 

famílias de pelo menos parte da aldeia. É comum estudantes receberem bolachas para dividir 

com suas famílias, assim como as famílias buscarem alimentos já cozinhados para se servirem 

em casa, além de outros alimentos não perecíveis guardados na despensa.67 

                                                 

65 Irmã de Tiago, cunhada de Lau. Gu muitas vezes vai à secretaria para conversar com Zezé, Claudia e Poty 

quando atuava na vice-direção da EEIG Gwyra Pepo, além de Lau e Tiago. As conversas são sobre temas 

variados que surgem ao acaso e que vão se construindo a partir de várias anedotas, que também participei 

algumas vezes. Ela é quem mais frequenta a secretaria do que as demais pessoas que trabalham na cozinha ou na 

limpeza, embora Marisa também vá à secretaria para ficar conversando um pouco. 
66 Afirmação frequentemente feita por professoras e professores indígenas em diferentes momentos ao longo do 

trabalho de campo, sendo reiteradas pelas falas das xejaryi e xeramoĩ nos encontros para discutir o PPP. 

Aparentemente, no momento que a escola ganhou vínculo estatal, provocou um distanciamento das famílias, que 

se tem buscado resgatar na reiteração contínua da importância da sua participação e do fortalecimento cultural, 

que tem se instituído como um dos ideais da EEIG Gwyra Pepo. 
67 A quantidade de alimento recebida da Secretaria da Educação é dividida para atender a demanda real de alunas 

e alunos indígenas e a comunidade. No início de cada mês, é feita uma lista dos alimentos estocados e, conforme 

a quantidade, são levados para um galpão onde são armazenados para dividir igualmente entre os núcleos 

familiares da aldeia. Esse processo contribui para o combate à desnutrição e é muitas vezes o único alimento ao 

qual algumas famílias têm acesso, pela falta de algum vínculo de trabalho assalariado estável. 
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Servido o café da manhã (bolacha, bebida quente e, às vezes, fruta) às 7h30, as 

portinhas do balcão da cozinha são fechadas indicando que todas e todos devem ir para sala 

de aula imediatamente. Por este horário, as professoras e professores indígenas e não-

indígenas já estão nas salas de aula à espera das turmas. As não-indígenas são as pessoas que 

mais têm rigor com os horários e por vezes vão convidando as alunas e alunos a entrarem na 

sala de aula, enquanto um ou outro ainda perambula por outros espaços da escola. 

As aulas são divididas por disciplinas como na escola não indígena convencional. Às 9 

horas, todas e todos se encaminham para o prédio central, onde está localizada a cozinha e é 

oferecido o almoço, conforme o cardápio e o que se tem disponível na despensa, sendo muito 

comum a oferta de arroz branco e uru (galinha), feijão branco e/ou macarrão.  

Nas escolas convencionais, o período de intervalo é de vinte minutos, mas, apenas às 

9h30 as alunas, alunos e até mesmo algumas professoras e professores começam a se 

encaminhar para sala de aula. Esta é o seu ponto de encontro, mas não significa que as aulas 

se encerrem nas quatro paredes. Nesse momento, o fenômeno aula ganha os contornos de 

atividades diferenciadas, fogem do recinto escolar e se tornam inovadoras do que é habitual 

em comparação às escolas não-indígenas. 

6.1 Atividades diferenciadas 

As atividades diferenciadas ou aulas diferenciadas, no contexto escolar, são 

geralmente compreendidas como aquelas realizadas fora do ambiente regular de ensino, isto é, 

a sala de aula. No entanto, também podem ser consideradas diferenciadas, ou inovadoras nos 

parâmetros de Ghanem (2013, 2016), dentro da sala de aula ao se contraporem ao que é 

habitual. 

No contexto escolar indígena, principalmente dentro da EEIG Gwyra Pepo, as aulas 

diferenciadas são comumente relacionadas às atividades nas quais prevalece o nhandereko. 

Longe de querer escolarizá-lo, mas, aproveitando também o tempo que a escola proporciona, 

professoras e professores indígenas levam as alunas e alunos à opy ou às casas das xejaryi e 

dos xeramoĩ para ouvir, ver e aprender sobre a cultura, a natureza, o artesanato, as histórias, a 

vida guarani. 

A gente ensina as crianças também na sala de aula, como você estava falando, 

né, a respeitar os mais velhos, mesmo que seja mais criança assim, tipo mais 

novo que ele, respeitar o modo que ele também queira ser respeitado. Daí, a 
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gente leva eles pra casa de reza, a gente faz canto, dança, daí a gente volta pra 

sala de aula e daí a gente explica porque a gente foi pra casa de reza, porque a 

gente fez os cantos, daí pra nós isso também é um ensinamento. Um 

ensinamento que os xeramoĩ, as xejaryi deixaram pra nós, que não é só ir lá na 

casa de reza e voltar como se nada aconteceu. Daí, a gente explica que a gente 

foi cantar, pra se fortalecer, pra gente ficar com mais saúde. Daí, de vez em 

quando a gente faz trilhas nos matos, porque hoje a gente está perdendo essa 

prática de reconhecer a terra, os remédios do mato, né, porque hoje em dia a 

gente só vai mais no posto de saúde e estamos esquecendo de tudo. Mas a 

gente tenta sempre fortalecer na escola mesmo essa prática que a gente está 

perdendo. Essa prática mesmo de plantio. A gente já trouxe os alunos aqui na 

Kalipety pra eles plantar feijão, milho e é uma coisa que eles adoram de fazer, 

porque eles estão dia a dia na terra, pisa na terra sem chinelo, cheio de lama, 

essas coisas. Daí, essa prática de plantar, pra eles é uma brincadeirinha 

também, mas, é uma brincadeira saudável. Daí, a gente leva os xeramoĩ 

também pro opy, porque a gente sempre fala que a gente não quer tornar a 

escola como opy, como a casa de reza, então, as coisas que a gente faz sobre o 

nhandereko, nosso modo de viver, a gente faz na casa de reza. Daí, a gente 

convida os xeramoĩ e as xejaryi pra dar palestra ou pra dar conselho, como que 

eles, como que a gente tem que viver ou se comportar. E a gente tenta muito 

focar isso, que a escola não é a casa de reza. Mas, hoje, também a escola serve 

também como um resgate da cultura também porque, se não fossem os 

professores, os professores estarem lá na frente, não falar mais sobre isso, 

quem que vai falar, né? Hoje em dia, a gente fala que as mães ficam lá, né, 

chega quatro horas, está lá vendo novela. (Aline, 2017). 

As aulas diferenciadas são regidas fora da sala de aula e tendem a fazer com que 

prevaleça a cultura guarani. Além disso, são defendidas como caráter essencial para uma 

escola indígena em contraposição à escola não indígena. 

Hoje, quando a gente vai pra escola, como é diferenciada, a gente tenta sempre 

mostrar pras crianças que aquela sala de aula não é pra eles ficarem como lá 

fora, né, ficar um atrás do outro, quieto, sem perguntar, sem falar. Então, a 

gente dá uma liberdade enorme pra eles se comunicar também com os 

professores e com os alunos também, porque eu acho que, na escola, é bom 

também ter curiosidade e aprender, porque escola também forma como as 

crianças vão ser no futuro, se eles vai ser lideranças, se eles vai ser aqueles 

alunos, tipo, que vão ficar só na aldeia. Daí, eu acho bom também essas 
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coisas. A gente vê em cada aluninho as suas - como se fala? - as suas 

dificuldades e habilidades [descreve isso de forma encantada]. Você olha e 

você fala: esse vai ser tal, esse vai ser tal, porque você vive com eles todo dia. 

(Aline, 2017). 

Reitera-se não querer alunas e alunos que se calem frente às professoras e professores, 

que sejam participativos, estabeleçam vínculos com docentes e não construam o espaço 

escolar como um lugar opressivo. A preocupação com cada aluna e aluno, a percepção de suas 

singularidades, é a busca de não perder a chama da vontade de aprender, como afirma Poty: 

As crianças pequenas, elas querem aprender, né. Toda criança ela vem com 

um fogo de vontade de aprender e quem consegue apagar essa vontade de 

aprender é a escola. A escola que consegue, o professor consegue apagar a 

vontade de aprender do aluno. E os jovens e adultos que estão também na 

alfabetização ou que vão entrar, eles querer aprender, eles têm essa chama 

renovada. Os jovens, eles também têm uma chama, se eles conseguem com 

essa chama de aprender passar pela escola e chegar na adolescência com essa 

chama, eles são ótimos, que são aquelas crianças que mais querem entender, e 

questionam e perguntam as coisas, não só pra te encher o saco, mas, porque 

eles querem aprender, porque eles realmente querem mudar o mundo. Daí, 

eles têm esse fogo da juventude de querer mudar o mundo, de querer fazer 

uma revolução! Revolução, beleza! E isso é bem legal, mas, só que a maioria 

não, a maioria acaba apagando e daí vai: “já que esse negócio é chato, vou 

encher o saco do professor até...quem sabe ele desiste de dar aula”. (Poty, 

2017). 

Para Poty, o fogo de vontade de aprender não é inerente apenas a estudantes 

indígenas, cabendo às professoras e professores não deixarem que se perca e que a escola 

apague essa curiosidade que movimenta a busca do saber, pelo conhecimento, ainda que 

também não seja apenas responsabilidade da docência. A perspectiva é de atenção 

personalizada: 

Então, eu acho que a prática docente é isso, conseguir enxergar a diferença de 

cada aluno, e tentar um jeito de lidar com todos. Na escola indígena, a gente 

ainda tem um grande ponto a nosso favor, que é a quantidade de alunos em 

sala de aula. No Krukutu, por exemplo, a sala que tem mais alunos tem catorze 

alunos, que são o sexto ano. As outras salas têm sete, cinco, nove [alunos]. 
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Daí, quando tem poucos alunos assim, eu acho que dá pra você fazer bem. 

(Poty, 2017). 

É unânime a fala das professoras e professores indígenas sobre a preocupação com as 

alunas e alunos e seus interesses e a visão de que é necessário dar voz a elas e eles. O grupo 

de xondaria e xondaro são exemplos de organizações que promovem de modo mais pontual o 

protagonismo das pessoas mais jovens dentro da escola e fora dela.  A visão sobre a atuação 

política de estudantes foi reforçada ao longo das discussões do PPP e também no 

planejamento de início de ano, em 2016, quando Poty expôs seu desejo em transformar o 

grupo de jovens xondaria e xondaro em grêmio estudantil. O PCNP e a supervisora na época 

responderam sobre uma série de providências burocráticas para isso, sendo afirmada a 

necessidade de se consultar o regimento e fazer eleições. Para longe das questões legais que 

os representantes da DE-Sul 3 pontuavam, Poty enfatizava que a ideia de grêmio estudantil 

servia para que as alunas e alunos entendessem que a escola pertencia a elas e eles, o que se 

compatibilizava com a recente proposta da Secretaria da Educação de incentivo à criação de 

grêmios. 

No entanto, depois das ocupações das escolas por alunos em 2015 e o forte embate 

contra eles que o governo estabeleceu, não parecia que este buscava alunos engajados ou 

minimamente politizados. Além disso, em alguns eventos de que participei que promoviam a 

discussão sobre a implementação de grêmios estudantis, as experiências relatadas só 

ilustravam alunos silenciados pela gestão da escola, que eram meros interlocutores dos demais 

colegas, embora tudo fosse apontado como o maior diálogo estabelecido entre alunos, 

professores, coordenação e direção. 

Jera chegou a comentar numa reunião com a comunidade escolar que alunas, alunos e 

as próprias famílias poderiam se engajar a exemplo das escolas não-indígenas ocupadas pelas 

alunas e alunos jurua. Ao tratar sobre a centralidade dos interesses das alunas e alunos e 

propor enfaticamente sua participação e engajamento com as questões da escola e da 

comunidade, mostra-se mais um aspecto inovador frente às práticas costumeiras da escola não 

indígena convencional. Todas as professoras e professores indígenas, de algum modo, tentam 

movimentar as aulas a partir disso, ainda que haja conflitos: 

Eu lembro que eu dava aula de história, dava aula da história da cultura 

indígena, história dos indígenas na América Latina, a história da aldeia. Aí, a 

aluna: “professora, quando é que a gente vai aprender história de verdade? É 
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terrível assim, sabe. Então, acho que assim, quando você dá aula de um jeito, 

eles vão questionar e quando você dá aula de outro jeito, eles vão te questionar 

do mesmo jeito. Você leva eles pra fazer, pra andar na mata, pra ver as 

plantas, falar dessas coisas e tal, e eles pegam e falam “quando você vai passar 

na lousa alguma coisa, pra gente?”. (Poty, 2017). 

As críticas muitas vezes recaem exatamente sobre as aulas consideradas diferenciadas 

que se vinculam ao nhandereko, dizendo que isso elas e eles já sabem, querem mais escrever. 

Acreditam que as plantações ou capinar, por exemplo, são ações que dominam e não precisam 

praticar. Apesar das frustrações das professoras e professores quando isso é questionado, há 

exemplos de como a insistência nessas aulas atinge as alunas e alunos: 

Isso ficou mais forte, pra mim quando um aluno do terceiro ano, que concluiu, 

que ele falou assim para mim, ele era bagunceiro assim nas aulas, parecia que 

ele não prestava atenção nas aulas, ele falou que aprendeu, que valoriza mais 

as coisas do nhandereko que eu tinha ensinado para eles. Isso traz mais forte 

pra mim para eu continuar trabalhando sobre isso. Eu acho também que tem 

que ter alguém mesmo pra tentar continuar isso na sala de aula. Eu não sei se 

os outros professores também é assim, cada um tem um jeito de dar aula, mas, 

eu vejo que outros professores passam mais coisas de jurua, coisas dos livros, 

mas, tem coisas que eles também passam do nhandereko. (Lau, 2017). 

Exceto as professoras e professores não-indígenas, que não podem falar daquilo que 

não conhecem, todas as professoras e professores guarani trabalham de alguma maneira com 

o nhandereko, independentemente da disciplina, respeitando apenas que tudo aquilo ligado a 

ele deve ser feito fora do espaço escolar. Inclusive, as disciplinas de Cultura Étnica e Língua 

Guarani, estabelecidas no currículo.  

Ainda que a disciplina de Língua Guarani tenha se proposto ao ensino da escrita 

guarani, este ensino marca uma conquista e também é artificio para valorização da língua. 

Eu dou aula de Guarani, que é língua materna (...) é difícil manter essa língua 

preservada, mas, como eu digo várias vezes, o português que invadiu nosso 

território, o português foi um devastador, que dominava todo mundo, os 

índios,  que ainda mantêm sua língua materna. E aí, tudo se perdeu, mas, aqui, 

nossa língua é importante, a gente já perdeu... não é que perdeu, mas, que a 

gente não está mais praticando nossos costumes de fazer artesanato, arco e 

flecha, tudo isso, pesca. Quando eu estou dando aula, eu falo para os alunos 
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que a língua materna é nossa língua, [que] é importante, tanto jurua, mas, 

nossa língua é mais importante e temos que preservar mais, né, porque 

português, a gente aprende rápido, mas, na nossa língua, mais ainda, que a 

gente aprende com facilidade. A gente esquece a língua falada, qual o 

significado. O aluno me perguntou, assim: porque estudar língua guarani, se a 

gente já fala guarani, né? Aí, eu falo pra eles: tá certo, a gente fala nossa 

língua normalmente, mas, por escrito, na leitura assim, a gente não consegue 

acompanhar. Daí, uma vez, eu peguei um aluno lá e aí falei: lê, então, aí, qual 

o significado? Quero ver se você não trava aí. Eu falei pra ele: quando a gente 

lê a escrita guarani, você fica travado ali, porque você não consegue com 

facilidade porque sua língua trava, mas, tem que aprender um pouquinho de 

guarani, tanto guarani quanto português, para você se acostumar a falar mais 

rápido, porque a gente não se perder e tal. Daí, ele falou e nem da primeira 

frase ele passou. Ele ficou travado. E aí ele falou que era difícil e que “eu 

retiro o que eu disse”. Viu, como é difícil? Eu também já tinha falado isso 

também. Uma vez, na época, era o Marcelo que dava aula pra gente, lá no 

quarto ano (...) daí todo mundo reclamando: por que a gente vai estudar aula 

de guarani se a gente já sabe e tudo mais? Aí, o Marcelo, que é ali de baixo, 

porque ele é baixinho (risos) ele me chamou uma vez: vem aqui, vem ver se é 

difícil, vem vê se pra você é fácil, vem ver. Aí, cheguei lá, aí estava escrito, eu 

lembro até hoje “jaje’oi jaguata pee py”, “vamos andar ali’, “jaje’oi nhama’ẽ 

pee py”, “vamos olhar ali”, em português traduzindo. Eu travei a língua 

[pronuncia a sílaba que estava com dificuldade para falar] pra falar, porque é 

tudo junto, né. Falando normal, eu falo [pronuncia o modo como se fala]. 

Então, na verdade, agora, hoje em dia, a gente escreve língua guarani só por 

fala, o que só sai da boca, mas, o que a gente não sabe, que tem umas, aquele 

lá, que tem o [apóstrofo] que a gente colocou, que é o acento que a gente 

colocou, você sabe, né, a gente tem que diferenciar tudo isso né. Língua 

guarani é difícil mesmo. (Txumbay, 2017). 

Não havendo uma oficialização da língua escrita guarani, discutida pelas professoras e 

professores indígenas como aspecto positivo diante do preconceito linguístico enfrentado por 

outras línguas, como o português, ao se estabelecer uma normal culta, a disciplina de Língua 

Guarani busca ensinar a escrita com base na fonética, na forma que se fala, não 

desconsiderando o uso de alguns símbolos como o apóstrofo, determinante para algumas 

palavras. 
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Em relação à disciplina de Cultura étnica, com a ideia de não escolarização do 

nhandereko ou do que é tradicional para o povo Guarani, tem se percebido a variedade de 

temas que a tangenciam, como por exemplo, os problemas enfrentados ao longo da história 

determinados pelas diferenciações étnicas, os processos de colonização, de escravização, 

escolarização e resistência indígena. 

6.2 Cultura étnica 

A visão da disciplina de cultura étnica como espaço para discussões sobre os 

processos de colonização, escravização, escolarização e resistência indígena parece estar 

muito mais ligada à prática docente de Tiago, embora seu posicionamento e relatos sobre suas 

aulas instigue as demais professoras e professores indígenas a discutirem assuntos mais 

políticos e outros temas geradores que contribuam para os projetos de futuro da comunidade. 

A atuação de Tiago acaba por ser inovadora pelo acréscimo das discussões políticas 

que ele insere em suas aulas, em qualquer ciclo, desde os anos iniciais do nível fundamental 

ao ensino médio. Adaptando a linguagem conforme a idade de suas turmas, não deixa de 

estabelecer relações entre os acontecimentos históricos e as demandas e lutas atuais dos povos 

indígenas. Acreditando na importância da compreensão dos poderes executivo, legislativo e 

judiciário, discute o que compete a cada um e suas interferências ou influências nos processos 

demarcatórios, por exemplo. 

Ao longo de 2016, as turmas da terceira série do ensino fundamental sob a regência de 

Tiago estudaram os impactos da PEC 215 na demarcação de terras indígenas e a necessidade 

de luta contra a proposta. No mesmo período, a comunidade como um todo se mobilizava pela 

assinatura da Portaria Declaratória da TI Tenonde Porã, o que agitava as lideranças e exigia 

articulação de todas e todos. As crianças tinham domínio sobre os problemas que as 

cercavam, não foram postas às margens, foram inseridas no movimento de luta e, a partir da 

informação e reflexão, propôs-se também uma formação altruísta ao apontar as situações mais 

difíceis que outras aldeias passavam. 

A leitura da PEC em português, a tradução para o guarani, as explanações de modo 

lúdico nas duas línguas, a discussão e a produção de cartazes para serem levados nas 

manifestações que se planejavam foi a sequência didática realizada. Alunas e alunos daquela 
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turma, em especial, sabiam explanar sobre os problemas territoriais à sua maneira, 

compreendiam as mobilizações, seus desenhos marcavam bem aquilo que tinham apreendido.  

A prática docente engajada e o viés político das aulas são expressivos na construção de 

planos de aula. A sequência proposta não deixa de dar voz às alunas e alunos moldar-se ao 

padrão: apresentação do tema em português, explanação em guarani, roda de conversa e 

proposta de alguma atividade (produção de vídeos, cartazes, entrevistas, mapas conceituais). 

Em aulas com pouca escrita, a valorização da oralidade é uma maneira de atingir a 

todas e todos, considerando que há pessoas com mais dificuldades de leitura e escrita. Numa 

aula sobre território, no nono ano do ensino fundamental, a lousa foi espaço para apenas 

registrar o tema da aula (território) e as respostas dadas pelas alunas e alunos. A aula era 

tecida conforme as respostas, discutindo as noções de continente, país, estado, município, para 

compreender as ideias de fronteira e contrapô-las com as relações de terra antes do período de 

colonização. 

Esta aula, por exemplo, foi em guarani e retomava a aula anterior. Estratégias como 

recuperação da memória a partir das discussões das aulas anteriores e acréscimo de novos 

saberes são comuns entre as professoras e professores indígenas. As discussões em sala de 

aula são também muito enfatizadas. Além do respeito e prevalecimento daquilo que é 

próximo às alunas e alunos. Na aula sobre território, além de discutir o sistema jurua de 

criação de limites, que implica a demarcação de terras, construiu-se, oralmente, o surgimento 

da Krukutu e da Tenonde Porã, a partir dos conhecimentos de estudantes. Novamente, num 

processo de também discutir alteridade, foram pensadas outras etnias, inclusive os ciganos, e 

suas formas de se relacionar com a terra. 

Quase impossível de sair dessa linha que trate de questões históricas e políticas, não 

importando qual disciplina, cultura étnica ou língua materna, história para o nível 

fundamental ou para o médio, esses temas são tratados com maior atenção pela concepção de 

que favorecem a compreensão das demandas atuais da comunidade e dão suporte para lutar 

por estas. Ao engajarem alunas e alunos, favorecem a luta pela comunidade. 

6.3 Ciências humanas 

Saber sobre a história das relações entre indígenas e jurua favorece a compreensão dos 

problemas enfrentados na atualidade pelo povo Guarani. A invasão dos portugueses, as 
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missões jesuíticas e a ditadura militar são fatos bem marcantes e as discussões e os modos de 

abordagem perfazem a prática docente. 

Numa aula sobre o “descobrimento do Brasil”, Tiago perguntava “mba’exa tu rexa 

descobrimento do Brasil?” (como você vê o descobrimento do Brasil?). Iniciava a aula de 

história a partir de um pequeno texto em guarani sobre a invasão e lançava a pergunta. A 

presença da amiga professora, estagiária-pesquisadora, promovia uma docência 

compartilhada, naturalizada pelas trocas de ideias que aproximam as práticas docentes. 

Enquanto Tiago explicava em guarani a invasão eu tentava explicar em português. 

Desenhamos um mapa representando a América e a Europa e a viagem dos 

portugueses até o Brasil para ilustrar. Em seguida, Tiago escreveu a pergunta “invasão 

mbae’e tu ogueru?”, questionando o que a invasão trouxe e as alunas e alunos foram 

destacando as doenças, diferentes daquelas que já eram conhecidas, as guerras por território e 

riquezas, a escravização, a religião e o sistema jurua. Para cada tema, Tiago comentou em 

guarani e pediu para eu complementar de alguma forma. A experiência dessa aula me 

empurrou para substituí-lo no sétimo ano, enquanto ele estaria numa reunião com outras 

lideranças. Encaminhei a aula do mesmo modo, exceto com as discussões em guarani, mas, o 

nível de participação daquela turma sobre a ideia de invasão e enfrentamentos com o universo 

jurua demonstrava engajamento, oriundo da formação dessas professoras e professores 

indígenas que, desde 2010, ressignificava a escola e a tornava, de fato, diferenciada. 

Outra aula, em que minha presença como jurua foi marcada, era direcionada para a 

discussão das missões jesuíticas e a violência contra crianças, pessoas adultas e velhas. Tiago 

mostrou uma imagem de 1549 das ruínas de uma igreja e afirmou que as missões passaram 

em território guarani. Para ilustrar, ele exibiu um vídeo falando sobre São Miguel das 

Missões, no Rio Grande do Sul. A aula era diferente do comum por não ser comum usar 

vídeo. Não há sala de multimídia na EEIG Gwyra Pepo, não há televisores e data-show, 

qualquer equipamento é particular das professoras e professores, mas também é de uso 

coletivo nas reuniões com a comunidade.  

Nas atividades do programa Saberes Indígenas, gravam-se músicas infantis em guarani 

para auxiliar no processo de alfabetização, por exemplo. Nas reuniões do PPP e em algumas 

aulas projetam-se filmes produzidos por indígenas ou cujos indígenas são atrizes e atores. 

Poty, por exemplo, descreve uma aula proposta na Tenonde para produção de vídeos. 
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Aqui, o que deu certo, foi, agora não lembro se foi o quarto ou quinto ano, que 

eu fiz o projeto de filme com as crianças. A gente fez quatro [grupos], dividiu 

a sala em quatro turmas e os quatro deveriam fazer filmes, cada um fazer um 

filme. Deixei totalmente livre para escolher os filmes que quisessem fazer, só 

que tinham que fazer os cartazes, os roteiros e depois, é claro, fazer a 

filmagem. Porque esse projeto não era só pra desenvolver a parte visual e só, 

mas principalmente a escrita. A minha ideia era desenvolvimento da escrita. A 

princípio, eu pedi pra eles fazer um roteiro, fazer os cartazes, fazer as falas, 

tudo. E aí, a gente fez isso, e depois a gente filmou. Ficaram dois filmes bons 

e dois filmes que não saíram. Todos os grupos se envolveram, o problema é 

que assim, eu tinha falta de diretor, de liderança. Daí, as duas crianças que 

eram mais líderes, que ficaram nos outros grupos, entregaram seus trabalhos. 

Os outros dois grupos, que não tinham uma liderança forte ou que - como se 

fala? Não é forte, como eu posso dizer? - alguém que pegasse [e dissesse] eu 

vou fazer isso. Eu coloquei as crianças: você vai ser o diretor, você que vai 

ser, você que vai ser. E eu que escolhi quem tinha mais poder de persuasão e 

liderança. O Vinicius participou um pouquinho. Aí, eu lembro do nome dos 

filmes. Os dois que terminaram eram “A menina que virou onça” e o outro, 

que ficou muito bom e a Kerexu tem vergonha até hoje, mas que eu adoro, é 

“Documentário: a caça da onça”, só que é um pseudo documentário, que eu 

chamo de documentário fake. Então, ela pegou, fez entrevista com a mãe dela, 

que é a Jera, falando sobre a caça, só que aí, ela fez entrevista com as crianças 

falando sobre a caça, mas, as crianças não caçam de verdade. E depois, ela 

filmou eles caçando uma onça que era de madeira, que aí eles colocaram no 

mato, caçaram com arco e flecha e tal, mas ficou tão bonito, tão fofo, que eu 

falei: isso é muito futurista. É um documentário fake. Não é um documentário 

fake. Eu queria inventar um nome, eu falei assim. Eu tinha falado outra coisa. 

Como é que era? Um documentário fictício. É um documentário fictício, é um 

novo ramo no cinema, é muito inovador. Mas daí ela ficou com vergonha e ela 

não queria mostrar pra ninguém, só porque não era verdadeiro. Mas isso é 

ótimo, né. E aí, foi muito bom, porque eram crianças filmando crianças, 

fazendo assim e tendo a ideia de um documentário, que é incrível, porque você 

deixa a criança ali pra filmar qualquer coisa e ela não faz um filme de super 

herói, daí faz um documentário. É muito bom. Daí, os outros que não deram 

certo, eram “Pânico na aldeia” (risos). Sabe o filme “Pânico na floresta”? 

Então, foi tipo uma corruptela “Pânico na aldeia” e o outro era “O ataque dos 
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zumbis na aldeia”, que também não deu certo. Não teve conclusão, eles 

filmaram e tudo, mas eles não chegaram a editar. As duas meninas fizeram até 

o final, fizeram a edição a Kerexu e a Gisele. Aí, o do Pânico, o diretor 

desistiu. É fogo. Os que terminaram eram duas meninas e os outros dois eram 

dois meninos, daí, eles não sabem lidar muito bem com a frustração. O 

menino que estava fazendo a cena de natal, assim, que estava com a máscara, 

eles foram muito engenhosos, eles pensaram muito bem, foram na feira, 

pegaram beterraba e daí eles mordiam a beterraba, daí conforme mordiam a 

beterraba saía o sangue. (risos). Daí, o menino colocava a máscara e fazia 

assim [ela demonstra como ele fazia]. Só que o menino não conseguia respirar 

direito com a máscara, aí, no meio da filmagem ele abria pra respirar. E o 

diretor achou isso muito antiprofissional (risos). Ele achou que ele deveria 

desmaiar, se fosse o caso: você não está respirando, não importa, não pode 

tirar a máscara. Daí, ele desistiu: não quero mais fazer. Só porque estavam 

tirando a máscara no set, durante as filmagens (risos). Eu falei ainda pra ele 

fazer um clip, porque ele não tinha material realmente pra fazer um filme, as 

cenas que eles tinham eram poucas. Aí, eu falei: faz um clip, bota uma música, 

um rock and roll, vai ficar legal. Mas aí eles pensaram mais ou menos e 

acabaram deixando pra lá. Por mais que a gente incentive os alunos, não dá 

pra gente fazer por eles. (Poty, 2017). 

O relato acima demonstra a quantidade de saberes mobilizados nessa produção. As 

aulas diferenciadas, comumente, acabam por ser também aulas interdisciplinares, visão que as 

professoras e professores indígenas compartilham ao afirmarem que não há como separar os 

conhecimentos em caixinhas, pois se cruzam e dialogam. Além disso, nessa narrativa, em 

especial, ilustra-se o protagonismo das crianças, alunas e alunos que se dedicaram na criação 

e produção do vídeo, ainda que alguns grupos não tivessem atingido ou alcançado o produto 

final. 

Também propondo produção de vídeos como atividades que consolidassem as 

propostas de algumas sequências didáticas, Tiago e Lau se voltaram aos registros de relatos e 

narrativas das xejaryi e xeramoĩ, de modo a fortalecerem o nhandereko. Tiago ao discutir 

sobre a ditadura militar, explanou na sala de aula sobre o que foi esse período da história e 

seus reflexos nas comunidades indígenas e pediu as xejaryi e xeramoĩ para que contassem o 

que vivenciaram nesse tempo. Com a concessão, propôs que as alunas e alunos entrevistassem 

e registrassem com mecanismos audiovisuais as histórias das xejaryi e xeramoĩ. Para isso, nos 
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períodos de aula e fora do horário da escola, Tiago acompanhou as alunas e alunos às casas 

dessas pessoas mais velhas. 

Lau também propôs a visita a essas casas. É tácito entre todas professoras e 

professores guarani não escolarizar o nhandereko, e todas as vezes que tratar de qualquer 

tema relacionado a este, sair da escola, levar às alunas e alunos à fonte. No caso, Lau fez um 

levantamento de histórias, contos e narrativas tradicionais e as alunas e alunos deveriam 

escolher uma dessas histórias ouvidas e reproduzi-la num curta, projeto que se tornou 

referência para Poty e que conseguiu envolver um bom número de estudantes, principalmente 

do ensino médio, vistos como os mais difíceis para trabalhar. Porém, é comum suas aulas 

serem fora da sala de aula, com muito mais frequência do que de outras professoras e 

professores indígenas e não-indígenas, sua prática docente se constrói a partir de aulas 

pragmáticas e empíricas: 

eu gosto de fazer mais as coisas assim na prática mesmo, porque pra mim 

também é mais fácil. Por exemplo, fazer pesquisa sobre remédios tradicionais, 

perguntar para as crianças o que elas conhecem e eu pesquiso também para 

passar para eles sobre os remédios. Daí, a gente saía da sala de aula com os 

alunos e fomos em casa e em casa e perguntava. Aí, as pessoas mostravam, 

falavam como que podia fazer, para que que serve e pra mim, isso é o mais 

importante. Aí, pesquisar sobre histórias antigas, que aos poucos vai sumindo 

assim. E os mais velhos gostam de contar as histórias. Quando a gente vai, 

eles ficam contentes porque os netos mesmo não se interessam mais por essas 

histórias, só ficam na televisão, no wi-fi, na televisão, não têm mais tempo de 

sentar todo mundo junto assim para ouvir as histórias. Aí, eu também já fiz 

pesquisa de artesanato, tentei aprender um pouco também, mas sei lá, acho 

que eu não nasci para isso (risos). Mas aí, eu aprendi a fazer brinco também e 

a fazer colar. As pulseiras são mais difíceis. Aí, já fiz a pesquisa sobre 

plantações também, que é bem bacana, assim, a gente saiu, tiramos fotos. Já 

fiz várias outras coisas assim, mas que agora não lembro. (Lau, 2017). 

É uma prática docente voltada para o fortalecimento do nhandereko que não forma 

apenas as alunas e alunos indígenas, mas também as próprias professoras e professores. Além 

disso, na sala aula, ainda que haja a prática de cópia de textos da lousa, geralmente são em 

guarani e falam sobre contextos da aldeia. A título de exemplo: 

Tekoa Tenonde Porã régua 1968 yjypy raka’e kova’e tekoa Tenonde 

Porã. 1975 jave ma heta vema raka’e ikuai nhandekuery. 
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Nhandekuery ou ymã apy São Paulo py ojexa nai raxa vy. Apy tekoa 

py huvixa rami oĩ va’ekue: Novaldo, Eduardo, xamoĩ Kamba, 

Timoteo, Neco ha’egui Vera Mirim (Elias). (Transcrição do caderno 

de campo, aula de história, sexto ano, 3 abr. 2017). 

Trata-se da origem da Tenonde Porã e as lideranças, caciques, que atuaram. Mesmo 

quando não escritos em guarani, os textos retratam algo relacionado ao povo Guarani ou aos 

indígenas de modo geral, como uma tabela indicando a relação da quantidade de indígenas 

por estado, copiada do livro O índio que mora na nossa cabeça: sobre as dificuldades para 

entender os povos indígenas, de Spensy Pimentel. Ou ainda, textos de autoria coletiva das 

professoras e professores indígenas. 

       Modo de vida Guarani 

Antes da chegada dos europeus, a vida dos Mbya era muito humilde. 

A ética e a moral, o respeito pela natureza eram a base importante na 

educação do povo. Quando estavam precisando de algum remédio, 

eles sempre pediam para Nhanderu e sempre cortavam do lado onde o 

sol nasce, que sempre, quando o sol vinha, abençoasse a planta. Os 

Mbya tinham uma época para caçar, eles sabiam em que época cada 

animal estava com filhotinhos. Caçavam uma espécie de cada vez. 

(Transcrição do caderno de campo, aula de história, 1º ano ensino 

médio, 17 out. 2017). 

O jeito de ser, agir e viver Guarani, o nhandereko, é indissociado da prática docente 

guarani, envolvendo a língua, o tema, a postura das professoras e professores indígenas. Ao 

fortalecê-lo a partir das aulas, fortalece a própria comunidade. Percorre-se a aldeia fazendo 

um censo demográfico interno com as alunas e alunos indígenas, contando quantas crianças, 

mulheres e xamoĩ existem, sentando e ouvindo o xeramoĩ Pedro Vicente falar sobre as 

famílias, os núcleos, as transformações da sociedade, sobre plantio, com histórias e mais 

histórias. É um conhecimento imensurável. 

Não dá pra ensinar os nossos alunos, que moram dentro da aldeia só com 

apostila que vem [para asa escolas estaduais] porque muitos conteúdos não vai 

fazer parte da vida adulta daquele aluno. Então, mais voltada pra cultura, que 

eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, indo, participando de reuniões, com 

os professores, com os xamoĩ, que têm tantos conhecimentos, desde as fases 

da lua, que tem a época de plantação, qual lua que você pode plantar, qual lua 

que não pode plantar, que também tem a ver com os materiais pra fazer 
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artesanato, que eu não posso cortar uma madeira pra fazer artesanato em 

determinada época da lua porque ela vai apodrecer rápido, então, eu tenho que 

saber qual é a fase da lua que a madeira, que é pra fazer uma casa que dura 

anos e anos e se eu cortar a madeira que não é na época apropriada vai 

apodrecer rápido e a mesma coisa pra fazer artesanato. Então, isso não está no 

livro. Isso não está no livro. E pra nós, isso é muito importante saber isso, 

porque se a gente não saber desde um corte de madeira, como que se corta pra 

você fazer uma casa, pra você fazer um artesanato, que não vai durar muito 

tempo, então, é como eu falo, algumas coisas que estão no livro, eu dou uma 

olhada, eu pego as apostilas, eu vejo o que serve. A mesma coisa quando vêm 

faculdades de fora oferecendo uma bolsa e tal pros alunos e tal, mas, no papel 

tá escrito “administração de logística”. Os alunos não vão usar, não vão querer 

saber, não tem como introduzir isso pra didática deles. Como que eles vão 

trabalhar na hora da logística se isso não faz parte da comunidade, não faz 

parte da aldeia? Então, nos planejamentos que eu faço, eu procuro saber, 

procuro colocar pra eles o que eles vão usar futuramente, não coloco o que tá 

na apostila, porque não faz sentido, não tem fundamento você colocar lá os 

exercícios na página um, textos de determinado assunto na página dois, textos 

de determinado assunto, que não vai servir pra eles, que não tem nada a ver 

com eles, com nós, né. Então, tem muitas aulas que a gente leva pra casa de 

reza, com essa intenção de ensinar coisas que a gente vai usar no dia-a-dia ou 

futuramente, assim. É a maneira de ensinar pra eles as coisas que realmente 

eles vão usar, que eles vão colocar em prática, quando eles se casarem, quando 

eles terem os filhos deles. Essa é a maneira de ver a educação que a gente tem 

que passar pros alunos e não ficar só naquela coisa da apostila. (Claudia, 

2017). 

Os livros didáticos fornecidos pelo PNLD68 e as apostilas advindas da Secretaria da 

Educação, distribuídos em toda rede estadual, para escolas indígenas e não-indígenas, são 

constantemente criticadas pelas professoras e professores indígenas por não se enquadrarem 

na realidade das alunas e alunos indígenas. A respeito disso, a professora Claudia aponta: 

Tem muitos livros que você olha, você lê e não faz sentido o que tá escrito, 

como, por exemplo, eu estava vendo no livro de artes, semana passada, e lá 

                                                 

68 Programa Nacional do Livro e do Material Didático – programa para avaliar e disponibilizar material didático, 

pedagógico e literário, de forma sistemática, regular e gratuita às escolas públicas de educação básica das redes 

federal, estaduais e municipais. 
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estava escrito, tinha traçados dos Guarani, dos Xavante e dos Kayapó e não 

tinha nenhuma parte que se referisse aos traçados tradicionais guarani. Então, 

falava lá: algumas etnias se inspiram pra fazer seus traçados em animais, daí, 

falaram outros nomes, mas não colocou Guarani. Mas, tinha um traçado 

guarani lá. Aí, eu falei: “tá vendo porque esses livros didáticos não servem? 

Pra começar estamos numa escola guarani que o livro que está ali, didático, 

não se refere ao povo Guarani”. Aí, eu falei assim, muitas coisas que não tá no 

livro didático, que faz parte da nossa cultura, que é uma obrigação a gente 

aprender e saber mais, é sempre como eu falo, a gente sempre acaba 

aprendendo mais das pessoas mais velhas, que tanto você pode conversar com 

elas ou pode ir na casa deles, conversar com eles, que eles têm... Como que eu 

vou falar? Você não pode trazer um xamoĩ pra dentro da sala de aula, você que 

tem que ir até ele. Mas, o ensinamento, além de ser de um modo diferente, que 

fala que a melhor maneira de você aprender é, na cultura guarani, você ouvir e 

observar, é por isso que a gente não tem muito o hábito de ficar escrevendo e 

de ficar lendo, porque todo o processo, desde que você é criança, é de o 

ensinamento vir de uma forma, assim, que eu falo, é um ensinamento que vem 

de uma forma de contos de fadas, que é contado dentro da casa de reza, que é 

contado pelas famílias numa roda de fogo. Então, os mais velhos, os pais e a 

mãe, os avós daquela criança, em determinado dia, sempre estão ali, estão 

comendo, estão conversando, estão falando e a criança, desde pequenininha, 

ela vai escutando, ela vai observando e, quando ela chega numa fase que ela tá 

mais velha, ela vai colocar em prática tudo o que ela aprendeu, mas, ouvindo e 

observando tudo aquilo que ela ouviu desde que era pequenininha. Então, o 

modo de aprendizagem do povo Guarani é muito diferente da escola 

tradicional. (Claudia, 2017). 

Constatar essa diferença, valorizar saberes que não são universalizados e 

sistematizados em livros, relevar os contextos das alunas e alunos indígenas, acabar por 

fortalecer a cultura a partir disso, são outros aspectos inovadores frente à escola não indígena, 

que legitima apenas alguns saberes e desconsidera os contextos. Desse modo, todas as práticas 

docentes sobrepõem isso em qualquer área, desde as ciências humanas até as da natureza. 

6.4 Ciências da natureza 

(...) uma maneira diferente, uma maneira de mostrar pra eles o que que é 

importante, o que que não é e também perguntar pra eles, o que eu sempre falo 

pra eles, pergunto pra eles, que é sobre: “o que vocês gostariam de aprender 
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mais? O que vocês acham que pra você é mais importante aprender nesse 

momento? Você quer aprender sobre a natureza ou você quer aprender como 

que se faz o plantio? Quer aprender como seu corpo funciona? Você não acha 

importante saber como funciona desde alimentação, por onde começa e onde 

termina, que todo mundo sabe?” Mas, a maioria não sabe, por exemplo, como 

que é o processo, o nome de cada parte do corpo, então, eu procuro falar com 

eles, entender eles, eles falam o que eles querem, o que eles não querem, o que 

eles gostam mais, o que eles não gostam. E até mesmo as coisas que eles não 

gostam, a importância que têm. Então, na sala de aula, eu converso muito com 

eles esses assuntos que eles falam: “mas, é chato, professora, eu já sei”. Aí, eu 

falo assim: “você sabe, mas seu colega do lado não sabe, né. Então, se você 

sabe, dá pra você dá uma forcinha e ensinar o colega que tá do lado, por 

exemplo, falar que se você coloca o alimento pela boca, por onde que começa? 

Você coloca na boca, tem os dentes, cada dente tem o seu papel, sua função, e 

até a gente sabe o que é dente, mas cada dente tem uma parte que tem um 

nome e cada nome tem a parte dele pra fazer”. Então, são detalhes mínimos 

que, se você for trabalhar, planejar sua aula, trabalhar na sala de aula, fazer 

que o aluno entenda que é importante ele entender seu próprio corpo, então, 

são etapas que você vai aprendendo, mesmo que... Como na minha cabeça, 

antes de eu entrar na sala de aula: “o que eu vou fazer? O que eu vou falar? 

Sobre o que que eu vou conversar com eles?” Eu ficava tremendo, com medo 

de, sabe, de me sentir capaz de não saber nada. “Se eu não sei nada, como é 

que eu vou passar pros meus alunos? O que que eu vou ensinar pra eles?” 

Mas, se você tem na sua cabeça que você tem muita coisa pra aprender ainda, 

que você tem condições de aprender cada vez mais, então, você se sente mais 

seguro pra ensinar o seu aluno também, naquele processo de aprendizado. 

Tem muitos que sabem, né, digamos, assim, por cima, mas que não sabem 

detalhadamente certas coisas que você tem condições de proporcionar pra eles, 

de como é o procedimento. (Claudia, 2017). 

As aulas de ciências acabam por serem construções que associam conhecimento 

empírico ao teórico, mas também se estruturam a partir dos interesses das alunas e alunos, 

ainda que se faça convite para conhecer e desbravar aquilo que ainda não despertou interesse. 

Os livros não condizem muito com a realidade vivida, mas de alguma maneira também 

servem de base em dadas circunstâncias, pelo menos como orientações iniciais. Lau, numa 

das suas primeiras turmas de ciências, usufruiu, por exemplo, de um livro didático muito 
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antigo, aparentemente destinado ao ensino fundamental anos iniciais, para norteá-las nas 

primeiras aulas. Ela trabalhou com a cópia sobre as partes de uma árvore: raiz, caule, folhas, 

flores e frutos e me mostrou alguns exercícios do livro que tentamos resolver num dia em que 

ela me havia pedido ajuda para montar seu plano de aula. Sugeri que, em vez ficar copiando 

isso, as crianças teriam que ver as árvores, observar que havia diferentes raízes, caules, folhas. 

Para isso, pensamos que as crianças poderiam observá-las ao redor da escola, reproduzi-las 

num desenho e, quando retornassem para a sala, deveriam mostrar os desenhos e as diferentes 

árvores que existiam. Além disso, poderiam trazer diferentes frutos para escola, para comerem 

na sala e verem os tamanhos e as sementes, bem como pesquisarem para que serve cada 

planta. 

Essa sequência didática gerou muito envolvimento por parte das crianças e dos 

adultos, uma vez que elas os procuraram para saber para que serve cada planta. Eu mesma e 

Lau descobrimos que folha de goiaba serve como cicatrizante e anti-inflamatório. As alunas e 

alunos ainda fizeram cartazes sobre suas descobertas, fizeram decalques das folhas das plantas 

e espalharam por toda escola. Aliás, a exposição de trabalhos por toda escola é uma prática 

comum. Todos os trabalhos feitos não se restringem à exposição na sala de aula de cada 

turma, circulam em outras salas, no pátio, nas portas e paredes. 

Para além das paredes, para além do sair da escola em busca do saber das pessoas mais 

velhas, do fortalecimento do nhandereko, também se sai para levar conhecimentos e 

conscientização para toda a comunidade. São exemplos disso as constantes saídas de Lau 

junto com outras professoras e professores indígenas e não-indígenas para coleta de lixo em 

torno da escola e pela comunidade. Junto com alunas e alunos, saem de luvas e com sacos 

plásticos recolhendo todo lixo. Ao retornarem para escola, observam tudo que foi recolhido e 

questionam como aquelas coisas haviam parado aonde foram encontradas. Percebem que elas 

e eles produzem tudo aquilo e que é necessária mais conscientização. Fazem cartazes e saem 

de casa em casa falando sobre isso. Das minhas idas à aldeia, depois desses trabalhos, parecia 

ter diminuído a quantidade de lixo espalhado. 

As falas, os ensinamentos da sala de aula também obrigam as professoras e 

professores indígenas a se comportarem conforme orientam, afinal, são referências e há 

cobrança por isso: 

(...) porque a gente fala: ser professor na escola e ser professor fora também, 

porque ser professor na escola, e fora também, você ensina e aprende com as 
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crianças. Daí, uma vez eu estava indo pra casa da minha mãe, daí, meu tio 

falou assim: “acende um cigarro pra mim, Aline”. Daí acendi e fui levar pra 

ele. Daí, tinha um ex-aluno atrás de mim e falou assim: “Aline, você não pode 

fumar, você falava pra nós que a gente não podia fumar”. Daí, eu falei: “não to 

fumando e realmente, obrigado por me avisar que isso é errado”. Daí, eu falei 

“eu não estou fumando, é pro meu tio”. (Aline, 2017). 

Outra proposta de aula foi de conscientização sobre o mosquito da dengue, que, por 

sua vez, também se ligava com a questão do lixo. Foi uma das primeiras aulas que 

acompanhei depois da licenciatura e do período em que fiquei na secretaria. O projeto sobre a 

dengue parecia-me um assunto comum em todas as escolas, amparadas pelas campanhas 

contra o mosquito, frequentemente veiculadas nos meios de comunicação. Na escola onde 

leciono também se desenvolvia algum trabalho sobre o tema, mas, nenhum levou as crianças 

para fora da escola, para elas verem, perceberem, refletirem, conscientizarem-se e 

conscientizarem. 

Encontravam-se as turmas da primeira, segunda e terceira série. O trio Priscila, Aline e 

Tiago partilhavam a ideia de trabalho. Cheguei à escola por volta das 8 horas como sempre e 

vi as crianças próximas à entrada da escola, com Claudio e Gisele – filha de Olivio Jekupe, 

que, além de aluna da sétima série, também era estagiária –, colando alguns desenhos de 

mosquitos da dengue nas costas e peito das crianças. Logo após, Aline e Priscila também 

saíram com vários impressos para fazer o mesmo e eu ajudei a colar. 

As turmas percorreriam a aldeia a fim de conscientizar a comunidade de que não 

poderia deixar água parada. Então, o ciclo I se dividiu em dois grupos: primeira, segunda e 

terceira série, e quarta e quinta série. Fiquei com o primeiro grupo, que atravessou o Ceci, deu 

a volta pelo campo de cima, passou pela antiga casa de Jera, caiu no açude, atravessou a 

estrada, passou perto da represa e subiu para a escola. 

No caminho, as crianças faziam como um grito de guerra sobre o mosquito da dengue 

e entregavam algum impresso para os adultos que encontravam no caminho. As alunas e 

alunos sempre andavam enfileirados e, quando saíam da fila, eram chamados atenção. 

Eu nunca tinha ido por aquela extensão da aldeia e achava produtivo poder caminhar. 

Fui seguindo-os como as crianças. Aline, Priscila e Tiago se dividiram ao longo da fila para 

ter a certeza de que todos acompanhavam. Eu, uma das últimas, também servi de monitora. 
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Pouco antes de chegarmos ao campo, as professoras e o professor se reuniram, falando 

às crianças que caminho fariam e que deveriam ficar juntas. Era uma trilha fechada, passava 

por algumas casas, mas, tinha uma parte densa de mata, era escura, sendo iluminada por 

poucas frestas entre as folhagens. No caminho da trilha, Tiago me perguntou se eu 

conseguiria saber onde eu estava. Respondi pedindo que não me deixasse ali sozinha, embora 

eu me situasse um pouco de toda volta que havíamos feito. Ele riu e disse que era fácil, só 

precisava saber que a escola ficava a leste da aldeia e seguir para lá. Discuti brevemente essa 

noção de espaço e orientação, falando que, para isso, a primeira coisa que eu deveria saber era 

o que era leste, oeste, norte e sul. Mas, ele disse não compreender bem, embora não soubesse, 

na verdade, que compreendia empiricamente. 

Quando nos aproximamos do açude, eu falei que, dali, ele já podia me soltar. Até a 

gente atravessar a estrada e eu de novo não fazer ideia de onde estávamos. Andávamos 

sempre por uma trilha na qual sempre havia casas, com relativos espaços entre cada uma, 

mas, eu não sabia onde ia dar aquela trilha, então, eu me tornava deslocada até encontrar 

algum ponto de referência. 

Ao longo do caminho, as crianças e os professores colhiam os frutos e comiam. 

Pegamos goiaba e até limão. Gisele foi me dizendo um pouco quem eram os moradores de 

cada lugar. E eu reconheci o caminho sendo o mesmo que tinha feito com o Jordi quando 

fomos construir uma armadilha. Poty, enquanto atuava como vice-diretora na Tenonde propôs 

um ATPC que as professoras e professores deveriam desafiar uns aos outros, entre os 

desafios, todas e todos deveriam montar uma armadilha. 

Em certa altura da trilha, as professoras começaram a falar da quantidade de banana 

verde que tinha e que seria bom para comer. Perguntaram se eu já tinha comido banana verde 

frita e eu disse que não, omitindo o fato de não gostar muito de banana. Então, elas ficaram 

abismadas de eu nunca ter experimentado e começaram a falar de vários pratos que eram 

acompanhados de banana.  

Já distanciadas das alunas e alunos, que estavam sendo coordenados pelos outros 

professores, entramos no mato, pedimos uma faca emprestada e cortamos duas enormes 

pencas de banana verde. Ajudei a segurar algumas bananas, fiz o maior esforço para aguentá-

las na mão porque, quando ia apoiá-las no corpo, disseram para eu tomar cuidado pois 

manchavam a roupa. 
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Subimos a trilha, que pareceu um longo caminho. Para mim, estava árduo, imaginei o 

quanto para quem estava levando a penca inteira. Tínhamos cortado duas pencas, Priscila e 

Aline levaram umas juntas e a outra, menor, foi dividida entre mim e Rete. Eu fiquei 

segurando a penca menor. 

Quando retornamos para a escola, já era intervalo. As crianças comeram e foram 

dispensadas. Eu fiquei um pouco com Auria, filha de Poty, que tinha me puxado para 

acompanhar a trilha e depois me levou à casa de Marta, atrás da escola, para ver um gatinho. 

Depois, ouvi chamar meu nome. As professoras estavam fazendo a banana frita e me 

chamaram para experimentar. As bananas estavam sendo fritas numa grande frigideira e 

colocadas numa forma para sair o óleo. Era colocado sal, como se fossem batatas fritas. 

Experimentei uma, receosa, e depois outra e mais outra, estava difícil saber o gosto, de 

repente me via pegando uma porçãozinha e me vendo comedora de banana verde frita. Estava 

delicioso. E não era fome. 

Os trajetos percorridos, a exploração de todos os caminhos da aldeia, o entranhamento 

em suas veredas. É significativo para as alunas e alunos indígenas ocupar todos seus espaços, 

nada se restringe à escola. Por essa perspectiva, também se inserem, por exemplo, os projetos 

de sustentabilidade e agricultura familiar. 

6.5 Projetos 

Por vezes, para além das aulas ou atividades diferenciadas isoladas ou coletivas, há 

também os projetos em que toda a escola e a comunidade se envolvem. Há projetos que 

nascem para a escola e projetos em que só existe a figura das professoras e professores 

indígenas lideranças, mas estão além da escola.  

Projetos de recreação com jogos indígenas ou de oficinas de artesanato são exemplos 

de projetos para escola, para serem desenvolvidos na escola, ainda que muitas mães e pais 

com domínio artesanal a venham contribuir e façam uma troca de saberes. Geralmente essas 

propostas atendem todo o coletivo de alunas, alunos, professoras, professores e comunidade, 

são voltadas para o lúdico e para aproximação de todas e todos. 

Há projetos também que nascem como propostas inovadoras, mas, não atingem o 

esperado, no entanto, as mesmas ideias, advindas com outros ideais são propulsoras. É o caso 

do projeto horta e do projeto Nhanhoty Mbya Jety. No início de março de 2016, ficou 
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estabelecido em ATPC a realização do projeto horta, que tantas vezes havia sido anunciado, 

começado e nunca concluído. Não participei ou assisti às discussões sobre o projeto, apenas o 

descobri e me inseri no primeiro dia de atividade prática. 

Cheguei à escola e havia uma movimentação, principalmente com as alunas e alunos 

do ensino médio. Estavam se organizando para cortar madeira para cercar o espaço da horta. 

Haviam decidido fazer a horta da escola e foi escolhida uma área aberta, próxima à antiga 

sede da Comissão Yvyrupa rodeada de árvores, que, até então, estava sendo usada apenas para 

fazer grandes fogueiras. 

A área foi limpa e as alunas e alunos do ensino médio seriam responsáveis por aquela 

área junto com estudantes do ensino fundamental. Para cercá-la, foram às margens da aldeia, 

armados com facões para cortar árvores. As meninas nem chegaram a adentrar a mata e já 

foram cortando uma árvore, enquanto os meninos, a maioria xondaro kuery, acompanharam o 

professor Leandro, professor jurua de matemática, e se embrenharam pelo mato. 

As meninas revezaram o corte da árvore entre elas e outros meninos, enquanto Lau 

monitorava. Eu e Fernanda, outra professora jurua, de ciências, apenas acompanhávamos. 

Depois, segui Lau e outros alunos para dentro da mata para ver as outras árvores cortadas. 

Eram bem maiores do que as das meninas. Ajudei a carregar o tronco para a estrada, mas, Lau 

– sempre a Lau – foi me ajudar, quando pedi para esperarem um pouco. 

Segurar um tronco pesado e comprido, caminhar dentro da mata segurando-o com a 

ajuda de outra pessoa, tendo que ir um na frente e um atrás, não conhecendo direito o caminho 

e tendo que desviar de vários arbustos, galhos de árvores caídos e suspensos e fazer uma trilha 

irregular não é fácil, literalmente não é fácil. Ao chegarmos na estrada, descansei. Juntei-me 

aos demais alunos e aos troncos recolhidos.  

Para ir à escola, ajudei Jéssica com outro tronco, enquanto o tronco que eu trouxe da 

mata com um menino ele segurou para levar sozinho. O que era eu ali? Mal sabia segurar o 

facão, quanto mais cortar e mal aguentava um tronquinho de árvore. Depositamos os troncos 

na área reservada para a horta e fomos para o intervalo. Quase sempre é oferecida comida nos 

intervalos e, naquele dia e nos outros que se seguiriam, não sei bem o porquê, a fome batia 

com frequência. 
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No dia seguinte, mais do que troncos de árvores, havia também muitos bambus, que 

estavam sendo cortados e divididos ao meio. Fiquei observando a maneira de segurar o facão 

e de cortá-los, tentava mensurar força e velocidade. Enquanto isso, só organizava os já 

cortados, os maiores e os menores. As meninas e alguns meninos ficavam cortando-os e 

outros meninos já iam cercando. Lau cortava os bambus. Quando diminuiu o número de 

pessoas na horta, ficando só algumas meninas, tentei cortar os bambus. Uma frustração. 

Consegui amassar o bambu. Cortar? Era culpa da faca sem corte. O facão não funcionava em 

mão de jurua. 

As meninas foram pacientes e Lau foi tentar me ajudar cortando, quase me dizendo: “é 

assim”. Se não foi culpa do facão foi do bambu que amoleceu na minha mão. Nos dias 

seguintes, mexemos com terra, escavando e colocando em canteiros que montávamos com 

caules de bananeira. Eu sempre chegava por volta das 8 horas, eles sempre estavam com mão 

na massa. Eu os auxiliava quando eles já tinham iniciado o trabalho e também davam 

continuidade ao que tinham feito no dia anterior, à tarde, embora a contribuição dos alunos do 

ensino fundamental II fosse menor. 

Já o ensino fundamental I também se envolveu com o projeto horta, mas, numa 

proposta de horta vertical. Acompanhei a produção da horta do terceiro ano, quando, certo 

dia, cheguei e Lau e o ensino médio não estavam na horta. Tiago estava sentado em frente à 

escola cortando várias garrafas PET. Sentei-me ao lado dele e ele me passou alguns arames 

para eu ajudá-lo. Começamos a furar as garrafas e colocar arames para que elas ficassem 

suspensas. Quando prontas, dávamos para as crianças, que saiam pulando. Enquanto 

esperavam, ficavam brincando de pirata-navio, que era uma espécie de brincadeira de duro-

ou-mole.  

Tiago se irritou com a brincadeira porque as crianças gritavam no ouvido dele e depois 

ele se justificou dizendo que percebia que estava ficando velho quando perdia a paciência. 

Mas, ao mesmo tempo, demonstrava paciência em fazer aquela atividade com as crianças e 

era atencioso com elas e com o filho, Tadeu, que não gostava de ficar no Ceci e quase sempre 

o acompanhava nas aulas. Depois que todas as crianças pegaram suas garrafas PET, fomos 

para dentro do canteiro de hibiscos. Tiago levou terra num carrinho de mão e o colocou lá 

onde eu e as crianças fomos enchendo as garrafas PET e as pendurando num galho que seria 

sustentado pelos hibiscos. 
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Não plantamos nada. Seriam plantadas verduras e ervas, mas, ainda não haviam sido 

compradas. A escolha dessas plantas era para as crianças acompanharem a evolução de modo 

mais rápido, entusiasmando-se com a ideia. Mas, Tiago era um pouco descrente se aquelas 

garrafas e se as plantações dariam certo, achava que as crianças iriam destruir antes de 

qualquer coisa. A descrença sobre o projeto da horta não era apenas de Tiago. Certa vez, 

quando eu estava com o pessoal do ensino médio, Rete acompanhou o trabalho, mas, ficou 

sentada dizendo que era perda de tempo. Esse projeto sempre começava, todo mundo se 

mostrava interessado, mas, era “só para matar aula”, dizia ela. 

Depois de quase toda a horta estar pronta, descobrirmos que estava tudo errado e que, 

antes de colocar terra nos canteiros, deveríamos arar a terra, informação que foi dada por 

Karai Baixinho, companheiro de Marisa, pai de Rete e Priscila. Daí, tivemos que refazer tudo. 

Mas, Rete e o pai dela foram à horta para ajudar, arando a terra e ensinando o que se deveria 

fazer. Lau tinha se engajado com todo o projeto, era a professora mais envolvida, e se 

chateava quando via que nem todos os alunos se envolviam, falando da vontade de desistir de 

ser professora. Ao mesmo tempo em que se desmotivava quando via não atingir a todo 

mundo, enchia-se de vontade quando percebia o quanto as meninas estavam envolvidas e se 

dedicavam além do horário de aula. 

As alunas e alunos envolvidos no projeto eram xondaria e xondaro kuery, parecia que 

esse aspecto pesava na presença deles, mas, era mais que isso, o envolvimento, também era 

pelo fato de a professora estar envolvida no projeto, por ela não apenas coordenar, mas 

também fazer, atuar, colocar a mão na massa. Vistos os esforços das alunas e alunos, muitas 

vezes Lau comprava geladinho ou trazia chocolate para compartilhar. Mas, não era isso que 

os fazia ficar ali, pois eles também traziam coisas e dividiam as frutas quando colhiam no pé. 

A horta foi finalizada com a plantação de alfaces e couve. As meninas do ensino 

médio encerraram plantando-as. Acompanhei o processo e também plantei. Foi bonito o 

trabalho pronto e mais ainda quando as plantas começaram a crescer. Mas, a horta foi deixada 

de lado conforme outras demandas surgiram. Demorei um tempo para voltar à escola depois 

disso, não havia visto como a hora tinha ficado, mas, segundo Lau, as galinhas tinham 

conseguido entrar e tinham comido. Aparentemente, mais uma vez o projeto horta se 

frustrava.  



218 

 

Em contrapartida, o projeto Nhanhoty Mbya Jety (Vamos plantar batata guarani), 

subsidiado pelo programa VAI de valorização de iniciativas culturais, valoriza a agricultura 

familiar e a plantação de alimentos típicos guarani, no caso, a batata doce, além de ser um 

trabalho destinado às mulheres para sustentabilidade e aumento da autoestima. As 

experiências na horta, ainda que o produto final tenha se perdido, valeram para o 

desenvolvimento desse outro projeto. No momento que se pensa para além da escola, há um 

envolvimento muito maior e há, agora, mais de 40 espécies de batata-doce no Território 

Tenonde Porã, principalmente na aldeia vizinha, Kalipety, fortalecendo a cultura e 

possibilitando outras formas de conseguir recursos próprios. 

Lau e Aline foram as proponentes, o trabalho não acontecia na escola, mas, envolvia 

outras professoras indígenas, alunas, funcionárias e mães. Na mesma linha, também 

subsidiado pelo programa VAI, como o projeto Sementes Sagradas Nhande Reko – Nhanhoty, 

de 2015, idealizado por Jera, propunha resgatar a tradição da cultura alimentar guarani através 

do plantio tradicional. Incluía oficinas de saberes tradicionais e viagens para outras 

comunidades para coleta de sementes. Também havia o projeto Nhamombaraete Nhande 

Ropy'i (Fortalecendo nossa Casa de Reza), em que Valcenir era um dos responsáveis, a fim de 

fortalecer a cultura guarani na essência de sua religiosidade por meio da plantação do fumo de 

corda e da erva mate para atender as comunidades guarani locais. 

Os projetos, sempre escritos pelas professoras e professores indígenas, cuja proposição 

é atribuída a uma ou duas pessoas, voltam-se para um trabalho coletivo relacionado à 

comunidade e principalmente de valorização e fortalecimento cultural, do nhandereko.  

6.6 Linguagens 

Além de propiciar a circulação de conhecimentos, a escola é um espaço de mediação 

para a conquista e aquisição de artefatos ocidentais, como dinheiro, alimentos, 

trabalho, benefícios e políticas públicas. É geralmente na escola que meus 

interlocutores elaboram os chamados projetos culturais e conversam por telefone com 

os prováveis aliados nesses projetos. É pelo computador da escola que encaminham e-

mails para as mais diversas instituições do mundo jurua. É na escola que “digitam” o 

salário dos professores, garantindo a subsistência material de diversas famílias. É na 

escola que também negociam palestras e outras atividades (SANTOS, 2017 – p.156) 

A escola, como aponta Santos (2017), é lugar para negociar e reivindicar direitos 

perante o Estado, que extrapolam as esferas escolares e contribuem “com o delineamento de 

relações que produziram práticas que constituem fugas ou subversões aos princípios do 

padrão escolar dominante” (p.157). Aqui, confirma-se outra característica da escola indígena 
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que se contrapõe a escola não-indígena convencional, ações que trazem melhoria das 

condições de vida das pessoas, a interação com o presente. 

Essa interação é construída junto à ressignificação da escola, que começou, de modo 

geral, a partir do curso de licenciatura realizado pela USP, proporcionando reflexões sobre o 

que é a escola indígena, despertando um olhar mais crítico e voltado para a própria 

comunidade.  

Ao longo do curso de Formação Intercultural Superior do Professor Indígena - FISPI, 

Jera construiu um projeto de intercâmbio com outras aldeias guarani, o projeto Nhandekuery: 

o saber do nosso povo, que propôs a troca de saberes entre aldeias a partir de visitas para 

compreensão de diferentes vivências e relações com o meio ambiente, que influenciam o 

modo de ser de cada comunidade. Esse projeto também foi subsidiado, em 2007, pelo 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do Ministério da Cultura. O projeto foi 

escrito com apoio da professora e coordenadora do FISPI, Maria do Carmo Domite, que 

contribuiu na formulação da justificativa. 

Dentre as aldeias visitadas, escolhidas por ainda manterem alguns costumes 

tradicionais, estavam a aldeia Rio Silveira, em Boraceia, São Paulo, onde fizeram oficinas de 

culinária guarani, com abundância de alimentos tradicionais, plantio e princípios para se 

alimentar de animais da mata, que exigem determinados rituais. Em Peguao-ty, Sete Barras, 

no vale do Ribeira, também em São Paulo, trabalharam com artesanato, onde as pessoas mais 

velhas contaram que tipos são tradicionais, qual o simbolismo religioso de cada um e quais 

artesanatos foram sendo introduzidos ao longo do contato com outros povos. Lá também 

fizeram um estudo sobre a cestaria guarani, que rendeu outro projeto em 2015, pelo programa 

Aldeias69, o Ajaka Para – Cestaria Guarani70. 

Também foram à aldeia Rio Branco, em Itanhaém, litoral de São Paulo, para ver as 

práticas guarani de caça e pesca tradicionais, onde as crianças puderam conhecer todos os 

tipos de armadilhas guarani, desde as menores até as maiores. Algumas delas que pude 

conhecer num dos ATPCs que Poty coordenou, que propunha o desafio de construção de 

                                                 

69 O Programa Aldeias é um dos programas vinculados ao Núcleo Fomentos/Cidadania Cultural. Tem por 

objetivo o fortalecimento e promoção das expressões culturais tradicionais do povo Guarani Mbya nas aldeias 

(tekoa) localizadas na zona sul (Parelheiros) e zona noroeste (Jaraguá) e nos espaços e equipamentos públicos da 

cidade de São Paulo 
70 Ajaka Para – Cestaria Guarani. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bI38rPY6j3E 
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armadilhas. Ademais, também foram à aldeia Bracuí, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, 

onde morava, com seus 90 anos, o xeramoĩ João da Silva71, que entoava muitas histórias, que 

as crianças poderiam ouvir, gravar, escrever, traduzir e ainda compartilhar com as demais 

pessoas da aldeia. 

O compartilhar é o centro de todos projetos, a troca de saberes, a troca de experiências 

e o fortalecimento cultural. Fora isso, também contribui para a sustentabilidade da aldeia por 

causa dos financiamentos e politicamente porque promove o encontro das lideranças e 

permite discussões que favorecem as mobilizações e lutas pelas demandas cotidianas. No 

mesmo estilo, o programa Saberes Indígenas e a elaboração do PPP favorecem essas trocas, 

ainda que se concentrem nas discussões sobre educação escolar indígena, focada no 

nhandereko, servindo para 

pensar num padrão educacional diferenciado de fato, que entra a questão da educação 

guarani, da educação escolar guarani de fato, e que eu penso e que vai certamente ser 

de forma alternativa assim, muito diferente mesmo, e além disso tudo eu não quero 

vínculo com o Estado (...) daí colocar esse espaço de aprendizado tanto pra criança, 

jovens e adultos, os mais velhos, de pensar junto. Primeiro de tudo o que quer 

aprender um pouco, o que quer pesquisar, o que quer estudar um pouco mais. Daí os 

mais jovens pra fortalecer o conhecimento de valorizar a própria cultura e aí fazer isso 

sem vínculo com nenhum órgão público e aí pra ter uma avaliação disso, um registro 

disso, e aí pretendo chamar, convidar amigo jurua também pra fazer essa experiência 

educacional, alternativa, eficiente, prático, e aí depois a partir disso, de repente ter essa 

coisa oficial de novo. Mas, se colocando com autonomia total, em hipótese alguma ter 

de comer a merenda escolar do Estado (Jera, 2017). 

 

                                                 

71 O xeramoĩ João da Silva, cacique da aldeia Tekoa Sapukai, no Rio de Janeiro, morreu em 2016, com 103 anos.   
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Conclusão 

Lancei-me ao campo em busca de conhecer como as professoras e professores 

indígenas guarani mbya entendem sua prática docente. Para tanto, considerei que a educação 

escolar indígena começava a ser ressignificada a partir de 1990, quando o Estado reconheceu 

e deu maior respaldo às demandas dos movimentos e organizações indígenas. Nesse 

momento, a escola, instituição tipicamente não-indígena, norteada até então por princípios de 

catequização, civilização, integração e preservação, começava a ser ressignificada, 

reconstruindo-se junto aos projetos de futuro de cada etnia e, assim, constituindo-se como 

inovação educacional. 

Por meio das observações do cotidiano escolar da Escola Estadual Indígena Guarani 

Gwyra Pepo, a pesquisa se ateve às hipóteses de que aquele grupo docente vê a prática de seu 

ofício centrada no modo de transmissão dos saberes tradicionais de sua cultura ou na mera 

reprodução do modelo de ensino escolar predominante não-indígena, ainda que se tratasse 

oficialmente de uma escola diferenciada. 

Para preencher as lacunas e dar voz às pessoas com quem me relacionei ao longo da 

pesquisa (professoras e professores indígenas, lideranças), fiz entrevistas colhendo 

depoimentos que descrevessem o que cada professora e professor indígena entendia da sua 

prática docente, bem como relatassem um pouco de sua trajetória para se tornar professora ou 

professor e as relações dessa atuação com se tornar ou ser liderança, que se apresentou um 

assunto relevante em todo o trabalho de campo. 

Enveredei-me num percurso de leituras antropológicas sobre o povo Guarani a fim de 

melhor depreender as singularidades do povo que eu pretendia estudar, principalmente no que 

se relacionava à forma de produção, transmissão e aquisição de saberes, fundamentada nas 

obras de Testa (2007; 2008), no intuito de relacioná-la à prática docente. Do mesmo modo, 

aprofundei-me nas produções da etnologia ameríndia sobre educação escolar indígena para 

compreensão do que é a escola indígena e como ela se insere na luta dos movimentos e 

organizações indígenas como reivindicação, ou em que momento supera seu caráter 

colonialista e busca se ressignificar a partir dos projetos de futuro da própria comunidade. 

Concomitantemente, as pesquisas sociológicas sobre inovação educacional apontavam 

aspectos inovadores nesse processo de ressignificação da escola indígena frente aos modelos 

escolares convencionais, que seriam melhores explanados por Abbonizzio (2013) e Santos 
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(2017). Fundamentos necessários para confrontar com as observações de campo e o olhar das 

professoras e professores indígenas, que, por sua vez, ocupam um lugar de intersecção entre 

sua própria cultura e a de jurua, sendo o elo de ligação entre o nhandereko (modo de ser, agir 

e viver guarani) e a escola.  

Entre docentes Guarani com formação em nível superior, estão as professoras Jera e 

Poty, além de Pedrinho, que iniciariam um processo de ressignificação da escola guarani. Os 

cursos haviam despertado aquilo que já lhes parecia coerente de algum modo, mas que ainda 

não tinha sido refletido ou sistematizado. Mais conscientizada de seu papel, Jera, uma das 

primeiras professoras da Tenonde Porã, liderança conceituada entre Guarani e jurua, iniciou 

um movimento para realmente tornar a Gwyra Pepo uma escola diferenciada, pois, para além 

das definições legais de “escola específica, diferenciada, intercultural e bilíngue”, a prática 

condizia com outra realidade, não apenas pela presença majoritária de professoras e 

professores não-indígenas, mas também pela ideias de uma escola que forneceria apenas 

conhecimento de jurua e serviria para “tornar-se alguém”. 

A ideia que se propalava em grande parte da comunidade coincidia com uma visão 

capitalista e individual, que via a escola como um lugar para alcançar desejos e sonhos 

pessoais, privilegiando um único tipo de saber, no caso, o dos jurua. No entanto, isso se 

confrontava com um princípio básico do nhandereko: as pessoas Guarani já são alguém 

quando nascem, sua vinda é uma concessão de Nhanderu e, por isso, cada “pessoinha” vem 

com uma missão. Além disso, considerar que quem não foi à escola não é alguém anularia a 

gama de conhecimento das xejaryi e xeramoĩ da aldeia, cujos saberes não estão contidos em 

livros, mas, nas suas experiências e histórias. Sendo assim, era necessário refletir sobre os 

impactos da escola indígena dentro da aldeia, que começava a ocupar um lugar que não fazia 

parte da cultura guarani. 

Jera, sensível a isso, já desenvolvia aulas que promoviam o fortalecimento do 

nhandereko, em diversas atividades consideradas diferenciadas, levando suas alunas e alunos 

à opy, à represa, às casas das xejaryi e xeramoĩ, fazendo artesanato, construindo armadilha, 

pescando, ouvindo história, comendo comidas tradicionais. Consolidando uma prática docente 

engajada, reflexiva e crítica aos impactos da escola na cultura tradicional. 

Não era possível excluir a escola de dentro da aldeia por ser uma demanda da 

comunidade e uma maneira de dominar alguns conhecimentos jurua, que não deixam de ser 



223 

 

imprescindíveis, tanto pelo contato com a sociedade dominante quanto para reivindicação dos 

próprios direitos indígenas. Mas a escola também passou a servir de base alimentícia para 

muitas famílias. Era necessário reconstruí-la e torná-la efetivamente diferenciada, apelando 

para um discurso de que as professoras e professores, indígenas e não-indígenas, também 

deveriam ser diferenciadas e diferenciados do padrão escolar não-indígena. 

Na mesma época, iniciava-se outro movimento de mudança nas bases políticas da 

Tenonde Porã, uma vez que Jera, novamente protagonista, começou a denunciar os problemas 

de violência doméstica que ocorriam na aldeia, chamando a atenção de um grupo de 

lideranças formado de homens mais velhos que ainda não haviam se preocupado com as 

demandas específicas das mulheres. Com as denúncias e o apontamento de outras situações, 

Jera acabou sendo convidada para participar das reuniões de liderança e ajudar aos demais 

conselheiros, o que a aproximou de outras mulheres que vinham lhe relatar suas histórias. 

Logo, o conselho de liderança começava a se estruturar com a presença de mulheres e pessoas 

mais jovens, que apresentavam outras questões e também favoreciam novas discussões, 

propondo diferentes saídas para os problemas gerais da aldeia. 

Cabe ressalvar que as relações de gênero da sociedade guarani são diferentes da 

sociedade não-indígena dominante, considerando, por exemplo, que homens também 

aprendem os fazeres domésticos e o fazem quando suas mães e companheiras estão no 

período menstrual, tempo que elas ficam de resguardo. Todavia, a Tenonde Porã, sendo uma 

das aldeias guarani mais populosas do estado de São Paulo, impõe-se inovadora frente às 

práticas comuns de outras comunidades indígenas, sobretudo por seguir, atualmente, com um 

conselho de liderança sem a centralidade de poder na figura de um cacique.  

Os dois movimentos vão influenciar radicalmente na prática docente das professoras e 

professores indígenas que atuam na EEIG Gwyra Pepo, uma vez que eles são frutos dessa 

escola, sendo as primeiras pessoas guarani da Tenonde Porã a se formarem integralmente ali, 

formadas de alguma maneira por Jera. São também atuais lideranças, o que também lhes serve 

como oportunidade formativa que incide sobre suas visões a respeito da educação escolar 

indígena. 

A maior parte das professoras e professores guarani não teve estudos além do ensino 

médio, “numa dinâmica bem segmentada, de forma bem tradicional e que saíram do terceiro 

do ensino médio sem saber escrever em guarani e sem ter tido aulas voltadas para questão de 
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fortalecimento cultural ou dentro de um aprendizado de forma mais ampla” (Jera, 2017). No 

entanto, o processo de reestruturação da escola indígena, as diferentes estratégias de Jera para 

promover o fortalecimento do nhandereko e de reconstituir o lugar da escola dentro da aldeia 

despertavam a reflexão e contribuíam para formação que não tiveram. 

As jovens professoras e professores guarani entraram na escola como solução para as 

dificuldades de contato com docentes não-indígenas, uma vez que dominar sua própria língua 

facilitaria o ensino de outra cultura para as alunas e alunos falantes dessa mesma língua. Não 

tinham preocupação pedagógica de também ensinar a cultura jurua e guarani, mas, 

engajaram-se ao longo da sua trajetória docente. Dessa forma, a prática docente se constituiria 

de quatro etapas: o primeiro contato com a sala de aula e as dificuldades inerentes, que foram 

sendo superadas com o auxílio das professoras e professores mais experientes; o cotidiano e 

empirismo que promoviam autonomia para construção dos próprios planos de aula e 

consciência do papel docente vinculado aos projetos de futuro da comunidade; a prática 

docente que se consolidava com engajamento político; e que se completava com o tornar-se 

liderança. 

Ser professora ou professor indígena, de modo geral, estabelece um lugar de referência 

para as demais pessoas da comunidade, além do fato de atuar para essa mesma comunidade da 

qual fazem parte, para quem lecionam e se relacionam fora do espaço escolar. As alunas e 

alunos são parentes, filhas e filhos, sobrinhas e sobrinhos, filhas e filhos de amigas e amigos, 

vizinhas e vizinhos. Ainda que possam afirmar que não são docentes, mas, estão docentes, 

porque não é um cargo efetivo e porque há mobilidade para atuarem em qualquer outro 

segmento dentro da aldeia, não é possível desvincular a atuação na sala de aula daquela fora 

da escola, o que exige um olhar ampliado sobre a comunidade e a compreensão de suas 

demandas. 

Muitas professoras, por exemplo, afirmaram terem percebido como os problemas 

coletivos atingem os núcleos familiares e como, para além da sua casinha e do cuidar de suas 

filhas e filhos, todas as demandas da aldeia e da comunidade, tudo que acontece com o outro 

também interfere. A prática docente engaja as professoras e professores indígenas e o papel de 

liderança reforça esse engajamento. Fornece subsídios para luta, seja por uma educação 

escolar indígena realmente diferenciada seja por demarcação de terras, por saneamento 

básico, por serviços de saúde e qualquer outro problema ou necessidade da comunidade e do 

povo Guarani. 
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O engajamento, entendido como a compreensão do contexto político e 

socioeconômico da comunidade e das relações com a sociedade não-indígena, influencia na 

ressignificação da escola que se constrói com uma série de aspectos de inovação, por se 

diferenciar das práticas costumeiras não apenas das escolas convencionais, mas também, 

possivelmente, de outras escolas indígenas. Primeiro, a posição não central do espaço escolar, 

a fuga do confinamento espacial com o favorecimento dos processos de ensino e 

aprendizagem em outros ambientes fora da escola, como a opy, as casas das xejaryi e 

xeramoĩ, a represa, o açude, as trilhas. Segundo, a valorização dos saberes tradicionais e 

consequente fortalecimento do nhandereko, sob a precaução de não o escolarizar. Terceiro, 

confluindo com a valorização do nhandereko, a preocupação com as condições atuais das 

pessoas da comunidade, que sobrevivem a partir dos projetos de sustentabilidade e agricultura 

familiar idealizados pelas professoras e professores indígenas, lideranças, com subsídios 

governamentais, além das estratégias como a que visa à ampliação da quantidade de alimento 

recebida como merenda escolar. 

Soma-se a esses pontos a valorização da língua escrita guarani e as bandeiras por uma 

alfabetização em língua materna, que vem se consolidando nos últimos anos e tem mostrado 

resultados significativos. E a consequente produção de materiais didáticos em língua guarani, 

iniciados com os cursos de formação da USP. 

As professoras e professores guarani da Tenonde Porã demonstram uma maneira 

inovadora de formação sem o privilegiado espaço universitário. As atividades provenientes da 

elaboração do Projeto Político Pedagógico e do projeto Saberes Indígenas acabam por 

favorecer a reflexão crítica sobre a própria prática docente e a escola indígena. Sem contar a 

formação cultural, entendida como fortalecimento do nhandereko entre as próprias 

professoras e professores, e a formação política, que contribuem para um olhar sobre o 

coletivo, portanto, para os projetos de futuro da comunidade. 

Entre outros aspectos, consolida-se a valorização dos interesses das alunas e alunos, o 

reconhecimento de suas singularidades e o incentivo de seu protagonismo, fundamentados na 

construção dos grupos de jovens, compostos pelas xondaria e xondaro kuery. Há uma busca 

constante em não apagar a chama da vontade de aprender e de se apropriar dos contextos, da 

realidade e dos conhecimentos prévios das alunas e alunos indígenas.  
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É sensível também a apropriação dos recursos audiovisuais como linguagem para unir 

as pessoas mais jovens às mais velhas, nos registros das histórias e depoimentos das xejaryi e 

xeramoĩ, por exemplo. E a inclusão de discussões históricas e políticas, explorando e 

explanando os direitos constitucionais, demarcação de terras e as diferentes mobilizações 

necessárias para luta diária de resistência dos povos indígenas. 

Por estes atributos, a prática docente das professoras e professores indígenas mbya é 

entendida como forma de luta, favorecida pelos espaços de discussão sobre educação escolar 

indígena e pela própria atuação como liderança. É vista tanto como valorização do 

nhandereko quanto como subsídio para compreender e enfrentar a sociedade não-indígena 

dominante. 

A prática docente não se dissocia do jeito de ser, agir e viver guarani, o nhandereko. A 

língua e a postura das professoras e professores indígenas estão enraizadas à sua essência, não 

têm como se dissociar do modo de transmissão dos saberes tradicionais de sua cultura, ainda 

que acrescentem a esta inovações e posicionamentos políticos aprofundados. Esse grupo de 

docentes indígenas não se espelha no modelo de ensino escolar não-indígena convencional. 

Mesmo sem saber, propõe novas frentes para a reconceituação da educação pública de modo 

geral. 
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