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CONQUISTAR A TERRA 

 

Agora nós vamos pra luta 

A terra que é nossa ocupar 

A terra é de quem trabalha 

A história não falha, nós vamos ganhar. 

Já chega de tanto sofre 

Já chega de tanto esperar 

Por mais que demore, vamos triunfar. 

Quem gosta de nós somos nós 

 E aqueles que vêm nos ajudar 

Por isso confia em quem luta 

A história não falha, nós vamos ganhar. 

Se a gente morrer nessa luta 

O sangue será uma semente 

Justiça vamos conquistar 

A história não falha, nós vamos ganhar. 

Já somos uns 30 milhões 

O povo sem terra e sem pão 

O jeito é lutar por nosso chão 

A história não falha, nós vamos ganhar. 

 

Versão original de Benedito Monteiro; 

Modificado por Carlos Praxedes 

 

 

  



 

RESUMO  

A presente pesquisa insere-se nas discussões sobre as lutas indígenas e o papel 
da Educação Escolar Indígena nesse contexto. Construída a partir de um esforço 
teórico e prático para compreensão do processo de invasão do território indígena 
no Brasil, além dos massacres ocorridos nesse processo histórico, a pesquisa se 
fundamenta nas resistências dessas populações com suas estratégias de combate 
perante aos invasores, emergindo nas conquistas e reconhecimentos de suas 
especificidades culturais nos direitos em nível nacional e internacional. Tais 
manifestações em prol da luta e da permanência pelo território resultaram em 
alguns movimentos no sentido de uma Educação Escolar Indígena diferenciada e 
de qualidade, que respeite seus processos próprios de ensino e aprendizagem e 
suas temporalidades. A pesquisa se dá em uma escola indígena, na Terra Indígena 
Araça’i, com cinco professores Mbya Guarani como sujeitos principais. O objetivo 
foi analisar, a partir do olhar desses professores, elementos e conceitos 
epistemológicos da sua cultura que possam contribuir para reelaborar e 
ressignificar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Estadual Indígena 
Mbya Arandu, localizada em Piraquara/PR. Para tanto, buscou-se caracterizar as 
práticas da educação tradicional dos Mbya, partindo do discurso dos sujeitos da 
pesquisa e identificar as práticas culturais na casa de reza (Opy) como base para a 
educação na aldeia. De cunho qualitativo, a pesquisa traz como referencial 
metodológico a pesquisa-ação e a análise do discurso de matriz francesa, 
buscando identificar nas manifestações desses professores nas entrevistas 
semiestruturadas, rodas de conversa e encontros formativos, os conceitos 
epistemológicos culturais para a ressignificação do PPP. Nesse contexto, a 
pesquisa reflete sobre a importância de Escolas Indígenas dignas e das políticas 
educacionais da área, que respeitem suas especificidades culturais e sejam 
diferenciadas de acordo com suas nacionalidades nesse processo de conquistas. 
Foi possível identificar alguns avanços e fragilidades da Educação Escolar Indígena 
no Brasil, assim como perceber que o protagonismo dos professores durante o 
processo deu suporte e evidências de uma epistemologia embasada na 
linguagem/oralidade como manifestação das ações culturais. Ainda, foi possível 
trazer elementos nos discursos dos professores que possibilitaram compor o PPP 
da escola, elementos que foram sistematizados com autoria demonstram uma 
ruptura, pois passam a concretizar por meio da linguagem ideológica a importância 
dessas sistematizações e movimentos que encabeçaram o PPP da escola.  
 
Palavras-chave: Educação Escolar Indígena; Projeto Político Pedagógico; Cultura 
Mbya Guarani; Políticas Educacionais Indígenas. 



 
ABSTRACT 

 

This research is part of discussions about indigenous struggles and the role of 
Indigenous School Education in this context. Built from a theoretical and practical 
effort to understand the process of invasion of indigenous territory in Brazil, in 
addition to the massacres that occurred in this historical process, the research is 
based on the resistance of these populations with their combat strategies against 
invaders, emerging in the conquests and recognition of their cultural specificities in 
rights at the national and international levels. Such manifestations in favor of the 
struggle and permanence for the territory resulted in some movements towards a 
differentiated and quality Indigenous School Education, which respects own teaching 
and learning processes and their temporalities theirs. The research takes place in an 
indigenous school, in the Araça’i Indigenous Land, with five Mbya Guarani teachers 
as the main subjects. The objective was to analyze, from the perspective of these 
teachers, epistemological elements and concepts of their culture that can contribute 
to re-elaborate and give new meaning to the Pedagogical Political Project (PPP) of 
the Mbya Arandu Indigenous State School, located in Piraquara/PR. Therefore, we 
sought to characterize the practices of traditional education of the Mbya, starting from 
the discourse of the research subjects and identifying the cultural practices in the 
house of prayer (Opy) as a basis for education in the village. Qualitative in nature, the 
research brings as a methodological framework the French action research and 
discourse analysis, seeking to identify in the manifestations of these teachers in 
semi-structured interviews, conversation circles and formative mitin, the cultural 
epistemological concepts for the redefinition of the PPP. In this context, the research 
reflects on the importance of worthy Indigenous Schools and educational policies in 
the area, which respect their cultural specificities and are differentiated according to 
their nationalities in this process of achievement. It was possible to identify some 
advances and weaknesses of Indigenous School Education in Brazil, as well as 
realizing that the protagonism of teachers during the process provided support and 
evidence of an epistemology based on language/orality as a manifestation of cultural 
actions. Furthermore, it was possible to bring elements in the teachers' speeches that 
made it possible to compose the school's PPP, elements that were systematized with 
authorship demonstrate a rupture, as they begin to materialize through ideological 
language the importance of these systematizations and movements that headed the 
school's PPP. 
 
Keywords: Indigenous School Education; Political Pedagogical Project; Mbya 
Guarani Culture; Indigenous Educational Policies. 
 

 
 
  



 
RESUMO 

 
Kova’e pesquisa ma onhe apresenta, nhemongueta oikoague gui, mbya kuery 
joguero’a haguegui, mba’eixapa Educação Escolar Indígena oikota hare.Ojejapo 
nhemomburu teórico há’e pratico jaikuaave haguã mba’ixapa yvy onhe invadi mbya 
kuery mba’e Brasil py, jaikuaa haguã jejuka oin raxa havi hague yvy re, kova’e 
pesquisa oikuaa pota havi ayn peve mbya kuery ikuaí’i teri há’e mba’eixapa joguero’a 
teko kove re, o invadi vae’kuery rovaire, conquista oguereko há’e reconhecimento, 
nhandereko py nhembo’e oiko haguã, tanto nacional há’e internacional.Kova’e 
manifestação ma kuaxiapy o nhemombaraete ve hagua jejoguero’a yvy re, ojekua 
nhemongueta há’e movimentos Educação Escolar Indígena nhane aranduá pygua re 
há’e iporã haguarami, nhembo’e nhane mba’e oje respeita hagua, nhembo’e há’e 
arandu. Kova’e pesquisa ma onhepyrum petein escola mbya mba’e gui, Tekoa 
Araça’i py oin vae’gui, cinco professor Mbya Guarani nhepyntyvo mba’eapopy. 
Kova’e objetivo ma ojekuaa pota, mba’eixapa professor kuery oexa, mba’epa oiko 
há’e ojekua, arandu kuaxiare nhamoin vae’rã, nhandereko py gua nhamoin haguã 
Nhemboaty, Nhembo´e, Mba´eapo py, (PPP) Escola Estadual indígena Mbyá Arandu 
py, oje localiza Piraquara/PR py. Mbya reko hete’ipy arandu onhepyrum va’e Opy’i 
gui, o je pesquisa hagui ma há’eva’e ojekua, opa mba’e arandu iporã va’e ma 
opy’igui rãema hexakã. Iporã kova’e mba’eapo, kova’e pesquisa ogueru mba’eixapa 
referencia metodológico onhe mba’eapo há’e ojekuaa pota ijayu hare, ojekuaa pota 
mba’eixapa nhombo’eakuery ijayu nhomongueta hapy, mba’eixapa estrutura oin, 
nhemongueta há’e nhemboaty oiko, arandu kuaxia re nhambojekua nhandereko, 
nhamoin haguã PPP py. Kova’e py, pesquisa py hexankan importância Escola 
Indígen py nhambojekua, iporã va’e nhande política arandu nhane mba’e, tem ke oje 
respeita há’e va’e, nhandereko hete’i, nhande’yvy há’e nhanderekoá, nha conquista 
haguã. Kova’e nhemba’eapo gui ojekua oin porã reiá há’e mamopa oata’i teria, 
Educação Escolar Indigena Brasil py, hexankan havi nhombo’eakuery mbyá 
importante raí oguereko mba’eapo, há’evy oexa nhandeavu há voí importante raí, 
nhemongueta, nhandereko py, háe’javi nhombo’eakuery oexa ramo há’eve nhamoin 
haguã PPP Escola mba’e py. 
 
Palavras-chave: Educação Escolar Indígena; Nhemboaty, Nhembo´e, Mba´eapo; 
Cultura Mbya Guarani; Políticas Educacionais Indígenas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa insere-se nas discussões sobre as lutas indígenas, 

problemas que se arrastam por muitos anos e se tornaram uma questão de 

nacionalidade. Hoje, mais do que nunca, esse é um problema de minorias 

nacionais oprimidas pelo Velho Estado brasileiro, no qual resiste a cultura de 

dominação, exploração, destruição e genocídio pelos brancos (Jurua) 

colonizadores, grandes senhores de terras indevidamente apropriadas, grandes 

comerciantes, grandes burgueses e imperialistas. Assim se faz a resistência 

inalienável de autodeterminação das nações indígenas, buscando, por outras vias, 

resistir e ocupar o direito à cidadania. Nesse contexto, a pesquisa reflete sobre a 

importância de Escolas Indígenas dignas, que respeitem suas especificidades e 

sejam diferenciadas de acordo com suas nacionalidades nesse processo de 

conquistas.  

Voltada para uma aldeia (Tekoa) na Terra Indígena Araça’i, localizada no 

município de Piraquara-PR, a investigação é abordada sob o olhar dos professores 

Mbya Guarani e na busca coletiva de reelaborar e ressignificar o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola, considerando que esse esforço se faz necessário por 

conta do entendimento de que esse documento ainda não atendeu às 

necessidades da comunidade escolar e nem às suas especificidades. Nesse 

sentido, torna-se fundamental compreender quais são os elementos e conceitos 

epistemológicos da sua cultura que contribuem para a construção coletiva de um 

PPP que realmente retrate a identidade, no caso, da comunidade Mbya Guarani. 

Entendo minha participação nesse processo como educador e pesquisador na 

área da educação como um dever, tendo como responsabilidade retribuir, de 

alguma maneira, a pesquisa posta com os professores e todos que, de uma forma 

ou de outra, puderam contribuir. A minha práxis como educador fez com que 

pudesse perceber que entre mim e eles não havia um distanciamento social, mas 

sim cultural, de nacionalidade, identidade, embora, na prática, estivéssemos no 

mesmo barco. E foi com a prática do dia a dia com a comunidade que relacionei a 

minha história de vida com a deles. Venho de família camponesa, não passei pelas 

peleias que meus avós, tios e minha mãe solteira passaram, mas carrego comigo 

essa história, memórias de quando ainda era adolescente, como quando minha vó, 

na hora do café da tarde, contava-me as histórias da vida no campo, as alegrias e 
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também as dificuldades, necessidades e, por muitas vezes, até a falta de comida. 

Tios trabalhavam no corte de cana, eram chamados “bóias frias” por não terem 

onde esquentar a marmita trazida de casa. Meu avô, dito “gato” (termo usado no 

campo para aquele que contratava os trabalhadores rurais – os “peões”), 

trabalhava na colheita e na plantação da safra da época. Meus avós e seus filhos 

viviam perambulando pelo norte do Paraná atrás da sobrevivência, até que foram 

expulsos da fazenda onde trabalhavam, a qual foi embargada pela expulsão dos 

trabalhadores que entraram com vários processos contra o fazendeiro e houve 

uma restituição depois de muitos anos, e que foi uma miséria em valores em reais 

para as famílias que estavam trabalhando e produzindo nessa terra. 

A partir desse momento, na década de 1980, a ilusão e a tecnologia no 

campo, sem terra e sem condições, sem estudos, praticamente só com a coragem 

e o olhar cansado, minha família foi para Pinhais, uma cidade da região 

metropolitana de Curitiba, e se submeteram à realidade, ou seja, serem 

explorados com salários nas ocupações da marcenaria e metalurgia, faxineiras e 

na construção civil. Ninguém da minha família conseguiu concluir por completo o 

ensino básico, entretanto carregavam consigo a importância dos estudos, mas 

sempre tem um “mas”! Esse “mas”: sem oportunidade, com esse Estado fadado a 

propagandas politiqueiras, que não oportuniza condições de estudos, profissões 

para os proletariados e camponeses que hoje ainda se encontram nas grandes 

metrópoles em favelas ou ocupações irregulares e ainda são expulsos 

covardemente pelos aparelhos do Estado. Eu poderia estar desconectado da 

realidade, achar ser um mero burguês olhando para meu próprio umbigo, mas 

agradeço às ciências humanas e à minha avó por terem me dado essa condição 

de interpretar e me reconhecer enquanto classe que luta pelo coletivo. 

Assim entendo as realidades dos povos em luta, as quais viso a buscar por 

meio da pesquisa no campo da educação: uma educação classista do povo para o 

povo, das massas para as massas. Nessa perspectiva, a ciência serve e atende 

às necessidades dos povos, as universidades estão presentes no dia a dia das 

populações, contribuindo para emancipação de nossa sociedade, o que necessita 

de uma nova democracia, pois essa que está posta deixa muito a desejar com 

contradições entre os trabalhadores do campo e da cidade e os povos originários 

que ainda lutam por demarcação de suas terras. 

A minha trajetória no processo de escolarização se deu sempre em escola 
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pública e, ao chegar ao Ensino Médio, passei a estudar no período noturno, pois 

tive que buscar trabalho e conciliá-lo com os estudos. Sempre tive em mente fazer 

faculdade, mas não sabia qual curso escolher, não tinha nada definido, muito 

menos compreendia os processos de vestibulares etc. A sugestão da minha 

família era fazer administração ou ciências contábeis, cursos que nunca passaram 

pela minha cabeça em estudar. Lembro como se fosse hoje, no terceiro ano do 

Ensino Médio, em uma aula de história com o professor Gaspareto, o despertar do 

interesse, adquirindo, assim, o gosto pela Ciências Humanas, tanto nas aulas de 

história como nas de filosofia e nas de sociologia. Após concluir o Ensino Médio, 

foquei em prestar o vestibular no curso de história, porém, ainda não tinha 

esclarecimento do processo de bacharelado e licenciatura. Assim, passou pela 

minha cabeça ficar um ano sem estudar e fazer cursinho pré-vestibular, mas, ao 

verificar o horário do curso de história na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), vi que variava muito e, para mim, não era possível, pois não tinha tempo 

ou exclusividade de tempo integral para cursar uma faculdade pública. Foi então 

que prestei vestibular em uma instituição particular, com preço acessível e, com a 

ajuda da minha mãe, pude iniciar meus estudos, apropriar-me do curso e, o mais 

importante, gostar da área de história, o que me levou, automaticamente, à 

licenciatura, pelo gosto de ensinar. 

Em 2005, estava em meu último ano de faculdade de história e já atuava 

como docente desde 2003 nos municípios da região metropolitana. Foi nesse 

mesmo ano que perdi minhas aulas, por ter havido reduções de turmas e por eu 

ter sido contratado pelo regime do Processo Seletivo Simplificado (PSS). Ouvia 

falar de uma aldeia em Piraquara e queria conhecer e saber se existia escola. Fui 

até o Núcleo de Educação da Área Metropolitana Norte, e, no dia seguinte, fomos 

até a comunidade, onde pude conhecer a escola e a professora que já trabalhava 

lá, assim como alguns Mbya Guarani, ainda meio quietos, observando o que 

fazíamos ali. A técnica pedagógica do Núcleo apresentou a mim e as propostas 

sobre a o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) para a comunidade. 

Comecei trabalhando na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos, a 

grande maioria deles não haviam concluído o antigo primário. Então, propus que 

fizessem teste de equivalência, no qual passei alguns meses de trabalho com 

conteúdos da base da educação para que fosse feita uma avaliação. Lembro-me 

que a avaliação não estava relacionada com a realidade deles, essa foi minha 
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percepção, porém sem poderes de questionamento junto à equipe pedagógica do 

Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBEJA). O 

importante foi que, no fim, tudo deu certo. 

De lá para cá, incorporei as lutas indígenas, suas resistências sobre os 

direitos garantidos tanto na Questão sobre a luta pela terra quanto na Educação 

Escolar Indígena. Durante um tempo morei na Aldeia para facilitar o trabalho e tive 

a oportunidade de me convidarem para participar de cerimônias culturais. Foi em 

um desses rituais que relevaram meu nome Guarani: Xondaro Ruvixa; que 

significa Chefe dos Guerreiros.  

Penso que não é coincidência trabalhar há mais de quinze anos com os 

Mbya Guarani em Piraquara. Sempre me perguntava acerca das contradições 

existentes em nossa sociedade e de como transformá-la. Os aspectos ideológicos 

que a academia me proporcionou foram fundantes para compreender tal 

realidade: da cidade e do campo. No ano de 2013, ingressei no curso de 

especialização em Organização do Trabalho Pedagógico: “a relação entre a 

escola pública e a educação popular”; pela Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). Isso proporcionou-me a primeira investida no campo da pesquisa em 

educação, em particular na Educação Escolar Indígena com o tema Educação 

Indígena: direito, tutela, emancipação.  

No ano de 2016, tentei aproximar-me novamente do campo da pesquisa e 

busquei ater-me à área da antropologia pela UFPR como aluno ouvinte. Deixo 

aqui minha crítica ao professor (sem citar o nome) que me recepcionou de forma 

nada satisfatória, dizendo que eu não poderia falar durante a aula etc. Não durei 

um mês e também me decepcionei com o grupo, pois parecia que eu era um 

estranho no ninho. Fiquei sem estudar ao longo desses anos e me dediquei ao 

trabalho na escola. Foi durante os anos de trabalho que percebi o descaso do 

governo seja pela questão política seja pela social, econômica e educacional em 

relação ao tratamento com a comunidade. Participei junto com os Mbya Guarani 

da Araça’í como de outros Estados em ocupações, escola popular, trancamento 

de BR’s na busca dos seus direitos adquiridos. A cada dia, encarnava ainda mais 

a luta dessa comunidade e busquei, no campo da educação, essa nova 

experiência de retomar a discussão do PPP da escola, mas com o propósito da 

ampla participação dos professores Mbya Guarani, buscando compreender a 

realidade local, seus propósitos com a Educação Escolar Indígena e suas visões 
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de mundo. As políticas públicas sempre chegaram até as escolas de cima para 

baixo, desconectadas da realidade e de forma imposta, seja ela velada ou 

transparente. E foi nesse contexto que me debrucei ao ingressar no programa de 

mestrado no qual tenho essa liberdade de pesquisar.  

Durante a pesquisa, digo mais precisamente na revisão de literatura, 

procurei teóricos que atendessem à necessidade das questões educacionais, da 

luta dos povos ditos “minoritários”, bem como da sociedade explorada e 

subjugada a classes sociais oprimidas pelo estado burguês reacionário que, em 

nenhum momento na história, buscou sequer socializar os meios de produção, 

distribuir a terra para quem nela vive e trabalha. O que temos, nesses últimos 

anos de “gerência” dos ditos presidentes, são meramente representantes da 

destituição dos direitos conquistados. Isso é culpa de uma pequena parcela de 

burgueses atrelados ao latifúndio, amparados por políticos que servem aos 

interesses do imperialismo, que agem como tentáculos em território brasileiro e na 

América Latina. Busquei entre os teóricos que, em suas pesquisas e produções, 

enunciassem a necessidade de se relacionar a realidade do povo, a busca por 

uma literatura decolonial e descolonizadora, ou seja, teóricos que pudessem 

compor uma visão contra a hegemonia eurocêntrica. Logicamente, sem 

desconsiderar e sem generalizar suas produções que, por sua vez, visa a atender 

às necessidades da sociedade global, mas que, em todo caso, coubesse na 

pesquisa como aporte teórico em seus fundamentos atrelados à realidade na qual 

estou inserido e acredito. 

O problema indígena em nosso país se insere no conjunto dos grandes 

problemas nacionais e democráticos. Para compreendê-los corretamente se 

fazem necessárias investigações e estudos sobre o mesmo. No entanto, não se 

pode, desde já, tomar uma posição clara frente a ele. É necessário, contudo, 

reconhecer que o problema indígena não é uma mera questão de direitos as 

demarcações de terras. A questão indígena, dos povos originários dessas terras, 

é um problema de nacionalidades e hoje, mais do que nunca, é o problema de 

minorias nacionais oprimidas pelo Velho Estado brasileiro de grandes burgueses e 

latifundiários. Não é de agora que o nosso Estado e a nossa sociedade vivem em 

condições de subjugação do imperialismo Ianque (EUA) com falsos 

representantes. Com os aportes de Lenin (1918, p. 9): 
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Para Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de 
submissão de uma classe por outra; é criação de uma “ordem” que legalize 
e consolide essa submissão, amortecendo a colisão das classes. Para os 
políticos de pequena burguesia, ao contário, a ordem é precisamente a 
conciliação das classes e não a submissão de uma classe por outra; 
atenuar a colisão significa conciliar, e não arrancar as classes oprimidas os 
meios e processos de luta contra os opressores a cuja derrocada elas 
aspiram.  

 

Os povos indígenas travam uma luta constante desde a invasão dos 

europeus e suas investidas em escravizá-los, doutriná-los e, consequentemente, 

introduzi-los na lógica de uma sociedade que se constituía ao longo dos períodos 

Colonial, Imperial e Republicano. A invasão do território brasileiro pelos europeus 

foi desastrosa e sanguinária com as populações indígenas, desencadeando 

conflitos e resistências por muitos e muitos séculos e, como se não bastasse a 

guerra em si, muitos indígenas pereciam de doenças trazidas pelos invasores 

europeus, já que não tinham anticorpos para resistir. As epidemias dizimaram 

muitas nações. De acordo com Heller (2011), as conquistas realizadas pelas 

coroas de Portugal e Espanha foram umas das mais facínoras da história da 

humanidade, pois populações foram dizimadas às custas das políticas 

expansionistas, mercantilistas e de exploração do território brasileiro. 

Antes da invasão da América indígena, as populações originárias foram 

estimadas em aproximadamente 500 a 700 milhões de pessoas, de acordo com 

Heller (2011, p. 10), “antes da chegada de Colombo, as Américas eram habitadas 

por enorme quantidade de povos, cerca (...) 20% da população mundial em fins do 

século XV”. De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), “no Brasil, os Guarani vivem nos estados brasileiros do Mato Grosso do 

Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, 

Santa Catarina e Tocantins. Somente no País, há 57 mil indivíduos”. No mesmo 

censo de 2010, soma-se em sua totalidade as nações indígenas em torno de 

896,9 mil, distribuídos em 305 etnias e 274 idiomas. 

Durante todo o período colonial as estratégias dos invasores eram dominar 

o território e construir a colônia que servisse aos modos da Coroa, sobretudo as 

riquezas naturais e, consequentemente, a terra para produção e exportação para 

o chamado velho mundo. O empecilho foram os povos indígenas que, ao longo de 

séculos vêm resistindo. A coroa, com seus donatários e seus serviçais da igreja 

católica, tinha como uma única intenção o aniquilamento físico, cultural e a 



20 
 

integração dos povos indígenas à sociedade envolvente. Às custas de muitas 

lutas e muito sangue derramado, pode-se dizer que o movimento indígena que se 

constituiu a partir da década de 70, inclusive em prol da educação escolar 

indígena, resultou em uma transformação de conquistas, passando a serem 

protagonistas de suas escolas (TEIXEIRA, 2013). 

Esses cinco séculos de extermínio, negação e invisibilidade começou a se 

manifestar com organização, com movimentos indígenas em todo território 

brasileiro, com a luta pela terra e pela demarcação e com reconhecimentos de 

seus modos próprios de organização, que só foram reconhecidos com a 

promulgação da Constituição de 1988. E, com essa conquista, a Educação 

Escolar Indígena começa a se tornar um instrumento de luta na apropriação dos 

conhecimentos dos “não indígenas” (jurua), não por aprenderem a escrever o 

nome, ler, interpretar, senão por conquistarem e garantirem espaços nas 

universidades, construindo documentos e diretrizes que contemplam a cultura 

indígena. Diante de uma perspectiva histórica de resistências dos povos indígenas 

ao modelo de colonização e invasão proporcionada pelos colonizadores e que, em 

consequência, resultou no atual modelo de ensino, ainda persistem sinais da 

colonialidade de dominação, negligenciando os saberes culturais, subestimando 

suas epistemologias. 

Nesse contexto de reflexão, a presente pesquisa tem como campo a 

Escola Estadual Indígena Mbya Arandu, localizada na Aldeia Araça’i, em 

Piraquara/PR. O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola ainda não atendeu 

às necessidades da comunidade escolar nem suas especificidades. O PPP que 

vigora atualmente baseia-se nas orientações vigentes de elaboração, ou seja, nos 

critérios necessários e básicos para sua composição. A princípio, a escola tem um 

PPP que aborda alguns conceitos da realidade local como a língua, costumes e o 

que envolve a cultura Mbya Guarani no geral. Nesse documento, constam as 

relações interculturais, bilinguismo, o currículo da base, língua Guarani, mas ainda 

existe uma fragilidade, uma desatualização e uma falta de “autenticidade”, pois 

esse documento foi construído às pressas para cumprir as demandas exigidas 

pela mantenedora. Ele é um dos documentos exigidos para reconhecimento do 

ato legal da escola, ou seja, para manter-se funcionando. 

Entende-se, nesta pesquisa, que o PPP da escola é um documento que 

retrata a teoria com a prática, que conduz uma política norteadora das práticas 
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escolares que se envolvem entre o ensino e aprendizagem, necessitando de uma 

participação dos integrantes da escola e da comunidade escolar. Porém, o que se 

percebe é que as práticas de ensino e aprendizagem não são sucedidas como 

realmente poderiam ser, ou seja, considerando sua cultura, língua, costumes e a 

tradição dos Mbya Guarani. Em contraponto, em nenhum momento as 

observações diagnósticas realizadas na pesquisa demonstraram um avanço 

teórico-metodológico que contemplasse a realidade e a prática dos docentes 

Mbya Guarani, ou seja, entre o que se tem como PPP e a realidade educativa 

vivenciada cotidianamente. 

O que se tem, na prática, na escola pesquisada é muito mais do que se tem 

na teoria documental, ou seja, no PPP. A questão aqui não é culpar ou 

responsabilizar ninguém pelo referido PPP, mas, ao contrário, compreender, de 

forma coletiva, as atribuições que a legislação garante à operacionalidade efetiva 

e à garantia da integralidade da aplicação do PPP. Há uma preocupação em 

reelaborar e ressignificar o PPP com o envolvimento e o protagonismo dos 

professores Mbya Guarani, os porta-vozes da comunidade e lideranças 

educacionais. A educação Mbya Guarani se dá por meio da conexão entre o ser e 

a natureza, uma educação pelo exemplo das tradições que envolvem o corpo e o 

espiritual. Portanto, há a necessidade de conexão entre os saberes tradicionais da 

cultura Mbya Guarani, com o “mundo não indígena”, a Educação Mbya Guarani e 

a Educação Escolar Indígena. 

A relevância da pesquisa se deu, portanto, principalmente por uma 

necessidade coletiva entre professores não indígenas (jurua), professores Mbya 

Guarani, equipe gestora e equipe pedagógica em reformular e ressignificar o PPP. 

Diante da complexidade da língua e por ser um povo ágrafo, mas com o domínio 

da escrita ao longo da colonização, foi possível a tradução do PPP em um dos 

encontros proposto pelo pesquisador com os educadores protagonistas desta 

pesquisa. A tradução para língua Mbya Guarani foi um avanço, pois essa tradução 

reverberou dentro da casa reza (Opy). 

O tema da pesquisa Nhemboaty, Nhembo´e, Mba´eapo (que significa, 

portanto, Projeto Político Pedagógico na língua Guarani) se deu por meio do 

processo construtivo juntamente com os participantes para reelaborar e 

ressignificar esse documento, visando a dar sentido à comunidade escolar para 

que ele seja um documento de apropriação epistêmica, que contribua 
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cientificamente por meio da interculturalidade. Assim, é preciso reatar, com o 

auxílio da história desse povo, como os invasores trataram e como o atual sistema 

político trata a questão indígena em seus vários âmbitos, no que se refere à 

integridade das populações indígenas no território nacional. Só foi possível 

compreender as contradições existentes e identificar a problemática ao 

contextualizar com bases teóricas e experiências vivenciadas pelo pesquisador, 

apreende-se, assim, que a atual organização educacional não garante realmente 

a autonomia e garantia de uma Educação Escolar Indígena que reflita as 

dimensões da cultura Mbya Guarani. 

A partir desse cenário, a proposta desta pesquisa é contribuir na busca pela 

ressignificação do PPP da escola com o protagonismo dos professores Mbya 

Guarani que trabalham na instituição e, nesse sentido, compreende-se que a 

pesquisa só foi possível partindo-se de uma contextualização, ou seja, 

identificando as contradições existentes no âmbito escolar, sem se desconectar 

das lutas e resistências desse povo. O objetivo geral é, portanto, analisar, a partir 

do olhar dos professores Mbya Guarani, elementos e conceitos epistemológicos 

da sua cultura que contribuem para reelaborar e ressignificar o PPP da Escola 

Estadual Indígena Mbya Arandu. Para tanto, foram elencados como objetivos 
específicos: 

1. Caracterizar a educação tradicional Mbya Guarani a partir do discurso 

dos professores Mbya Guarani. 

2. Identificar as práticas culturais realizadas na casa de reza (Opy) 

como bases para educação. 

3. Apontar avanços e fragilidades da Educação Escolar Indígena no 

Brasil. 

É importante destacar que existem elementos culturais essenciais da cultura 

Mbya Guarani e do seu modo de ser (Nhandereko) que se entrelaçam por meio da 

interculturalidade no dia a dia da escola, entre ensino e aprendizagem, e esses 

elementos são fundamentais nesta pesquisa. Nesse sentido, diante da complexidade 

em atender às necessidades de uma escola, almeja-se que, por meio do PPP, haja 

uma transformação e que, de acordo com as características da cultura, seja uma 

escola que atribua o conhecimento científico no seu cotidiano e que a ciência esteja 

a serviço da comunidade. Desse modo, a educação não é assistencialista e uma 

mercadoria com um só objetivo de garantir espaço no mercado de trabalho, 
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dissociada da realidade social que não corresponde aos princípios da formação 

humana emancipatória. Ela se torna, em contrapartida, uma educação de qualidade, 

diferenciada, intercultural na qual a nação Mbya Guarani pode se posicionar frente 

às contradições e que a sua existência humana não se resume aos conteúdos 

curriculares. 

 A pesquisa se contorna por fatos históricos que contemplam uma trajetória 

de resistências e lutas dos povos indígenas em serem reconhecidos como povos 

originários e legítimos desse território, com sistemas próprios de organizações 

políticas, sociais e econômicas, que são ditas atrasadas perante a cultura europeia 

que foi imposta e servida como modelo de organização da sociedade e que, ao 

longo dos anos, foi se constituindo com muitas imposições e opressões. 

Para tanto, a pesquisa tem enfoque qualitativo a partir da metodologia 
da pesquisa-ação, uma vez que o pesquisador está inserido no cotidiano da 

escola e participa das ações de maneira direta. Para coleta de dados, foram 

realizadas quatro etapas, com rodas de conversa e entrevista com os professores. 

O dispositivo de análise da pesquisa foi a Análise de Discurso (AD) de matriz 

francesa, que tem como autor fundador e fundamental o filósofo francês Michel 

Pêcheux. Entende-se aqui o discurso como efeito de sentidos, sentidos que se 

materializam a partir da linguagem em um ato simbólico e ideológico da cultura 

Mbya Guarani. Eni P. Orlandi (2015), uma seguidora e pesquisadora da matriz 

francesa, defende a ideia do discurso como produção de sentidos de um 

determinado contexto social, histórico e em condições de produção. 

Trazer a AD para a pesquisa foi importante porque ela trabalha um sentido 

que não é traduzido, mas sim produzido pela ideologia, história e linguagem. Os 

aspectos epistemológicos nos quais se constitui a cultura Mbya Guarani advêm de 

suas práticas culturais e se reproduzem na linguagem conduzida por uma 

ideologia de resistência perante uma sociedade envolvente de cultura diferente 

dos povos originários. Acredito timidamente que o leitor poderá compreender a 

Análise de Discurso (AD) na Formação Ideológica (FI) quando se tratar das 

questões sociais presenciadas no decorrer da pesquisa com base na revisão 

bibliográfica que são os aportes da pesquisa. 

Antes de apresentar os capítulos, é de grande valia compreender o que 

levou a pesquisa a atingir o seu objetivo geral que foi a epistemologia dos 

professores Mbya Guarani em prol a reelaboração do PPP, documento oficial da 
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escola que norteia o segmento e as propostas pedagógicas. Para atender essa 

demanda de construi-lo de maneira coletiva, foi necessário compreender alguns 

aspectos do cotidiano da cultura Mbya Guarani, a saber: algumas características 

da tradição, o processo contínuo da aprendizagem, a vivência das crianças juntos 

aos pais e familiares, o exemplo que se constitui nas práticas desde o fazer 

comidas com trigo misturado com água, que no processo de esquentar na panela 

e com o manuseio faz com que ele fique em forma da farofa (Reviro). Este já é 

feito do próprio fubá que se misturam na água ficando tipo um bolo, ambos se 

comem puro ou com peixe ou com carne ou misturado com feijão (Rora). As 

crianças se apropriam desses conceitos alimentares junto aos pais desde cedo. 

Na casa de reza (Opy) nas práticas no entardecer, as meninas (Kunha) preparam, 

acendem com a brasa de fogo e servem para os homens (Ava) o cachimbo 

(Petyngua), fornecem caneca (Karo) com água (Yy) morna para que os homens 

possam enxaguar a boca após o uso do cachimbo (Petyngua) para tirar a 

ardência do gosto do fumo de corda (Pety). Após ou durante as práticas dentro da 

casa de reza (Opy), os guerreiros (Xondaro) e guerreiras (Xondaria) dançam e 

cantam, dão conselhos aos jovens etc. Essas características são costumes de 

todos da comunidade, no final da tarde, quase no anoitecer do dia, é que 

diariamente há ensinamentos vivenciados e que habitam a cultura dos Mbya 

Guarani. 

Avaliar os procedimentos da escolarização e a introdução da escola na 

terra indígena hoje é uma necessidade e é um instrumento de apropriação dos 

Mbya Guarani, que se torna um veículo de informação, uma fronteira linguística 

entre os mundos. Existe uma necessidade de informação, pois acompanham a 

evolução tecnológica do processo globalizante que se perpetuou e, com isso, a 

necessidade de acompanhar todo esse processo que a sociedade envolvente 

proporciona. Mas, ao assumir uma escola na comunidade, há também a 

responsabilidade de se sujeitar a compreender esse mundo externo, compreender 

a história dos seus parentes e familiares que, em contextos diferentes, lutaram 

para manter a integridade da cultura. A escola do não indígena tem suas regras, 

ela é uma instituição fadada de regimentos e diretrizes, por isso há a importância 

de vigiar e acompanhar por qual caminho essa escola visa a atender a realidade 

da comunidade. Que escola é essa? Que espaço é esse? Só com o protagonismo 

indígena a escola se torna intercultural? Pelo contrário, ela será um instrumento 
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colonizador com políticas institucionalizadas dirigidas pelos interesses dos que 

estão governando. Por conta disso, as políticas públicas que se constituíram ao 

longo dos anos foram de méritos e muita luta pela busca da escola almejada e por 

uma educação escolar indígena de qualidade e diferenciada que respeite suas 

formas de aprendizagem, sendo um espaço intercultural. 

A pesquisa se debruça nas análises e nos pensamentos da práxis dos 

professores Mbya Guarani sem deixar de considerar o protagonismo das lutas por 

política públicas que emergiram na década de 1980, quando os indígenas 

vivenciaram as suas participações em assembleias, formaram comissões e se 

organizaram perante as contradições existentes. Sua visibilidade foi alcançada e 

buscaram, através da persistência, serem ouvidos e foram tutelados por um 

Estado com muitas falhas, pois “[n]ão é possível democratizar o ensino de um 

país sem democratizar sua economia e sem democratizar, portanto, sua 

superestrutura política” (MARIÁTEGUI, 2010). 

Nesse contexto apresentado, a presente pesquisa propõe uma análise da 

problemática apresentada em seis capítulos. O primeiro capítulo é a Introdução, 

que busca trazer um panorama geral da pesquisa e situar o leitor sobre a temática 

e sua organização. O segundo capítulo, de revisão bibliográfica, terá como foco 

três períodos da história: Invasão (colonização), Império e República, analisando a 

presença indígena e suas lutas até as conquistas de seus direitos perante a 

sociedade envolvente. Ainda nesse primeiro capítulo, serão entrelaçadas 

questões da Educação Escolar Indígena. Ademais, trará perspectivas nas 

organizações dos movimentos indígenas, reconhecimento e o protagonismo 

indígena nas leis que garantem a permanência na terra, autodemarcação, 

retomadas de suas terras e a trajetória da Educação Escolar Indígena que se 

constituirá ao passo da epistemologia indígena com a teoria da decolonialidade 

como apoio para nortear e contribuir com os participantes da pesquisa, 

problematizando e desmistificando o eurocentrismo que foi imposto ao negar, por 

muitos séculos, a existência e a “capacidade” desses povos em se apropriar e se 

empoderar. 

O terceiro capítulo apresenta um pouco do município de Piraquara, que se 

localiza na porção leste da Região Metropolitana de Curitiba, em bacias 

formadoras da área de proteção aos mananciais de abastecimento público (Alto 

Iguaçu) e, em parte, da bacia litorânea. Situada nas encostas da Serra do Mar, 
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limita-se ao norte com o município de Quatro Barras, ao leste com Morretes, ao 

sul com São José dos Pinhais e a oeste com Pinhais. Ocupa uma área de 224,12 

Km², estando a aproximadamente 22 Km da capital, no Primeiro Planalto 

paranaense, com altitude média de 897 metros acima do nível do mar. 

A comunidade reside nessa área desde novembro 1999 pelos documentos 

oficiais, pois, vale ressaltar, que todo território atlântico eram transitáveis e 

ocupados por eles. A comunidade vive e permanece em uma Área de 

Preservação Ambiental (APA), limítrofes entre a Barragem do Rio Cayuguava ou 

Piraquara I, que atende 70% do abastecimento de água para Curitiba. 

O quarto capítulo trará os caminhos percorridos pela pesquisa, 

apresentando a metodologia utilizada para coleta e análise dos dados e os 

sujeitos envolvidos, bem como uma breve descrição das etapas realizadas. 

No quinto capítulo, apresenta-se os resultados e algumas análises das 

ações realizadas, desde encontros informais do dia a dia com observações de 

atividades desenvolvidas em coletivo acordado e decidido em comunidade, até as 

práticas escolares com o manejo da terra. Buscou-se apresentar os encontros 

formativos associados ao objeto de pesquisa. Nesse capítulo, estarão presentes 

as atividades realizadas que irão contribuir no desenvolvimento e compreensão da 

pesquisa para compor a análise dos resultados, uma vez que as etapas da 

pesquisa foram essenciais para processo de identificação. 

Por fim, o sexto capítulo busca responder ao objetivo geral da presente 

pesquisa, por meio de uma síntese reflexiva sobre os elementos culturais e 

epistemológicos da cultura Guarani e as contribuições para a ressignificação do 

PPP. O pesquisador durante o texto problematiza questões da trajetória das lutas 

e resistências das populações indígenas, suas conquistas e os desafios 

contemporâneos postos sobre um estudo direcionado a um breve contexto 

histórico na apropriação da realidade e em que o movimento indígena contribui 

em busca de direitos e de políticas públicas.  
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2. HISTÓRIA E RESISTÊNCIA: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
“NHAMOMBE’U HA’E NHANEMBARAETE: OUGAREI AYN” 

 

2.1. INVASÃO, CATEQUIZAÇÃO E RESISTÊNCIA 

 
Diante do processo histórico de invasão do território brasileiro e 

consideravelmente em toda a América, as fatalidades provocadas são marcadas 

por inúmeras atrocidades incorrigíveis para os povos originários ao longo dos 

anos, limitando-os demograficamente. Esses povos tiveram uma redução 

incalculável, por conta de doenças, de derramamento de sangue, de 

confinamentos às custas dos interesses dos invasores europeus e, 

consequentemente, por conta dos avanços do capitalismo e do modelo destruidor 

que se perpetuou, deixando suas chagas, proporcionando e marcando, ao longo 

dos séculos, inúmeros focos de resistências e lutas por parte das etnias “nações” 

existentes. As práticas coloniais semifeudais e semicoloniais somente serviram 

aos impérios da Europa em acúmulos de riquezas naturais extraídas do território 

brasileiro, bem como o seu controle. Algumas obras etnográficas da Amazônia 

Indígena, como a etnografia de Granero (1996, p. 14), contribuem para identificar 

 
[l]as epidemias que cruzaron el Atlántico junto com los ‘conquistadores’ 
frecuentemente los precedieron, siguiendo las redes de intercambio que 
atravesaban la amazonía y diezmando a sus poblaciones incluso antes de 
que éstas entrasen em contacto directo conlos foráneos. Las guerras de 
conquista y reisistencia, las reducciones y los trabajos forzados-com su 
secuela de castigos, ejecuciones, suicídios, infanticídios y colapso 
sicológico-también contribuyern a este violento processo de diminución 
demográfica y en algunos casos extremos al extermínio de pueblos enterros 
(tal como es el caso de los Yurimagua del alto Amazonas brasileño o de los 
Maynas del alto Marañon). 

 

Durante muitos séculos. Deu-se a exploração dos bens naturais, a 

dizimação de nações e, como se não bastasse, os europeus usaram de suas 

artimanhas e estratégias para confinar os povos indígenas em reservas 

(aldeamentos), conhecidos também como missões, com o propósito de catequizá-

los, doutriná-los e civilizá-los para escravidão. Como aponta Alegre (1998, p. 83), 

“[n]o Brasil, o ensino jesuítico teve início com a vinda do Pe. Manoel da Nóbrega à 

Bahia, em 1549, e a fundação dos colégios de São Paulo (1553) e do Rio de 

Janeiro (1565)”. 
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Os padres jesuítas, mais conhecidos como a companhia de Jesus, vieram 

tecendo uma educação imposta, homogeneizadora e integradora com o objetivo 

de “amansar os selvagens” e doutriná-los segundo a imposição da igreja católica 

com seu método Ratio Studiorun (instrumento codificador da ação pedagógica dos 

jesuítas). O método jesuítico, que perdurou desde 1549 e durou mais de duzentos 

anos, deixou sequelas irreparáveis entre os povos. Tal efeito foi tão intensificado 

que perdurou por muitos séculos. Assim, práticas de evangelização e doutrinação 

ainda podem se encontrar em territórios indígenas com o propósito da “salvação” 

e com o assistencialismo como cartão de visita. 

Mesmo após a expulsão dos jesuítas em 1759, a ideologia teológica 

imposta por eles foi de grande impacto na organização social, econômica e 

política das culturas indígenas durante e após a expulsão dos jesuítas. Sobre a 

concepção de ideologia Brandão (2012, p. 22) aponta que 

 
[d]essa forma, se em Marx o termo “ideologia” parece estar reduzido a uma 
simples categoria filosófica de ilusão ou mascaramento da realidade social, 
isso decorre do fato de se tomar, como ponto de partida para elaboração de 
sua teoria, crítica ao sistema capitalista e o respectivo desnundamento da 
ideologia burguesa. A ideologia a que ele se refere é, portanto, 
especificamente a ideologia da classe dominante. 

 

Pressuponho que, quando cito Brandão e o conceito de ideologia, passo a 

reafirmar a escolha pela Análise de Discurso (AD) para compreensão da realidade, 

trazendo como base os aspectos epistemológicos dos participantes, pois, pela 

história que nos é referida, sempre os povos indígenas são deslocados e rotulados 

de falsas interpretações e dizeres preconceituosos de ideologias dominantes. Assim, 

a construção do Estado Brasileiro se dá em vários processos e com muita 

resistência como será citado nos próximos capítulos da pesquisa. No livro Introdução 

à Análise do Discurso, Brandão aponta em sua obra a ideologia em Althusser (2012, 

p. 23): 

 
Althusser afirma que, para manter sua dominação, a classe dominante gera 
mecanismos de perpetuação ou de reprodução das condições materiais, 
ideológicas e políticas de exploração. É ai então que entra o papel do 
Estado que, através de seus Aparelhos Repressores-ARE-(compreendendo 
o governo, a administração, o Exército, a polícia, os tribunais, as prisões 
etc.) e Aparelhos Ideológicos-AIE-(compreendendo instituições tais como: a 
religião, a escola, a família, o direito, a política, o sindicato, a cultura, a 
informação),intervém ou pela repressão ou pela ideologia, tentando forçar a 
classe dominada a submeter-se às relações e condições de exploração. 
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No século XVIII, um pouco antes da expulsão dos jesuítas, as leis cruéis 

que regiam a colônia até a “independência” se davam por meio de Cartas Régias, 

Alvarás, Resolução e Provisão. Essas leis tinham como fundamentos manter o 

controle entre colonos e indígenas. Contudo, entre essas leis, nenhuma favorecia 

aos indígenas, mas sim entrelaçava o Estado e a Igreja com poderes de aliança, 

visando a controlar a colônia e aumentar a produtividade da exploração sob o 

regime de escravidão dos povos indígenas em aldeamentos. Segundo Alegre 

(1988, p. 83), 

 
[o] Regimento de 1548, dado por D. João III ao governador enviado à Bahia, 
Tomé de Souza, continha instruções para que os padres se aproximassem 
dos nativos e usasse sua interferência nas guerras intertribais, procurando 
facilitar a ação dos portugueses pela manipulação de alianças com algumas 
etnias e combate a outras. Evangelizar e civilizar eram metas que se 
complementavam na consolidação do território conquistado e reforçavam as 
alianças entre o Estado e a Igreja. O projeto educacional parecia render a 
ambas as panes os resultados esperados e o fortalecimento das duas 
instituições caminhou por muito tempo na mesma direção, identificando os 
interesses políticos e religiosos tanto formalmente quanto na prática. 
Munidos de uma pedagogia própria e da experiência adquirida como 
educadores, os jesuítas foram a mola mestra do ensino escolar no Brasil 
colonial. 

 

Essa aliança entre o Estado e a Igreja tinha como seus representantes o 

governador Mem de Sá e o Padre Manuel da Nóbrega, que sabiam muito bem 

lidar com as questões indígenas e como dominar os indígenas com discursos 

teológicos, usando de má fé os comparativos da cultura dos povos indígenas para 

um regime traiçoeiro a mando de Portugal. Como declarado por Sposito (2012, p. 

100), 

 
Essa supremacia, agora representada pelos colonizadores, obrigava os 
nativos da América a aceitarem a dupla autoridade do rei e do papa. Ao 
mesmo tempo, o princípio de guerra justa estava também enunciado, na 
medida em que qualquer impedimento a esses propósitos, que eram 
desígnios divinos, seria rechaçado com extrema violência. 

 

Após a expulsão dos Jesuítas, se consagra na colônia um curto período 

com um apartheid entre e Estado e Igreja. Contudo, o que se pretendia pelos 

“capatazes da Coroa” era uma disputa pelos indígenas, de quem teria condições 

eficazes de explorar e administrar a mão de obra por meio da escravidão: se a 

Igreja por meio das missões jesuíticas ou o Estado por meio dos capitães. Assim, 
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afirma Gomes (1988, p. 75), “[o]s oficiais da Coroa achavam que os índios 

deveriam ser civilizados pelo trabalho individual que prestassem ao projeto 

colonial; os religiosos, pela doutrinação e pela organização do trabalho coletivo”. 

Ambos controlavam os indígenas em um sistema único de exploração física 

e epistêmica de acordo com o “patrão” europeu, juntamente com os proprietários 

de terras da colônia com menos ou mais voracidades. Vale ressaltar que muitos 

colonos tinham a mesma opinião dos oficiais da Coroa e esse ato resultou em 

conflitos com os religiosos. Nesse caso, esses conflitos só eram apaziguados com 

a expulsão de grupos indígenas realizada pelos capitães para manter o controle e 

não ocasionar nenhuma discordância ou até revoltas nos aldeamentos. Como 

relatado por Gomes (1988, p. 76), 

 
[d]e São Paulo eles foram expulsos no auge da campanha dos bandeirantes 
contra as missões dos Sete Povos, de onde retiraram talvez centenas de 
milhares de índios Guarani que eram em seguida vendidos aos fazendeiros 
no Rio de Janeiro e Bahia, na primeira metade do século XVII. 

 

Tal fato demonstra o principal propósito da Coroa: manter o controle sob os 

indígenas, seja pelos poderes da Igreja seja pelo Estado, ambos com o único 

princípio do desenvolvimento da produção e exploração dos recursos naturais 

para sustentar a Coroa. As leis elaboradas pela Coroa demonstram como mantém 

o controle sobre os povos indígenas, como o Alvará de 3 de maio de 1757 ou 

Diretório de Pombal salientado por Gomes (1988, p. 73): 

 
Conjunto de 95 artigos que constituem o último ordenamento português 
sobre os índios. Reitera a retirada dos poderes temporal e espiritual dos 
jesuítas. Concede liberdade para todos os índios. Favorece a entrada de 
não índios nas aldeias, incentiva casamentos mistos, cria vilas e lugares 
(povoados) de índios e brancos. Nomeia diretores leigos. Promove a 
produção agrícola e cria impostos. Manda demarcar áreas para índios. 
Proíbe o ensino das línguas indígenas e torna obrigatório o português. 

 

O controle sobre a colônia se manteve ao longo de trezentos anos 

arraigados por legislações impostas para controlar qualquer tipo de rebelião ou 

resistência dos povos indígenas nos aldeamentos e, até mesmo, os ditos 

“selvagens”. Após o fim do Diretório de Pombal em 1798, várias Cartas Régias 

foram emitidas, manifestando-se de maneira muito mais intensa no controle da 

colônia, no que diz respeito aos povos indígenas, especificamente os mais difíceis 

de controlar e escravizar (GOMES, 1988, p. 73): “[p]romovem guerras ofensivas 
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aos índios Botocudos, Coroados, Guerén, dando concessões a quem o fizer 

particularmente, inclusive com direitos a escravização”. Nota-se que as 

populações indígenas resistiam contra toda e qualquer forma de opressão, a 

Coroa tinha que, muitas vezes, oficializar por meio Carta Régias o massacre 

contra os indígenas que não se deixavam ser escravizados, seja por cunho 

religioso seja pelo massacre declarado injustamente. 

O fato de realçar a importância desses fatos históricos possibilita ao leitor 

compreender a trágica história que os povos originários vivenciaram ao longo dos 

séculos e as inúmeras estratégias dos invasores. Entende-se que nem todos os 

povos indígenas distribuídos no território foram cooptados pelos portugueses, pois 

a resistência e os acordos eram momentâneos, pois, mesmo que uma liderança 

fosse cooptada, ela não tinha poder perante os demais indígenas, que 

vivenciavam seu povo ser escravizado e, com isso, quebravam os tais acordos 

impostos pelo invasor. 

Nessa perspectiva, vale ressaltar a vingança por parte dos indígenas 

Aimorés, uma nação valente. Esses indígenas, com grandes habilidades, com 

flechas e bordunas1, dificilmente perdiam suas flechas ao atacar o inimigo. Esses 

fizeram estragos na Capitania de Ilhéus, como relata Prezia (2017, p. 54): 

 
O medo era tanto que outro cronista chegou a escrever que seis ou sete 
guerreiros Aimorés conseguiam destruir um engenho de 100 pessoas. Para 
fugir desses ataques, os moradores de Ilhéus buscavam o caminho da costa 
rumo a capitania da Bahia, por ser o mais curto e mais acessível. Essa 
acessibilidade durou pouco, pois, ao descobrirem essa rota de fuga, os 
Aimorés desceram ao litoral no encalço. Buscavam pontos estratégicos, de 
onde atacavam os portugueses. Poucos sobreviveram. Os que não morriam 
pelas flechas, pereciam pela borduna. Sobreviveram apenas “os que se 
metiam no mar, onde eles não se atreviam a entrar”. Entretanto, muitos 
portugueses eram capturados ao buscar terra firme, pois esses indígenas 
ficavam horas a fio, de tocaia atrás de rochedos ou na mata esperando o 
inimigo. Escaparam apenas os que partiram de navio. Não sem razão, eles 
foram vistos como “o castigo de Deus”, que punia os portugueses por tantas 
atrocidades cometidas contra os indígenas do litoral. 

 

A excelência por parte da Coroa com suas artimanhas era construir um 

índio privado de sua identidade, destribalizado, homogeneizado, tornando-se ou 

escravo ou semiescravo nas fazendas dos colonos na produção de inúmeras 

culturas de plantios e agropecuária de interesse da metrópole. Entre esses fatos 

históricos, não existiram períodos que fossem melhores ou menos piores para os 
 

1 Arma indígena de ataque, defesa ou caça de forma cilíndrica e alongada feita de madeira dura. 
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indígenas, mas sim um conjunto de problemáticas impostas pelos invasores sem 

nenhum caminho a prosperar a não ser resistir, adequar-se aos moldes do 

colonizador e às missões nos aldeamentos, articulando algumas negociações 

para sobreviver ou se embrear nos interiores das matas. 

As políticas de controle da Coroa foram criadas para manter a ordem como 

o Diretório Pombalino destinado aos indígenas aldeados, que tinha como 

fundamentos as políticas integracionistas e assimilacionistas, bem como o 

processo de miscigenação para se inserir totalmente na sociedade, tornando-se 

súditos. Em todo o período Colonial e Imperial, a “Educação para os Indígenas” foi 

praticada por cunho religioso nas confinações das missões, com práticas de 

converter o “selvagem” e atribuir ofícios para se integrar à civilização com os 

ideais religiosos, que, em consequência, teve outra finalidade. De acordo com 

Ferreira (2001, p. 72), “[a]té a expulsão dos missionários da Companhia de Jesus, 

em 1759, os jesuítas usaram a educação escolar, entre outras coisas, para impor 

o ensino obrigatório em português como meio de promover a assimilação dos 

índios”. 

Uma pedagogia com viés filosófico e teológico assegurou certo controle nos 

aldeamentos. Os indígenas viviam nesses aldeamentos sob a direção do Diretório 

(Diretórios dos Índios, como eram chamados), que foram criados pelo Marquês de 

Pombal em 1757, formando vilas nos aldeamentos comandados por um Diretor 

dos indígenas considerados “mansos”, esses trabalhavam nos roçados e outros 

ofícios por ordenamento e, baseado nas regras dos Diretórios, aplicavam 

inúmeras atividades para manter a organização e o controle. De acordo com 

Garcias (2007, p. 29), 

 
[p]ara o ingresso no recolhimento, a idade mínima era de 6 anos e a 
máxima, 12, e o número de reclusas não poderia ultrapassar 50. O seu dia 
era dedicado às orações e ao aprendizado e exercício dos trabalhos 
domésticos. Ao nascer do sol, deveriam se levantar e fazer a higiene 
pessoal, seguindo depois para as orações. Após as rezas, as meninas 
índias iriam para o trabalho, que poderia ser de costura ou de fiação e 
tecelagem. Então jantariam, teriam um tempo de repouso e retornariam ao 
trabalho. Depois teriam a ceia, seguida novamente de orações, após as 
quais deveriam se recolher. Segundo o regimento, dois eram os objetivos a 
serem alcançados com as meninas: a aptidão na língua portuguesa, não 
sendo permitido falarem o guarani, e o aprendizado de todos os serviços 
domésticos necessários ao bom funcionamento de uma casa. Na escola, 
por sua vez, os meninos também tinham o seu dia rigidamente organizado, 
no qual possuíam um horário específico para cada atividade. Deveriam 
acordar pela manhã, fazer a higiene pessoal e almoçar. Após o almoço, 
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permaneceriam das oito às onze na escola, na qual aprenderiam a falar, ler 
e escrever em português, a rezar e argumentar. Jantariam ao meio-dia e 
teriam descanso até as duas horas, quando retornariam para a escola e lá 
ficariam até as cinco, exceto no verão, quando entrariam às três e sairiam 
às seis. 

 

Essas ocupações rígidas dentro dos aldeamentos se desenvolveram para 

que não houvesse rebeliões, resistências e conflitos por parte dos povos 

indígenas. Essas regras facilitavam a organização nos interiores das colônias e 

seu empenho para com o controle e o desenvolvimento da integração, 

miscigenação e a destribalização que se deu pela invasão até meados do século 

XIX. 

O período colonial foi de um extremo ao outro: por um lado, a direção da 

igreja católica em evangelizar e, pelo outro, a dizimação pela pólvora e pelas 

doenças trazidas do ocidente. A Coroa Portuguesa e seus donatários, com suas 

falácias, menosprezavam as populações indígenas, categorizavam e 

estereotipavam os povos originários. De acordo com Gomes (1988, p. 68), assim 

eram definidos: 

 
a) nação (gentílica) - nação ou povo não cristão; 
b) aldeia - agrupamento de índios alocados por oficiais da Coroa ou 

missionários; 
c) descimentos - buscas, localização e transladação de índios para locais 

determinados, especialmente próximos à costa; 
d) entradas - expedições para efetuar descimentos. Podiam ser particulares 

ou oficiais, com ou sem a presença de missionários; 
e) bandeiras - expedições particulares para dar caça e aprisionar índios. 

Muitas foram contratadas pelos oficiais da Coroa; outras eram ilegais. 
Sobretudo associados aos paulistas; 

f) resgate - ato de obter prisioneiros índios de outro grupo indígena pra troca, 
supostamente para salvá-lo de morte certa. Posteriormente, o pretexto 
invocado foi a salvação dos índios das penas do inferno; 

g)  aldeias de repartição - aldeias para onde eram trazidos índios 
descidos para depois serem distribuídos; 

h) aldeias de administração - aldeias de índios descidos sob a jurisdição das 
Câmaras ou dos governadores ou capitães-generais; 

i) cativeiro - escravidão; 
j) guerras justas - declaração de guerra a partir de decisão feita em junta que 

determinava pela justeza da guerra que se pretendesse efetuar contra 
determinados povos indígena. Os principais critérios para isso eram: 1. que 
os índios punham empecilho à propagação da fé católica; 2.que atacavam 
povoados ou fazendas portuguesas; 3. que eram antropófagos; 4. que 
eram aliados de inimigos dos portugueses; 

k) junta ou junta das missões – conselho local formado pelos representantes 
das missões, o Bispo e oficiais do rei, que decide sobre a legitimidade das 
questões indígenas, sobretudo as guerras e a distribuição de índios 
descidos. 
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O período colonial foi travado de conquistas do território e do corpo, seja 

pelo caminho religioso em aldeamentos seja por conflitos diretos, guerras, 

genocídios e propriamente o espistemicídio. Nota-se, escancaradamente, a 

soberba dos europeus no tratamento com outras culturas e o poder do dominador, 

um etnocentrismo imposto. Backes (2014, p. 15.) aponta para seguinte conclusão: 

“[n]ele, não havia espaço para outras racionalidades, outras epistemologias, 

outros modos de ser, saber e viver”. 

O período denominado colonial foi o marco desse contato entre os dois 

“mundos”, no qual o eurocentrismo se sobrepõe ao outro de forma cruel e 

sanguinária, gerando todos os tipos de negação da cultura local. O que se 

percebe é que o invasor e seus administradores obtiveram poucos avanços dos 

jesuítas na colônia, que foram reduzidos a quase nada com o Diretório Pombalino, 

no qual se dirigia uma educação aos colonos. Havia uma configuração de aulas 

Régias para os filhos dos colonos, uma pseudoeducação e total ineficiência desse 

projeto educacional colonial. Assim, a herança desse período foi uma educação 

para elite pertencente a uma classe privilegiada que se constituiu ao longo dos 

séculos. 

A atuação da Coroa portuguesa por meio de trágicas imposições só deixa a 

desejar, pois, nas transições entre períodos até a “independência”, percebem-se a 

negligência e a violência declaradas contra os indígenas. Como afirma Sposito 

(2006, p. 47), 

 
[p]ara muitos proprietários, políticos e militares da virada do século XVIII 
para o XIX, os nativos dos aldeamentos e seus descendentes eram vistos 
como indolentes e inúteis. Assim, pessoas como o tenente paulista José 
Arouche de Toledo Rendon clamavam pela aniquilação dessas derradeiras 
povoações, visando desenvolver tais regiões segundo os parâmetros da 
economia agroexportadora escravista, dita como moderna. 

 

O etnocentrismo como dominação e a construção de uma ideologia de 

supremacia colonialista impregnada na construção da organização política, 

econômica e social brasileira só se emancipou e resultou na permanência da 

colonialidade. 
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2.2. IMPÉRIO E REPÚBLICA: DO RECÔNDITO À CONSTRUÇÃO DA 

VISIBILIDADE 

 
Nesse período de 1822 a 1889, houve a suposta “independência” do Brasil, 

que de nada acrescentou, empiricamente, a favor dos indígenas, mas impôs 

novos métodos de dominação. Os aldeamentos já tinham como foco principal a 

integração dos “menos selvagens” na sociedade que se constituía ano após ano. 

As políticas eram aplicadas em benefício dos latifundiários e uma burguesia 

que se multiplicava cada vez mais forte e, em consequência, eram aplicadas 

políticas opressoras aos indígenas pela violência legislativa, construindo 

fortemente a invisibilidade dos Índios por parte do Império. Já no pós-

independência, aprofundou-se a política de assimilação, dissolvendo os índios na 

sociedade. As políticas “afirmativas” na consolidação da primeira constituinte no 

Brasil, em 1823, nada acrescentavam. Nesse período, como afirma Gomes (1988, 

p. 79), “[r]enovou-se a ideia de que só pela religião é que os índios chegariam à 

civilização, e pensou-se até em chamar de volta os jesuítas, ou posteriormente, 

convidar os monges Trapista, terminando por se optar pelos capuchinhos 

italianos”. Isso foi um retrocesso institucional, visando a uma neo-evangelização. 

Assim, as práticas, na continuidade de oprimir, começaram a ser oficializadas 

durante o período imperial com promulgações de leis aos indígenas de nível 

nacional, tais como salientadas por Gomes (1988 p. 79-80): 

 
1. Lei de 27 de outubro de 1831. 
- Revoga as Cartas Régias de 1808. Reinstitui o estatuto de 
órfãos para os índios e os juízes de paz ficam sendo seus 
tutores. 
Todos os índios até então em servidão são desonerados. 
2. Lei de 12 de agosto de 1834 (Ato Adicional). 
- Determina que as Assembleias Legislativas provinciais e os 
seus governos cuidarão da civilização e catequese dos índios. 
3. Decreto n. 426 de 24 de julho de 1845. 
- Cria as Diretorias Gerais dos Índios em cada província, que por 
sua vez, ficam encarregadas de criar as diretorias parciais para 
cada aldeia ou conjunto de aldeias. A nomeação de diretor geral 
fica a cargo do imperador. 

 

O fato é que, durante esse período, as políticas para as populações 

indígenas sempre ficaram em segundo plano. Além das questões catequéticas 

das novas ordens religiosas, também se configura a questão da elaboração da 
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primeira Constituinte em 1823, no que se diz respeito ao Estado e à Nação de 

brasileiros, bem como a maneira como era tratada essa questão em âmbito 

constitucional em relação às populações indígenas. Assim relata Sposito (2006, p. 

19): 

 

Já os indígenas, nem cidadão, brasileiros seriam segundo essa acepção, 
pois, além de não pertencerem à sociedade civil, não compartilhavam 
nem mesmo os valores da cultura ocidental, estando, portanto, fora dos 
planos políticos e social que se delineavam. 

 

Se não bastassem os atrasos ideológicos etnocêntricos com legislações e 

estratégias violentas que construíram e aplicavam sobre os indígenas, oficializou-

se a Lei de Terras em 1850, que determinou, consagrou e alavancou a maior 

contradição da história do território brasileiro sobre a questão agrária Brasil, tanto 

para os indígenas quanto para pequenos e médios agricultores, que perderam 

suas terras para o latifúndio, que, não obstante, se perdura até os dias de hoje. 

Como salienta Souza (2015, p. 4), 

 
[e]m 1850, é promulgada uma legislação para regular a ocupação e a 
invasão das terras e acabar com o vácuo legal fundiário. A lei adotada pelo 
Império tinha, entre outras funcionalidades, o propósito de determinar quais 
eram as terras devolutas, e adotava em seu artigo primeiro que, a partir da 
sua publicação em 18 de setembro de 1850, ficavam proibidas as 
aquisições de terra devolutas por outro título que não fosse o de compra. A 
historiografia e a Sociologia se referem a essa legislação como “Lei de 
Terras”, entendendo-a como uma lei cuja meta básica era proteger os 
interesses dos grandes proprietários. 

 

A Lei de Terras configurou a inexistência de terras indígenas, sendo elas as 

terras do Império, cabendo a ele distribuir ou não aos povos originários. A Lei de 

Terras foi mais um instrumento de oprimir os povos originários, com políticas 

falsas que demostraram a negação por parte dos agentes administrativos, bem 

como suas armadilhas de ludibriar. Essa lei estipulava que acesso à terra só se 

realizaria através de sua compra. Assim, a manutenção e o reforçamento do 

caráter privado do regime jurídico de propriedade da terra, baseado no latifúndio, 

por si só, representava o mais formidável obstáculo para o desenvolvimento 

capitalista, já que era no campo que se dava a maior produção nacional. 

Desse modo, o Estado estava sempre pronto para oprimir aqueles que não 

se integrassem a sociedade e não fossem obedientes aos princípios cristãos. 
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Para concluir esse período, Gomes (1988, p. 82) nos aponta que, “[o]nde quer que 

se valorizaram as terras dos índios, retirou-se-lhes o direito imemorial ou 

adquirido. Esta foi a pior herança imperial que os índios receberem”. 

As políticas opressivas transitórias da Colônia, Império e República 

buscavam mascarar tais atrocidades, pois o Estado está fadado nas 

concentrações de terras e políticas subservientes aos interesses de outros países 

opressores. Em contraposição, isso reflete um grande agravamento quando se 

remetem às áreas e territórios indígenas com pouca ou quase sem nenhuma 

política pública. 

Considerando os períodos de invasão, Colônia, Império e República no 

território brasileiro, nota-se que a colonialidade do poder está presente e ativa 

como imposição de ideologias eurocêntricas. Existe a necessidade de lutar contra 

essa ideologia imposta pelo colonizador tanto no campo epistêmico quanto na 

resolução dos problemas enfrentados na prática. Resta, então, travar uma luta 

decolonial e intercultural, ressignificando a própria história dessas nações 

(BACKES, 2014). 

No que tange à interculturalidade, Backes (2014) salienta que, no campo 

bibliográfico, existe uma aceitação de pesquisa sobre interculturalidade que surgiu 

na América latina com a educação escolar indígena na proposição de que não 

existe uma cultura hegemônica. Considera-se essa perspectiva mais adequada 

para construção de sociedades democráticas e inclusivas onde posamos articular 

e aprender sobre outro olhar na perspectiva do saber indígena. 

Por outro lado, há uma grande preocupação com relação à 

interculturalidade, uma vez que ela pode servir aos interesses de muitos países da 

América Latina no processo de negação epistêmica e inclusão na sociedade 

envolvente. Isso aponta para o problema de assimilação, em um processo 

integracionista, às políticas hegemônicas (BACKES, 2014). A crueldade física e 

epistêmica contra os povos originários com pedagogias equivocadas e 

colonialistas favorecem ao invasor as táticas de agir por meio da igreja e pela 

violência declarada. Segundo Amoroso (2001, p. 140), 

 
Com relação aos capuchinhos, três idéias estiveram presentes no que diz 
respeito à catequese dos índios: 1) a premissa de que os índios não 
detinham capacidade intelectual para o aprendizado de valores exteriores e 
suas culturas originais; 2) a constatação de que os índios eram irredutíveis, 
não mudariam nunca, mesmo vivendo a situação de aldeamento; e 3) a 
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avaliação de que o estágio de selvageria em que se encontravam não 
permitia o aprendizado, somente a imitação. 

 

O caminho que se foi se moldando com a presença do invasor desde a sua 

consolidação em território brasileiro configura e consolida as elites do Brasil. Há, 

por um lado, uma concentração de terras denominadas latifúndio e, por outro lado, 

uma classe representativa denominada de políticos oligarcas. A partir daí, 

entende-se o porquê de as constituintes do século XIX nada trazerem de 

benefícios para as nações indígenas, nem mesmo com a separação de Portugal 

em 1822. A estrutura fundiária permaneceu concentrada com a Lei de Terras, 

principalmente a de caráter jurídico. 

Com a Proclamação da República, ainda que não fosse de luta 

revolucionária, mas resultado da permanência das classes dominantes 

reacionárias e das oligarquias rurais, esse modelo de capitalismo que se 

constituiu no território brasileiro só aumentou a dependência, permanecendo 

semicolônia, dependente do capital estrangeiro monopolista e de uma relação 

ainda colonial. A partir dessa característica que se consolida o sistema econômico 

do Brasil, agrava-se as condições das populações indígenas e as suas relações 

com os nãos indígenas (jurua). 

 

2.3. INSURREIÇÃO INDÍGENA: NHEMBO’EA JEREROGUATA “O CAMINHAR 

DA EDUCAÇÃO” 

 

A Aldeia (Tekoa) consiste, então, no lugar onde existem condições 

apropriadas ao exercício do modo de ser guarani. A Tekoa não se restringe 

unicamente às condições do espaço físico, senão depende de uma inter-relação 

entre aspectos sociais, culturais e ambientais. Assim, a composição social dos 

grupos familiares e a força espiritual dos líderes religiosos é que promovem a 

coesão social, mesmo em um lugar com condições ambientais precárias ou com 

algumas restrições por parte dos órgãos ambientais, como explica Ladeira (2008, 

p. 92), 

 

[o]s grupos indígenas – sobretudo os centroeste, sul, sudeste e nordeste 
– cujas Terras insuficientes, levam-nos a compartilhar territórios com 
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outras sociedades, acabam se inserido numa rede maior de relações. 
Por seu lado, os índios Guarani-Mbya, que se enquadram nesse 
contexto, estabeleceram suas próprias redes a partir de sistemas de 
ações que envolvem seus tekoa (aldeias), superando distâncias 
geográficas e administrações oficiais. 

 

Foi o caso do início dessa comunidade, com o território indígena enquanto 

espaço físico, no qual se pode desenvolver as relações sociais, políticas e 

econômicas de acordo com as bases culturais definidos pelo ancião (xamoin) líder 

espiritual da comunidade. A educação indígena faz parte dos processos próprios 

de aprendizagem dentro da cultura nativa, isto é, a forma como o índio ensina a 

cultura e a tradição, através do seu modo de ser, dos seus costumes, da sua 

cosmologia, das suas relações sociais, da sua religião, dos seus mitos, dos seus 

ritos, das suas atividades da caça, da sua pesca e de seu artesanato na Tekoa. 

A educação nacional assume um aspecto globalizante, é voltada para a 

vida e para a manutenção da cultura e da sociedade. Já a educação para o 

indígena refere-se à utilização da escola como espaço de civilização e 

transmissão de saberes da cultura ocidental sobre os povos nativos, sendo 

utilizada desde os tempos da colonização, perdurando até o século vinte. Para 

essa comunidade Mbya Guarani, a escola é vista como importante para se igualar 

e compreender o mundo dos não indígenas (Jurua), de modo a se relacionar com 

a sociedade envolvente, desde aspectos mais simples como escrever, entender, 

falar quando vai para a cidade, mercado, médico etc. 

Em relação à educação escolar Mbya Guarani, podemos destacar os 

trabalhos de Bergamaschi (2005). A autora aponta que a escola para os Guarani 

do Rio Grande do Sul assume um caráter ambíguo, revelando porque os índios ao 

mesmo tempo desejam e não desejam a escola na aldeia. Para a autora, a escola 

apresenta-se como espaço de fronteira, em que os Mbya Guarani desejam a 

escola para poder se relacionar com a sociedade envolvente, apropriando-se do 

ensinamento da escrita e da língua portuguesa. Ao mesmo tempo em que essa 

escola ensina o currículo da sociedade envolvente, reforça aspectos da tradição, 

da cultura Mbya Guarani em seu espaço. Contudo, os Mbya Guarani, sabendo da 

necessidade da escola, temem que a mesma instituição os faça alterar o seu 

modo de vida tradicional. 

No caso da Escola Estadual Indígena Mbya Arandu, ela tem algumas 

características vistas por eles como geração de empregos aos “capacitados” que 
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atuam na escola como professores e no auxílio da limpeza, da merenda e também 

da importância que a escola pode proporcionar mais oportunidade nos 

seguimentos dos estudos em ter maiores habilidades com os não indígenas. Em 

alguns casos, alunos deixam de ir para a escola, pois a mobilidade entre aldeias é 

uma característica permanente entre os Mbya Guarani, já que acabam se 

relacionando e casando, pois, na cultura Mbya Guarani, o menino ou a menina, ao 

se tornarem jovens, estão em outra fase da vida, ou seja, tornam-se adultos e 

adultas, podendo casar-se e constituir famílias, passando por rituais de 

passagens. Percebe-se a importância da mobilidade entre aldeias e as 

contradições entre o que é o “importante” com relação aos valores da sociedade 

envolvente, ou seja, a escola e a cultura no seu dia a dia (Nhandereko). 

Nesse sentido, compreende-se que a escola é um local de fronteira onde 

ocorre o contato entre as diferentes etnias, em que as trocas de experiências e as 

tradições culturais podem ser reinventadas. Como propõem Tassinari (2001, p. 

56), 

 
[...] a abordagem teórica da escola indígena enquanto fronteira é 
extremamente útil por englobar tanto o reconhecimento das possibilidades 
de troca e intercâmbio de conhecimentos e fluxo de pessoas quanto o 
entendimento de situações de interdição dessa troca. Porém essas 
interdições não constituem barreiras estáveis, mas funcionam também de 
forma dinâmica fornecendo material que vem reforçar diferenças ou manter 
distinções étnicas. É por meio dessas zonas proibidas de diálogo que 
valores ou critérios de distinção entre os povos em contato são criados ou 
repensados. 

 

A escola de fronteira na aldeia Araça-í é transitável e não intransponível, 

pois reflete o contato e as relações interétnicas, em que há a possibilidade de 

troca de saberes e experiências e ressignificações dos conhecimentos e das 

tradições. Por outro lado, a escola, que poderia revelar outro universo, ou seja, a 

cultura ocidental, reforça a cultura e as tradições indígenas por constituir-se como 

um espaço de interdição dos valores da cultura alheia, reforçando, assim, a 

cultura nativa. Dessa forma, a cultura Mbya Guarani se faz presente no espaço da 

escola em diversos momentos, pois é muito comum a presença de pais, mães, 

mais velhos, lideranças políticas e crianças pequenas, que acompanham as lições 

ou entram e saem livremente da sala de aula, havendo respeito mútuo. 

A Educação Escolar Indígena ganhou espaço, por meio das lutas dos 

povos indígenas, resistindo a séculos de exploração. Diante desse cenário, 
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podemos destacar que os avanços na Educação Escolar Indígena tiveram êxito e 

protagonismo no século XX. Com a criação de organizações, movimentos, 

associações e federações dos movimentos indígenas e lideranças locais das 

diversas comunidades distribuídas em solo brasileiro, começou o processo de 

denunciar ao mundo o que acontecia nas comunidades indígenas. 

O século XX proporcionou avanços, pois nesse período se dá a 

globalização das informações, que garantiu certa apropriação dos conhecimentos 

tecnológicos pelos povos indígenas em favor de suas necessidades na 

organização das lutas (GRANERO, 1996). O marco histórico das conquistas das 

populações indígenas se dá na década de 1980 em prol as demarcações de 

terras, bem com a necessidade de uma escola diferenciada que respeite a 

diversidade, o bilinguismo e métodos próprios de ensino e aprendizagem. Nesse 

sentido, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96 (LDB) e o Referencial Curricular para a Educação Escolar 

Indígena (RCNE/Indígena), em 1998, garantem os direitos conquistados pelos 

povos indígenas. Os documentos oficiais, no que diz a respeito aos direitos a 

Educação Escolar Indígena, estão dispostos como consta no Ministério da 

Educação referente à Educação Escolar Indígena da seguinte maneira: 

 
 Parecer CNE/CEB nº 14/1999, aprovado em 14 de setembro de 1999 - 

Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas 
indígenas. 
 Resolução CEB nº 3, de 10 de novembro de 1999 - Fixa Diretrizes 

Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras 
providências 
 Parecer CNE/CP n.º 10, de 11 de março de 2002 - Responde consulta 

sobre formação do professor indígena em nível universitário. 
 Parecer CNE/CEB nº 1/2011, aprovado em 10 de fevereiro de 2011 - 

Questionamento do Conselho de Educação Escolar Indígena do Amazonas 
a respeito da transformação deste colegiado em órgão normativo, tendo em 
vista as características e especificidades da Educação Escolar Indígena. 
 Parecer CNE/CEB nº 10/2011, aprovado em 5 de outubro de 2011 – 

Consulta sobre a oferta de língua estrangeira nas escolas indígenas de 
Ensino Médio. 
 Parecer CNE/CEB nº 13/2012, aprovado em 10 de maio de 2012 - 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. 
 Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de 2012 - Define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação 
Básica. 
 Parecer CNE/CP nº 6/2014, aprovado em 2 de abril de 2014 - 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
Indígenas. 
 Resolução CNE/CP nº 1, de 7 de janeiro de 2015 - Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas em 
cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras providências. 
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 Parecer CNE/CEB nº 9/2015, aprovado em 7 de outubro de 2015 – 
Orientações para a promoção do acesso de povos indígenas de recente 
contato a processos educacionais. 
 Parecer CNE/CEB nº 14/2015, aprovado em 11 de novembro de 2015 

– Diretrizes Operacionais para a implementação da história e das culturas 
dos povos indígenas na Educação Básica, em decorrência da Lei nº 
11.645/2008. 

 

Por outro lado, o que se percebe é que esse documento e suas leis não 

são aplicadas e, muito menos, socializadas ou oportunizadas entre as 

comunidades com políticas públicas no âmbito da educação, pois não se partilha 

as informações ou formações para lideranças, professores e outros integrantes da 

comunidade. Backes (2018, p. 42) salienta tal preocupação: 

 
A desconstrução desse modelo de educação e currículo colonial, para os 
povos indígenas, teve um marco muito importante, também em função de 
sua luta. Foi a Constituição de 1988 que, em razão da pressão exercida 
pelos povos indígenas e com o apoio de pessoas ligadas à causa indígena, 
incluiu o direito a uma escola indígena, bilíngue, diferenciada e intercultural. 
Essa conquista legal, obviamente, não significou o fim da escola colonial, 
mas representou a possibilidade concreta de os povos indígenas serem 
protagonistas da construção dos currículos decoloniais em suas escolas. 

 

As lutas decoloniais estão postas como desafios as populações indígenas, 

visando a descontruir projetos coloniais que estão no seio da escola, no 

pensamento dos não indígenas (Jurua) nas secretarias de educação. No que 

tange às aplicações das legislações para com a Educação Escolar Indígena, em 

uma aplicação real, pode-se salientar a construção afirmativa da l Conferência 

Nacional de Educação Escolar Indígena (CONEEI), que ocorreu em 

Luziânia/Goiás, entre os dias 16 a 20 de novembro de 2009, na qual estiveram 

representantes políticos e espirituais das comunidades indígenas, pais, alunos, 

professores, universidades, conselho nacional e municipal, FUNAI, gestores. Teve 

como objetivo:  

 
i consultar os representantes dos Povos Indígenas e das organizações 
governamentais e da sociedade civil sobre as realidades e as necessidades 
educacionais para o futuro das políticas de educação escolar indígena; 
ii discutir propostas de aperfeiçoamento da oferta de educação escolar 
indígena, na perspectiva da implementação dos Territórios 
Etnoeducacionais; 
iii propor diretrizes que possibilitem o avanço da educação escolar indígena 
em qualidade e efetividade; e 
iv pactuar entre os representantes dos Povos Indígenas, dos entes 
federados e das organizações a construção coletiva de compromissos para 
a prática da interculturalidade na educação escolar indígena. 
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(CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, 2009, p. 1). 
 

O documento final traz várias pontuações como necessidades de se 

concretizar e se efetivar, na prática, os anseios dos que estão à frente, 

representando a Educação Escolar Indígena. O resultado da l CONEEI, além de 

ser uma conquista das representações indígenas ao longo dos anos, também 

pontuou as necessidades para atender as especificidades das escolas indígenas. 

Entre os pontos do documento final, uma das ressalva é a criação de secretarias 

específicas para atender as demandas das escolas indígenas, o respeito, a 

autonomia da organização do trabalho pedagógico e a criação de um fundo que 

possibilite investimento desde aspectos físicos até as formações, graduações 

entre outros. 

Assim, o l CONEEI trouxe as demandas e planos para efetiva. A ll CONEEI, 

além de muito atraso e falta de interesse por falta dos representantes, só veio 

acontecer no ano de 2018 deixando a desejar e um grau de insegurança: 

 
O movimento indígena, particularmente os Fóruns de professores indígenas, 
surgidos no intervalo das conferências, são sinais de possibilidades de 
mudanças. Decidiram pedir uma audiência com o Ministro da Educação 
para estabelecer cronogramas e metas para implementação das propostas 
aprovadas. Caso isso não ocorra, anunciaram “retomadas pedagógicas”, a 
exemplo do que ocorre com as terras, ou seja, não mais esperar pelo 
governo, mas radicalizar as ações. 
Talvez o saldo mais positivo da conferência foi a participação efetiva dos 
povos indígenas, demonstrando a necessidade e vontade de construir uma 
nova educação escolar que rompa definitivamente com as marcas do 
sistema colonial. (Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 2018, p. 1). 

 

Desde a implementação do l CONEEI, pode-se considerar um avanço para 

as populações indígenas, o ll CONEEI deu a entender a falta de compromisso e o 

desrespeito às populações indígenas. Entende-se também que a situação nunca 

foi e nunca será fácil para os que estão à mercê de políticas públicas em um país 

subjugado ao imperialismo, pois não é suficiente, para as populações esquecidas, 

somente as migalhas e “programinhas” para impedir uma revolução de nova 

democracia. 

No ano de 2019, tive a oportunidade, juntamente com o cacique, a 

liderança e uma representante da equipe pedagógica da escola, de poder 

participar de uma Audiência Pública para elaborar e construir o 1º Plano Nacional 

de Educação Escolar Indígena (PNEEI) a partir das deliberações da II 
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Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (II CONEEI) no Estado de 

Santa Catarina na Cidade de Chapecó no dia 17 de outubro de 2019. O objetivo 

era possibilitar a ampla participação das organizações indígenas para elaboração 

do 1º PNEEI (Figura 1). Digo e reafirmo que a atual secretaria vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC), a Secretaria de Modalidades Especializadas de 

Educação (Semesp), demonstrou a farsa e a negligência, limitando os presentes 

indígenas e apoiadores, de modo a cercear o direito à fala por somente três 

minutos. Isso fez com que aflorasse o descontentamento com o atual governo e 

muitos indígenas, que se propuseram a falar, ultrapassavam os limites estipulados 

pela mesa organizadora, o que resultou na revolta por parte dos indígenas. Como 

pode-se discutir e elaborar e construir um Plano Nacional de Educação Escolar 

Indígena em um dia com redução do horário? Desrespeito! 

O que se percebe que foi uma consulta para inglês ver, como de costume 

dos “gerentes” de plantão. A partir disso, foi elaborada uma carta em manifesto 

por parte dos presentes sobre o descaso com a Educação Escolar Indígena 

(Figura 2).  

 
FIGURA 1 – PRIMEIRO ENCONTRO PNEEI 2019 

 
Fonte: O autor (2019) 
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A Figura 2 mostra a carta produzida pelos presentes na reunião: 

 
FIGURA 2 – CARTA EM MANIFESTO POR PARTE DOS PRESENTES SOBRE O 

DESCASO COM A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

 
Fonte: O autor (2019). 
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Ademais, foi um encontro decepcionante, dado o tratamento e a 

negligência por parte dos responsáveis. Esse é mais um episódio que se 

apresenta quando se trata a Educação Escolar Indígena.  
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3. RECONHECIMENTO DA REALIDADE: CONHECER E ENSINAR “KUAA 
MBO’E” 

 
A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual Indígena Mbya Arandu de 

Ensino Fundamental, localizada na Estrada da Barragem da Sanepar na Terra 

indígena Araça’i, no município de Piraquara, região metropolitana de Curitiba. No 

ano de 1999, inicialmente, 40 indígenas entre adultos e crianças foram trazidos da 

região de Palmeirinha/PR pelo senhor Jorge Roberto Carvalho Grando, que 

haviam se tornado amigos ao se conhecerem por meio de uma apresentação do 

coral em Curitiba, quando se sensibilizou com as condições que essas famílias 

passavam na antiga aldeia. 

Jorge era um simpatizante da cultura indígena, chegando a conhecer 

outras populações indígenas de outros países. As causas de Jorge ter lhes trazido 

para a atual aldeia foi um apelo do antigo cacique da aldeia, relatando que estava 

difícil de sobreviver na antiga aldeia por haver perdido um filho em um acidente de 

carro, pois a rodovia principal passa em meio à terra indígena de Palmeirinha, 

bem como pelo alto índice de ingestão de bebidas alcoólicas por indígenas e por 

conta de seitas religiosas que não respeitavam a cultura dos Mbya Guarani. 

 
FIGURA 3 – LOCALIZAÇÃO DA TERRA INDÍGENA ARAÇA’I 

 

Fonte: Google Maps 
 

Inicialmente eles ficaram alojados na chácara de Jorge Roberto Carvalho 

Grando e, após alguns meses, Jorge doou um pedaço de terra para que eles 



48 
 

pudessem construir a aldeia. A primeira casa a ser construída foi a casa de reza 

(Opy, Figura 4). Nesse período, os Mbya Guarani foram surpreendidos pelos 

órgãos do Governo, Instituto Ambiental do Paraná (IAP), mais especificamente 

pela Força Verde, por estarem em uma Área de Preservação Ambiental (APA). 

 
FIGURA 4 –A PRIMEIRA CASA DE REZA (OPY) 

Fonte: Autor (2015) 
 

FIGURA 5 – ATUAL CASA DE REZA (OPY) 

Fonte: Autor (2017) 
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Mas não se deixaram abalar ou se sentiram intimidados por isso. Jorge, 

nesse período, era secretário de meio ambiente no município de Pinhais e tinha 

muita influência, conseguindo trazer alimentos e roupas para sanar as 

necessidades básicas dos moradores. A aldeia passou a se chamar (Karugua) 

Arco-íris, por aparecer muitas vezes no céu. No ano de 2007, com o decreto 

municipal número 2941/2007, que reconhece o espaço como área indígena, 

passando a se chamar Araça’i que vem da fruta araçá, também por ter bastante 

dessas árvores frutíferas nessa região e na própria aldeia. Outro elemento que 

conceituou outra nominação da aldeia, foi porque a árvore, ou o pé de araçá, é 

resistente às tempestades e difícil de tombar. 

Atualmente a aldeia é organizada por uma liderança (Cacique), vice 

Cacique e lideranças e conselheiros espirituais. As lideranças espirituais são 

chamadas de (Xamoin) anciões e as (Xaryi) as anciãs, são aqueles que detêm as 

sabedorias, bem como são responsáveis pela transmissão dos conhecimentos. As 

casas são construídas pelos próprios indígenas com técnicas especificas de medir 

o tamanho da casa, localização onde ficará direcionada a janela da casa. As 

casas são de madeira ou de barro macerado e batido na construção das paredes, 

mais conhecido como pau a pique. Atualmente, existem aproximadamente vinte e 

cinco casas e trinta famílias, considerando uma totalidade de mais de noventas 

pessoas. 

A cultura está fortemente vinculada à casa de reza (Opy), com práticas 

todos os dias ao entardecer. Nesses momentos, todos se encontram para cantar, 

dançar e agradecer a (Nhanderu) Deus, ouvir conselhos e/ou participar de 

trabalhos de cura, auxiliando o (Xamoin) Ancião. O uso do (Petyngua) cachimbo 

de uso sagrado é, ao mesmo tempo, um hábito comum entre todos no dia a dia da 

comunidade. 

A celebração da erva mate (Nhemongarai Ka’airegua) reúne comunidades 

Mbya Guarani de outros estados e países, é um momento que se dá no início do 

ano bom para os Mbya Guarani. Nessa celebração, o (Xamoin) Ancião revela os 

nomes das crianças que já estão com mais de seis meses. No final de janeiro, é 

realizado também o Batizado (Nhemongarai) e nessa celebração também são 

atribuídos os nomes em Mbya Guarani, assim como a consagração de quem já 

tem nome ou precisa mudar de nome. 

A renda da comunidade se dá por meio da venda de artesanatos (Figura 6), 
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doações, vínculos empregatícios na escola (Figura 7) ou no posto de saúde 

(Figura 8). 
 

FIGURA 6 – ARTESANATOS COMO REPRESENTAÇÃO DA CULTURA 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
FIGURA 7 – ESCOLA APÓS A “REFORMA” 

 
Fonte: Autor (2019) 
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FIGURA 8 – POSTO DE SAÚDE 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Após três anos, construiu-se um espaço físico em madeira para atender as 

demandas ligada a escola (Figura 7). Esse espaço foi construído pelo colégio 

Bom Jesus na campanha da igreja católica por uma “terra sem males” no ano de 

2002 a pedido e consentimento do (Xamoin) Ancião e cacique da época. Até 

então, não se tinha preocupação com a existência de uma escola, pois considera-

se que a escola para os Mbya Guarani é a casa de reza (Opy). Mas, o professor 

Nhengatu Mirim (Gilmares Guilherme da Silva) se diferenciava e se preocupava 

com as crianças, ensinando esses alunos na casa de reza (Opy) e, com força de 

vontade, conseguiu alfabetizar muitas crianças que hoje são professores. 

Com a construção da escola com duas salas de aula, uma cozinha e dois 

banheiros se iniciaram os trabalhos pedagógicos e foi nesse período, no ano de 

2003, que a escola foi oficializada e autorizada pela Resolução nº 229/03, 

publicada no Diário Oficial de 14/08/2003. O nome da escola chama-se Mbya 

Arandu, que significa sabedoria Guarani. Em 2004, o (Xamoin) Ancião e cacique 

da época participaram de um evento promovido pela Secretaria de Estado de 

Educação (SEED), no qual conheceram uma professora não indígena. Eles 

acabaram convidando-a para trabalhar na escola, ela aceitou e passou a ser 

professora e também assessorar nas demandas necessárias da escola. 

Em 2005, ela passou a ser diretora da escola e a escola passou a ser 

mantida pelo governo do Estado. A escola passou a se responsabilizar pelas 
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contratações de professores e funcionários da escola. A professora/diretora 

trabalhou até o ano de 2009, quando decidiu ir para outra aldeia em 

Guaraqueçaba, Litoral do Paraná, a convite de outro cacique. 

Desde então, venho atuando juntamente com a participação da comunidade. 

Atualmente, a escola possui no espaço físico 3 salas de aula e uma sala onde 

funciona a secretaria, sala da direção, sala de professores e pedagogia. Há ainda, 

uma cozinha, 2 banheiros para estudantes e 1 para funcionários. A escola, não 

tem biblioteca, sala de informática, refeitório, quadra de esporte etc. O acervo de 

recursos incluí multimídia, 2 aparelhos de televisão, 1 impressora, 6 

computadores, e uma rede de acesso à Internet precária. O corpo de estudantes 

atual inclui 30 (trinta) educandos, distribuídos em dois turnos manhã e tarde, 

sendo que no período da manhã funciona o Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º 

ano, e no da tarde Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano. Para atender às 

necessidades do ensino/aprendizagem dos educandos, a escola é composta por 

uma equipe de 10 docentes, distribuídos no Fundamental I e II, além disso, a 

escola dispõe de 2 funcionários agente I, pessoal de apoio, e 2 na parte 

administrativa: 1 pedagoga e 1 diretor da instituição. 

Por ser uma escola indígena, ela possui um diferencial, respeitando dias 

sagrados para aldeia e também alguns feriados dos não indígenas (Jurua). Os 

funcionários e professores da instituição são contratados temporariamente pelo 

PSS, que é aberto a inscrição todo final de ano pela SEED. Apenas o diretor é do 

quadro próprio do estado. Feita a inscrição do PSS, na data prevista, todos os 

inscritos são convocados para irem até a aldeia para proceder a escolha dos 

profissionais junto à comunidade e a carta de anuência só é assinada após as 

escolhas dos profissionais do cacique e as lideranças. A carta de anuência é um 

documento que dá o direito do escolhido a trabalhar na escola na comunidade 

indígena. A anuência preserva a autonomia das populações indígenas, dando a 

elas esse direito de escolha. 

Os sujeitos da pesquisa serão 5 professores da Escola Estadual Mbya 

Arandu do Ensino Fundamental da própria comunidade de nacionalidade Mbya 

Guarani. Os Mbya Guarani pertencem ao tronco linguístico Tupi, os Mbya, 

Nhandeva, e Kayova são subgrupos da mesma autodenominação Guarani. Nas 

bases na literatura está um clássico etnográfico de Egon Schaden (1974, p. 2), 

que em sua pesquisa de campo trouxe as especificidades de cada subgrupo: “em 
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que pese a ligeiras variações entre as numerosas aldeias, a divisão em três 

subgrupos se justifica por diferenças, sobretudo linguísticas, mas também por 

peculiaridade na cultura material e não-material”. O autor propõe em sua pesquisa 

que nos subgrupos os dialetos se diferenciam, porém, pude constatar com minha 

experiência com Mbya que, apesar das diferenças nos dialetos, eles 

compreendem uns aos outros, ou seja, os Mbya, Nhandeva e Kayova conseguem 

se comunicar, o que lhes diferem são os aspectos da cultura imaterial, seus 

costumes e as práticas culturais, ou seja, a cultura material. “Mbua (“gente”) é a 

autodenominação mais usada pelos Guaranis conhecidos na bibliografia como 

Kainguá, Kaiuá etc. e a que os Ñhandéva chamam Tambéaópe (“chiripa largo”) ou 

Txeiru (“meus ou nossos amigos”)” (SCHADEN, 1974, p. 3). Aqui o autor destaca 

que há ainda algumas dificuldades na linguística em escrever o que se pronuncia 

pelos Mbya Guarani e os demais subgrupos. 

 

3.1. O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA  

 

O PPP, em 2018, apresentava-se ainda como embrião, não se tinha um 

norte para elaboração e os caminhos necessários como referências de outras 

escolas, apropriação de teorias e legislação para que se pudesse dar o ponta pé. 

Poucas vezes foi discutido, ou até mesmo consultado, pelos integrantes da escola 

em meados do ano de 2005, três anos de funcionamento da escola, e, mesmo 

assim, com essa realidade, a escola caminhava nos seus bastidores nas relações 

interpessoais, nas trocas de informações, experiências e os diagnósticos 

contínuos durante o ano letivo escolar. O acompanhamento pedagógico ainda se 

encontrava engessado, pois a escola não tinha uma pedagoga e ficava sob a 

orientação da direção da época. Tudo estava se construindo com a prática do dia 

a dia como uma escola “comum”, com horário de início e término das aulas, 

calendário escolar, horário dos professores etc. Não existia um apoio técnico 

pedagógico do setor de diversidade pertencente ao Núcleo Regional de Educação 

(NRE), ainda eram limitadas as causas educacionais. 

No ano de 2012 para 2013, o PPP da escola estava arquivado, 

fragmentado e desconectado da realidade e das especificidades da comunidade. 

A escola sempre trabalhou com a seguinte filosofia: buscar compreender a 

realidade, respeitar a cultura e valorizar o trabalho docente com orientações 
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básicas para o bom andamento do ensino aprendizagem ainda que limitados, e 

muitas vezes sem formações pedagógicas (capacitações, encontros formativos). 

Mas uma coisa era certa, existe muita demanda, além das questões educacionais, 

há questões que envolviam e envolvem a subsistência dessa comunidade, muitas 

vezes falta de alimentos e elementos básicos necessários à sobrevivência. 

Existe uma compreensão da importância de reelaborar e ressignificar o 

PPP da escola por parte da equipe gestora e dos demais envolvidos para trilhar 

uma Educação Escolar Indígena que se constituiu ao longo da história com 

imposições, negações e conquistas, que condicionaram avanços e também 

retrocessos vigentes das políticas atuais com a imposição da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para com as escolas em todo território brasileiro, na 

qual as escolas indígenas foram prejudicadas com imposições. Um exemplo: A 

escola sempre optou pela disciplina de Espanhol, que, ao olhar da comunidade 

escolar, é o que está mais próximo da realidade entre as comunidades indígenas 

do território da América, nos países latinos. Esse ano foi alterada a Matriz 

Curricular da escola, substituindo a língua espanhola pela inglesa por 

determinação da Secretaria de Educação e Esporte. E o mais interessante é o 

fato de os técnicos que atuam no Departamento de Direitos Humanos da 

Secretaria de Educação e Esporte nem sequer ouvirem ou fazerem uma consulta 

às escolas indígenas a respeito das alterações impostas. Essas e outras 

contradições estão presentes aos arredores das escolas indígenas. 

Tais políticas desrespeitam e negligenciam a diversidade de 

nacionalidades do todo território nacional. Para as populações indígenas, foi uma 

conquista a elaboração protagonizada por eles na construção do Referencial 

Curricular Nacional das Escolas Indígenas (RCNEI), que tem por objetivo oferecer 

subsídios para a elaboração de projetos pedagógicos para as escolas indígenas 

e, assim, melhorar a qualidade do ensino e a formação dos alunos indígenas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/1996) 

demarca uma primeira conquista dos movimentos indígenas com relação à 

educação diferenciada, na qual fica assegurada aos povos indígenas a utilização 

de suas “línguas maternas” e “processos de aprendizagem” no Ensino 

Fundamental e Médio (art. 32, § 3º e art. 35, § 3º), bem como estabelece objetivos 

atrelados à oferta de “educação escolar bilíngue e intercultural” em programas 

integrados de ensino e pesquisa (art. 78), que reconhecem: 
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 – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de 
suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; 
valorização de línguas e ciência; 
 – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 

informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e 
demais sociedades indígenas e não-índias (art. 78, Lei 9.394/1996). 

 

Os objetivos estão atrelados ao desenvolvimento de “currículos e 

programas” específicos que incluam “conteúdos culturais” correspondentes às 

respectivas comunidades, bem como elaborar e publicar sistematicamente 

“material didático” específico e diferenciado (art. 79, Lei 9.394/1996). A referida 

Lei aborda, ainda, que os programas integrados ao ensino e a pesquisa para o 

provimento da educação intercultural dos povos indígenas deverão ser planejados 

com audiência dos povos indígenas e terão como objetivos (art. 79): 

 
I – fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada 
comunidade indígena; 
II – manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à 
educação escolar nas comunidades indígenas; 
III – desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os 
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; 
IV – elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 
diferenciado (Lei 9.394/1996, art. 79, § 2º). 

 

A Educação Escolar Indígena é uma das tantas demandas que envolvem 

a busca por acesso e permanência a uma educação emancipatória, diferenciada, 

de qualidade e protagonizada pelos sujeitos. Essa busca não foi de uma hora 

para outra, mas sim um instrumento de luta que busca reconhecimento das suas 

tradições, línguas, sistema de organização própria, ciência, epistemologia e ocupa 

os espaços nas universidades, rompendo preconceitos e provando que existem 

outras maneiras de enxergar o mundo, com outros saberes e outras formas de 

ciência. Segundo Backes (2014), foi a astucia e a organização dos movimentos 

indígenas que permitiram os avanços e as conquistas na área de educação, 

construindo novas alternativas para lidar com os saberes e suas temporalidades. 

A trajetória da Educação Escolar Indígena como também a luta pela 

permanência na terra foi travada com muitas organizações das populações 

indígenas ao se comprometer e tomar a frente das lutas, visando a ser 

reconhecido perante uma sociedade preconceituosa com políticas fascistas. Essa 

trajetória de conquistas e de reconhecimentos dos povos indígenas foi possível 

pelos seus protagonismos em demarcar suas posições e suas estratégias de 
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dialogar com os não indígenas (jurua). 

No caso Mbya Guarani, mais especificamente, há mais de 500 anos 

souberam e ainda sabem dialogar com os não indígenas, são resistentes em 

manter suas tradições, pois foram vítimas no passado pelos jesuítas a mando da 

igreja católica e outras seitas religiosas em aldeamentos e, mesmo assim, se 

mantêm firmes com suas práticas culturais em reciprocidade com a natureza e 

sua biodiversidade. A Educação Indígena que fora imposta pelos invasores 

tomou outros rumos, pois agora se protagoniza com os próprios povos 

originários, que participam, lideram e a organizam para construir um plano 

educacional que atenda à realidade e que não se proíba de falar e escrever a 

língua materna. De acordo com Backes (2014), o pós-colonialismo está presente 

com denominação de colonialidade presente nas instituições de ensino, ainda 

por imposições e de subordinação e só poderá avançar com a interculturalidade 

e valorização da epistemologia da cultura local. Quijano (2005, p. 73), sobre a 

questão da colonialidade na América, nos contempla: 

 
A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão 
mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma 
classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular do 
referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e 
dimensões, materiais e subjectivos, da existência social quotidiana e da 
escala societal. Origina-se e mundializa-se a partir da América. 

 

Em contra ponto existe a decolonialidade como insurgência de uma 

epistemologia crítica e inovadora que se liberte, como salienta Gomes & 

Legramandi (2019, p. 31): 

 
A prática dialógica, entendida também como contra-hegemônica, reivindica 
que os professores em sala de aula recebam formação para desvendarem a 
realidade tangível buscando a suplantação ininterrupta da sua alienação e 
da alienação de seus educandos, com trabalhos orientados e 
fundamentados em ser dialógico e reflexivo, ser ativo e democrático, 
participativo e mobilizador, criativo e que proporcione a transformação dos 
atores envolvidos. Mesmo que seja lenta a apropriação da nova práxis 
decolonial, os sujeitos dessas ações-reflexões, professores e alunos, terão 
a oportunidade de, em um cenário que valorize a multiculturalidade e a 
interculturalidade, desprenderem-se dos dogmas coloniais para modificar 
sua realidade e subjetividade visando sua humanização e emancipação, 
pressupostos incontornáveis da transformação social. 

 

A construção e reelaboração do PPP requer uma metodologia inovadora 

que dialogue com a temporalidade dos professores Mbya Guarani para o 
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processo de entendimento e da construção da sistematização da epistemologia 

Guarani. O PPP de uma escola se torna a condução de projetar o caminho que 

vai percorrer. A construção se dá de maneira coletiva e autônoma com princípios 

e virtudes de cada comunidade escolar. Veiga (2003, p. 277) ressalta a 

importância do comprometimento da construção do projeto político pedagógico: 

 
Construir o projeto político-pedagógico para a instituição educativa significa 
enfrentar o desafio da inovação emancipatória ou edificante, tanto na forma 
de organizar o processo de trabalho pedagógico como na gestão que é 
exercida pelos interessados, o que implica o repensar da estrutura de poder. 

 

O processo de reelaboração do PPP com o protagonismo dos professores 

indígenas Mbya Guarani requer intervenções nas práticas de condução, atribuído 

meios de reflexão de instigar a valorização do sujeito Guarani. Veiga (1998, p.12) 

aponta as necessidades básicas: 

 
É necessário que se afirme que a discussão do projeto político-pedagógico 
exige uma reflexão acerca da concepção da educação e sua relação com a 
sociedade e a escola, o que não dispensa uma reflexão sobre o homem a 
ser formado, a cidadania e a consciência crítica. 

 

A resolução nº 5 de 22 de junho de 2012 garante e define a diretrizes 

curriculares para a educação escolar indígena na educação básica em seu título 

IV do projeto político-pedagógico das escolas indígenas. 

 
3º A questão da territorialidade, associada à sustentabilidade 
socioambiental e cultural das comunidades indígenas, deve orientar todo 
processo educativo definido no projeto político-pedagógico com o intuito de 
fazer com que a escola contribua para a continuidade sociocultural dos 
grupos indígenas em seus territórios, em benefício do desenvolvimento de 
estratégias que viabilizem os seus projetos de bem viver. 
4º As escolas indígenas, na definição dos seus projetos políticos- 
pedagógicos, possuem autonomia para organizar suas práticas 
pedagógicas em ciclos, seriação, módulos, etapas, em regimes de 
alternância, de tempo integral ou outra forma de organização que melhor 
atenda às especificidades de cada contexto escolar e comunitário indígena. 

 

O PPP que se encontra apático e descontextualizado com a realidade não 

aborda a prática, mesmo que traga elementos da cultura Mbya Guarani e a 

estrutura para a elaboração em seus “marcos situacional, conceitual e 

operacional”, ainda se mantem na teorização nas abordagens das legislações 

sobre a Educação Escolar Indígena. O que se percebe é que as leis estão no 
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papel, mas não se configura na prática. O atual PPP da escola trás conceitos de 

cultura Mbya Guarani, o que se percebe que, na elaboração do PPP, não houve 

participação efetiva dos professores Mbya Guarani. Nota-se que, no PPP 

“vigente”, não se encontra compartilhado com a equipe, pois há uma 

compreensão por parte da equipe que o PPP foi elaborado às pressas para 

cumprir as exigências da mantenedora. 
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4.  METODOLOGIA: CAMINHO DA SABEDORIA “OGUATA ARANDU” 
 

A pesquisa apresenta cunho qualitativo, pois ela exige progressividade em 

sistematizar o conhecimento do grupo pesquisado tratando e se aprofundado nas 

particularidades do objeto de pesquisa. Como afirma Minayo (2001, p. 6), 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crença, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa requer a compreensão da realidade 

do campo a ser pesquisado, ou seja, no caso desta pesquisa, uma comunidade 

indígena de nacionalidade Mbya Guarani com costumes, organizações políticas, 

sociais e econômicas próprias. Desse modo, aprofunda-se uma ação exploratória 

na direção da identificação da realidade do grupo a ser pesquisado. Como 

descreve Guerra (2014, p. 11): 

 
Na abordagem qualitativa, o cientista objetiva aprofundar-se na 
compreensão dos fenômenos que estuda – ações dos indivíduos, grupos ou 
organizações em seu ambiente ou contexto social –, interpretando-os 
segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que participam da situação, 
sem se preocupar com representatividade numérica, generalizações 
estatísticas e relações lineares de causa e efeito. 

 

O método adotado foi a pesquisa-ação, que se mostra congruente com o 

campo de pesquisa, pois o pesquisador está imerso com a realidade escolar, 

juntamente com os participantes, visando a resolver, conjuntamente, a realidade 

da escola, ou seja, a ressignificação do PPP. Como salienta Baldissera (2001, p. 

9) “A pesquisa-ação por ser investigativa supõe um conjunto de procedimentos 

técnicos e operativos para o conhecimento da realidade ou um aspecto desta, 

com o objetivo de transformá-la pela ação coletiva”. É importante salientar que a 

pesquisa-ação extrapola a teoria, ela vai além, mostrando-se uma metodologia 

que visa a mudar a realidade do objeto de pesquisa e seus sujeitos ao se 

apropriar e compreender a realidade, que ainda estava obscura sem caminho 

para trilhar e solucionar. Sobre essa questão, Tripp (2005, p. 458) afirma que 

 



60 
 

[v]ocê não está buscando como fazer melhor alguma coisa que você já faz, 
mas como tornar o seu pedaço do mundo um lugar melhor em termos de 
mais justiça social. Geralmente, isso é definido na literatura por mudanças 
tais como: aumento de igualdade e oportunidade, melhor atendimento às 
necessidades das pessoas, tolerância e compreensão para com os outros, 
cooperação maior e mais eficiente, maior valorização das pessoas (de si 
mesmo e dos outros) e assim por diante. Essas são as “grandes idéias” de 
uma sociedade democrática. A pesquisa-ação socialmente crítica passa a 
existir quando se acredita que o modo de ver e agir “dominante” do sistema, 
dado como certo relativamente a tais coisas, é realmente injusto de várias 
maneiras e precisa ser mudado. 

 

Neste caso, a pesquisa-ação, mais do que nunca, se enquadra na 

realidade do campo da pesquisa por se tratar de uma comunidade indígena que 

sobrevive e resiste ao longo dos séculos. A metodologia da pesquisa foi se 

construindo por meio do reconhecimento da realidade na qual o pesquisador está 

inserido há mais de 14 anos como educador e, posteriormente, como diretor da 

escola. Coloco-me, na perspectiva da pesquisa- ação, como pesquisador-sujeito 

do processo construído. Não é fácil depois de muitos anos se sujeitar a uma 

organização de cunho científico para a pesquisa pelo fato de muitos anos 

convivendo, trabalhando e residindo (por dois anos) na aldeia (Tekoa). Mas, a 

academia veio ao encontro dessa organização, ajustando meu pensamento e 

favorecendo a metodologia correta para o referido projeto de pesquisa. 

A minha prática necessita da teoria como um instrumento de construção do 

objetivo e dos caminhos para trilhar: diante da minha realidade como educador, 

inserido em uma comunidade indígena de nacionalidade Mbya Guarani com um 

convívio mais que integral, que vai além de uma simples jornada de trabalho em 

cumprir horário e se desligar do ritmo de trabalho convencional. Ainda bem que 

isso não aconteceu, pois entendo que hoje, praticamente, os Mbya Guarani, por 

estarem resistindo há mais de cinco séculos, construíram de forma recíproca uma 

amizade, que eu identifico como um processo de cooptação de forma positiva, no 

qual hoje lhes considero minha família. Logo, essa metodologia é justificável pela 

realidade na qual eu me encontro, sendo o primeiro passo da metodologia o 

reconhecimento da realidade e do objeto de pesquisa. 

 

4.1. ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Para analisar os dados da pesquisa, foi utilizada a Análise das materialidades 

discursivas: a Análise do Discurso (AD) de linha francesa com a apropriação 
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brasileira de Orlandi (1996), possibilitando compreender o discurso entre os 

locutores como expressão de seus sentidos ideológicos por meio da memória 

histórica que se materializa nas relações sociais entre indígenas e não indígenas. A 

linguagem e ideologia, nesse sentido, serão os veículos para analisar os discursos, 

que serão a composição para a ressignificação do PPP com os protagonismos dos 

professores e suas autorias. 

Michel Pêcheux inicia a Análise de Discurso da França em uma época do 

estruturalismo em seu ápice em 1969. Ele teoriza como a linguagem está 

materializada na ideologia e como ela se manifesta na linguagem como efeitos de 

sentidos e os mecanismos da determinação histórica. Para Orlandi (1996), a 

característica do discurso é a maneira que ele funciona, ou seja, o funcionamento 

do discurso. Eni Orlandi e Helena H. Nagamine Brandão estarão presentes no 

desenrolar da pesquisa na análise dos dados para que o leitor possa interpretar e 

buscar a fundo os fundadores da Análise de Discurso de linha Francesa. Para 

Orlandi (2005, p.15): 

 
Partindo da ideia de que a materialidade específica da ideologia é o 
discurso e a materialidade específica do discurso é a língua, trabalha a 
relação língua-discurso-ideologia. Essa relação se complementa com o fato 
de que, como diz M. Pêcheux (1975), não há discurso sem sujeito e não há 
sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é 
assim que a língua faz sentido. Consequentemente, o discurso é o lugar em 
que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, 
compreendendo-se como a língua produz sentidos por-para os sujeitos. 

 

Diante da AD a metodologia não se dá de maneira horizontal, no que tange ao 

um texto do início ao fim. Nesse caso, remetem-se às posições dos sujeitos, lugares 

onde as regularidades discursivas são demonstradas nas materialidades. Para 

contemplar a análise da pesquisa, busquei bases teóricas e metodológicas da AD 

com obras de Eni Puccinelli Orlandi que subsidiaram a compreensão da formação 

discursiva e ideológica no debruçar da pesquisa. Assim, “[e]ssa mediação, que é o 

discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 

deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive” 

(ORLANDI, 2015, p. 13).  

O protagonismo dos professores Mbya Guarani se conformou no diálogo 

colaborativo de compartilhar suas sabedorias, como nos traz Orlandi (2011, p. 34): 

“Portanto, dizer não é apenas informar, nem comunicar, nem inculcar, é também 
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reconhecer pelo afrontamento ideológico. Tomar a palavra é um ato dentro das 

relações de um grupo social”. Desse modo, a AD irá auxiliar a compreender a fala e 

a práxis dos professores Mbya Guarani. 

 

4.2. SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A investigação da pesquisa-ação foi definida juntamente com professores Mbya 

Guarani, que são os sujeitos primários da pesquisa, sendo cinco professores e um 

técnico auxiliar administrativo. Os sujeitos foram nominados durante a pesquisa por 

letras, de A a F. Os sujeitos A, B, C são do sexo masculinos e os sujeitos E, F são 

do sexo feminino, ambos são professores da escola. Para complementar os dados, 

trouxemos também sujeitos secundários que são fundamentais para a pesquisa: o 

sujeito D atua como auxiliar administrativo na escola - o (Xamoin), ancião da 

comunidade. O sujeito G é uma ex-professora e o sujeito H a pedagoga da escola.  

Vale destacar que os professores que participaram da pesquisa atuam 

somente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, somente o sujeito A, que, além 

de atuar nos anos iniciais, também atua com a disciplina de língua Guarani nos 

anos finais do Ensino Fundamental. Os professores que atualmente exercem suas 

funções na escola tinham como exigência pela SEED somente o ensino Médio ou 

o Magistério Indígena fornecido pela mantenedora. Atualmente, os sujeitos A, B, 

C, E e F são graduandos do curso de Licenciatura em Educação do Campo – 

Ciências da Natureza (Lecampo) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

Setor Litoral. Outro ponto a destacar é que o sujeito (A) já teve experiência em 

cursar Ciências Sociais, porém as dificuldades, como a distância entre cidade e 

aldeia, transporte, local para ficar e apoio não possibilitaram a sequência dos 

estudos. O curso de graduação que hoje estão matriculados tem um diferencial 

que atende às necessidades, nos períodos possuem um tempo comunidade e um 

tempo universidade que mais se enquadram a realidade da cultura da 

comunidade. 

Um dos aspectos que dificulta os Mbya Guarani a ingressar nas 

universidades são as responsabilidades que aparentemente chegam mais cedo 

para eles como o casamento, filhos, aspectos e hábitos culturais de sua natureza 

em sobreviver em seus núcleos familiares. Todos os sujeitos da pesquisa são da 

própria comunidade desde início da fundação da aldeia (Tekoa), falam a língua 
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materna, mantêm os hábitos culturais e constituíram suas famílias. Foram 

estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), menos os sujeitos B e F, que 

estudaram na modalidade regular fora da aldeia. O Quadro 1 traz um pouco da 

história de vida de cada um dos sujeitos primários da pesquisa: 

 
QUADRO 1 – HISTÓRIA DE VIDA DOS SUJEITOS PRIMÁRIOS da PESQUISA 

SUJEITO NOME EM GUARANI BREVE RELATO DE VIDA 
A Wera Tupã Mirin Nascido em 18/12/1988. Atualmente cacique da aldeia (tekoa) Araça’í, 

veio quando adolescente para cá. Domina e escreve na língua, 
estudou na escola na aldeia, concluiu o ensino fundamental e fez o 
magistério indígena junto com o Ensino Médio, fez o vestibular 
indígena e estava cursando Ciências Sociais na Universidade Federal 
do Paraná na reitoria. Ele relatou o interesse pelo curso, pois queria 
compreender como os não indígenas entendem sobre eles, estudou 
um semestre e acabou desistindo, pois tinha dificuldade nos traslados 
e também por não se adaptar à cidade, bem como pela sua família, era 
muito difícil conciliar tudo isso. Atualmente, ele é professor e estudante 
na Universidade Federal do Paraná-Setor Litoral. Assumiu o cacicado 
jovem e sempre diz que segue a mesma linha do seu pai com a 
democracia participativa nas tomadas das decisões. Ficou dois anos 
fora da aldeia quando casou com uma indígena, pois, na sua cultura, 
os homens vão até a aldeia onde se encontram com a futura esposa e 
prestam serviços aos seus pais ou responsáveis, uma demonstração 
que a filha vai ser bem cuidada e que o futuro marido mostra 
habilidades em cuidar da família. Nesse período, sua esposa teve o 
primeiro filho e, dessa forma, ele teve que permanecer na aldeia para 
se cuidar e seguir os critérios da cultura, não podendo comer peixe, 
não podia usar ornamentos, tinha que se resguardar, não podendo sair 
para o mato por seis meses. Nesses dois anos, ele trabalhou como 
professor e após retornou com sua a família para a aldeia Araça’i. 

D Karai Tataendy 
Marangaju 

Nascido em 18/03/1955. Fundador da aldeia (Tekoa) Araça’i, pajé 
(Xamoin) reconhecido entre as aldeias no Brasil e nos países de 
fronteira, Paraguai e Argentina. Uma liderança espiritual muito 
importante entre os Mbya Guarani. Ele conta que se criou em Nova 
Laranjeira e que andou por muitas aldeias e também conviveu bastante 
com os não indígenas, disse que seu pai era muito brabo e que perdeu 
sua mãe muito cedo, como também perdeu seus dois irmãos pelo 
álcool. Esse fato atinge a maioria das aldeias: excesso de bebidas 
alcoólicas, ocasionando atropelamentos nas principais rodovias que 
cortam as terras indígenas. Vivenciou o período da ditadura militar 
época do Serviço de Proteção Indígena (SPI), que de proteção não 
tinha nada. Ele relata que trabalhava nas roças dos chefes de postos 
do SPI em condição de semiescravidão e que não tinha o que fazer se 
não tinha castigo e ficava preso em um cubículo. Ele relata que sofreu 
muito nesse período e depois que foi morar em Palmeirinha onde ele 
foi cacique por muitos anos, casou teve seis filhos e mais os filhos de 
criação e netos que acabava tendo que cuidar. Trabalhou muito fora da 
aldeia em colheitas em outros estados até que perdeu seu filho vítima 
de uma carreta desgovernada que o atropelou quando brincava com 
seu irmão na beira da BR. Traumatizado com tantas coisas 
acontecendo com sua família e com os indígenas como um todo, já 
não queria mais ficar na mesma aldeia, disse que iria achar outro local 
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e, desde então, vive com sua família, seus filhos e netos na atual 
aldeia. Atualmente, trabalha na escola como técnico auxiliar 
administrativo, também atuando no acompanhamento da Educação 
Escolar Indígena, apoiando e aconselhando na elaboração dos 
planejamentos. 

C Kuaray Mirin Nascido em 19/10/1994. Veio quando criança com sua mãe senhora 
Jurema da Silva, irmã do Senhor Karai Tataendy Marangaju. Não foi 
sujeitado a tantas dificuldades como os demais citados. Ele foi 
alfabetizado primeiramente na casa de reza (Opy) e depois na escola 
pelo seu tio Gilmares da Silva (Nhengatu), falecido precocemente. 
Concluiu o Ensino Médio na cidade, pois relata que não teve muita 
dificuldade. Atualmente, ele é professor na escola e estudante na 
Universidade Federal do Paraná-Setor Litoral, casado com uma 
indígena da aldeia, os dois tem uma filha. 

B Tupã Mirin Jeguaka Nascido em 16/04/1983. É remanescente da Terra Indígena de 
Palmeirinha foi convidado pelo senhor Karai Tataendy Marangaju a 
compor a nova aldeia na qual hoje se encontra. Ele relata que onde 
morava ele era solteiro e teve pouco contato com os pais, ele suspeita 
que a mãe dele esteja na Argentina, foi criado pela tia e, como de 
costume da cultura, ele sempre estava conhecendo outras aldeias sem 
muita parada fixa, até que conheceu Karai Tataendy Marangaju, ele 
tem muito respeito por sua sabedoria dentro e fora da casa de reza 
(Opy). Ele também passou pelos mesmos processos de dificuldade 
com alimentação, condições de vida e a educação na escola dos não 
indígenas, sentia muita dificuldade, muitas vezes não ia para escola 
por não ter um calçado, e, muitas vezes, ia mesmo pela comida, o que 
não é um caso isolado, mas a maioria dos casos dos Mbya Guarani 
que se atreviam a enfrentar as dificuldades da escola dos não 
indígenas. Atualmente, é casado, pai de quatro filhos e tem muitas 
habilidades com a caça, a pesca e a construção de casas tradicionais, 
sempre está à disposição da comunidade, principalmente em épocas 
de cerimonias e também nos entardecer quando todos se encontram 
na casa de reza (Opy) para realizar trabalhos de cura, nos quais ele é 
responsável por tocar e cantar. Passou pelo mesmo percurso para 
concluir o Ensino Médio. Atualmente ele é professor e estudante na 
Universidade Federal do Paraná- Setor Litoral.  

E Ara Katu Nascida em 03/03/1987 foi criada pela irmã mais velha, seus pais 
faleceram muito cedo, e ela não teve a oportunidade de conhecê-lo, 
disse que sente muita falta e se sente sozinha. Ela é natural da Terra 
Indígena de Marrecas, próximo a Guarapuava. Ela relata que concluiu 
os estudos na cidade próxima e que superou as dificuldades para 
poder estudar. Ela atualmente é moradora na aldeia, casada com o 
cacique, tem quatro filhos, foi professora na escola e também é 
estudante na Universidade Federal do Paraná-Setor Litoral. 

F Ara Poty Nascida em 17/01/1982, remanescente da Terra Indígena de 
Palmeirinha veio junto com a família de senhor Karai Tataendy 
Marangaju para atual terra indígena Araça’i no município de Piraquara. 
Os anseios em particular eram os mesmos, porém relata que 
dificuldades como a falta de comida, a relação com os Kaingang que 
não era boa, as intervenções de seitas religiosas e o auto índice de 
consumo de bebidas foram os propósitos maiores. Ela complementa 
que, quando chegou à atual aldeia (Tekoa), passaram fome, não era 
fácil pescar e pouco conhecia o espaço, fauna e flora. Relatou que, no 
começo, tomavam bastante água para não sentir fome e que logo as 
coisas começaram a melhorar. Mãe de três filhos, atualmente casada, 
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tem como profissão ser professora na comunidade com as crianças 
dos anos iniciais do ensino fundamental, é estudante da Universidade 
Federal do Paraná-Setor Litoral no curso de Licenciatura em Educação 
do Campo-LECAMPO. Leciona há mais de oito anos, conhecedora da 
língua, fala escreve, domina os conhecimentos dos antepassados, foi 
criada por sua vó da qual adquiriu muita sabedoria. Como de costume, 
casou-se cedo, passou por dois casamentos. Relata que quando 
morava na aldeia de Palmeirinha sentia muita dificuldade em estudar e 
também trabalhar na roça, plantio e colheita. Disse também que a 
escola era distante e tinha que estudar junto com os não indígenas, era 
difícil de comunicar, se sentia envergonhada e não existia esse olhar 
diferenciado, eram tratados todos iguais e a comunicação sempre foi o 
maior desafio, por isso desistiu de estudar, não lembra em qual série 
parou, mas não concluiu os anos iniciais. Em 2005, retomou os 
estudos na modalidade Ensino de Jovens e Adultos, fez o teste de 
equivalência o qual oportunizava a certificação da conclusão dos anos 
iniciais e pode estudar na fase dois do Ensino Fundamental. Após 
concluir o Ensino Médio, foi indicada pela comunidade para trabalhar 
na escola e, desde então, sempre que possível, permanece 
lecionando, pegou gosto pela educação e se esforça para se 
especializar no campo da Educação Escolar Indígena. 
Na cultura Mbya Guarani é de costume levantar cedo e visitar os mais 
velhos, tomar o mate e compartilhar uma boa prosa, sonhos e seus 
significados, bem como a troca de conhecimentos, mais receber dos 
mais velhos do que ensinar. Ela proporcionou um relato na qual me 
deixou bastante interessado. Ela disse que, para aprender mais com os 
mais velhos, ou seja, algo mais especifico como ser parteira, ou 
conhecer as plantas medicinais, há de se estar sempre próximo da 
pessoa que entende e mostrar interesse, só assim aprendem a 
conhecer. Também relatou que muitos dos conhecimentos tem a ver 
com o nome que o pajé (Xamoin) revela através de (Nhanderu) Deus 
na casa de reza (Opy) dependem do nome que lhe é dado, não 
podendo exercer esse conhecimento. Ela e mais duas Mbya Guarani 
são acompanhantes da parteira da aldeia. 

Fonte: O autor (2020) 
 

4.3. ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para enriquecer a pesquisa, foram realizadas diversas etapas, com 

diferentes instrumentos para coleta dos dados, que se configuraram no processo 

coletivo do início da reelaboração do PPP. É importante ressaltar que, por se 

tratar de uma pesquisa-ação, todas as etapas foram realizadas no modelo de roda 

de conversa, buscando enriquecer o diálogo e a participação de todos os 

envolvidos. Como afirma Baldissera (2001, p. 6) sobre a pesquisa-ação: 

 
A pesquisa-ação exige uma estrutura de relação entre os pesquisadores e 
pessoas envolvidas no estudo da realidade do tipo participativo/coletivo. A 
participação dos pesquisadores é explicitada dentro do processo do 
“conhecer” com os “cuidados” necessários para que haja 
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reciprocidade/complementariedade por parte das pessoas e grupos 
implicados, que têm algo a “dizer e a fazer”. Não se trata de um simples 
levantamento de dados. 

 

A pesquisa propriamente dita se origina em meados do mês de novembro do 

ano de 2018 por uma demanda e anseios por parte da equipe de ensino, lideranças 

da comunidade e professores Mbya Guarani em revisar e reformular o PPP. O 

percurso da pesquisa deixa de ser um embrião no início do ano letivo de 2019, 

quando professores Mbya Guarani, lideranças, crianças, jovens, adultos e os 

professores não indígenas (juruás) se reuniram na casa de reza (Opy) para dar uma 

devolutiva das atividades que foram aplicadas no ano letivo de 2018. Esse espaço, 

além de ser um espaço sagrado entre os Mbya Guarani, também é um local onde se 

organizam as reuniões internas da comunidade e também as escolhas de 

professores para atuar na escola. E foi nesse espaço que se pôde compreender as 

narrativas que vão para além do contexto de território, configurando-se em um 

processo de troca de experiências e saberes, uma imersão de interculturalidade. 

A pesquisa se deu em 4 etapas: 
Primeira etapa – Construção da árvore: Ocorreu no final do ano letivo de 

2018, por meio de diálogos e em roda de conversa, valorizando as narrativas dos 

sujeitos da pesquisa. O pesquisador tinha se reunido com os participantes 

anteriormente para que fosse realizada a roda de conversa, foi combinado a data e 

hora e o local do encontro, que ocorreu na secretaria da escola. O pesquisador 

reafirmou o objetivo do encontro, fortalecendo a discussão do propósito de 

ressignificar e reelaborar o PPP da escola. O pesquisador trouxe como orientação 

algumas leituras de experiências já vivenciadas com a comunidade e também em 

contra ponto à importância das leis que favorecem a interculturalidade e a 

autodeterminação da nação Mbya Guarani. Durante a etapa da coleta de dados, 

fotografei as palavras e frases, bom como o final da construção da atividade, realizei 

várias anotações em um diário de bordo, pois percebi que estava havendo 

dificuldade em resumir elementos de uma cultura em uma simples árvore. 

Segunda etapa – Encontro Intercultural: A segunda etapa aconteceu no dia 

13 de fevereiro de 2019, no período da manhã, na casa de reza (Opy) com os 

professores não indígenas (Jurua) e os professores Mbya Guarani, lideranças, 

alunos e grande parte da comunidade. Esse dia representa no calendário escolar a 

semana pedagógica, com a elaboração de planejamento e orientações por parte da 
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equipe pedagógica para o trabalho anual. Algumas medidas foram modificadas, 

pois a equipe de ensino achou relevante compartilhar o balanço das atividades 

realizadas de cunho teórico e prático do ano anterior, expondo cartazes e fotos. 

Busquei registrar imagens e gravações áudio visuais da apresentação por parte do 

Wera Tupã Mirin e ele complementou que todos poderiam contribuir. Além de 

registrar a gravação com aparelho de celular, foi possível fazer anotações no diário 

de bordo para poder sistematizar essa etapa da pesquisa. Nessa coleta de dados 

fiz poucas intervenções, procurei adotar um comportamento de mediar e observar a 

atividade. 

Terceira etapa – Troca de saberes: Essa etapa da pesquisa configura-se 

como uma somatória de encontros durante o ano letivo de 2019, concomitante às 

duas etapas anteriores, impulsionados em parceria com um projeto de extensão da 

UFPR coordenado pela professora dessa instituição de ensino, via sujeito da 

pesquisa secundária (G), uma ex-professora da escola. Esse Projeto de Extensão, 

intitulado “Ecologia de Saberes com Povos e Comunidades Tradicionais do 

Paraná”, acompanhou de maneira mais especifica os professores Mbya Guarani. O 

projeto de extensão oportunizou encontros com a comunidade, professores Mbya 

Guarani, professores não indígenas (jurua), alunos com o apoio da escola e a 

equipe gestora. Esses encontros foram cruciais em obter conceitos da cultura Mbya 

Guarani para o processo construtivo do PPP. Para coleta de dados, utilizei as 

observações e anotações no diário de bordo durante o encontro. 

Quarta etapa – Entrevistas Semiestruturadas: A entrevista semiestruturada 

traz perguntas básicas, que precisam ser claras e visem a responder o objeto de 

pesquisa, dando apoio e fazendo a intermediação entre o tema da pesquisa e as 

respostas. A entrevista favoreceu a compreensão e completude para a fase da 

pesquisa. Ela se deu com os sujeitos primários da pesquisa A e E. Os demais 

sujeitos da pesquisa optaram por não conceder as entrevistas, pois julgaram que 

contribuíram durante os encontros formativos da pesquisa, justificaram que os 

sujeitos A e E tinham mais propriedades para responder as perguntas. Em local de 

livre escolha na própria aldeia, foi proposto a casa de reza (Opy) pelo sujeito A. A 

entrevista ocorreu no dia 25 de abril de 2020, no período da tarde, das 13:00 horas 

às 14:45 horas. As perguntas elaboradas pelo pesquisador são uma sistematização 

do percurso durante a pesquisa. Para compreensão dos entrevistados, e também 

para garantir a ética e transcrição da pesquisa, usei o aparelho de celular para as 
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gravações e um caderno de anotações. Logo em seguida, foi concedido o termo de 

consentimento. As questões foram: 

 Como vocês poderiam explicar a educação Mbya Guarani? E como ela se 

dá nos tempos atuais? 

 Como a cultura dos Mbya Guarani se relaciona com a escola? 

 Quais elementos presentes da cultura Mbya Guarani podem estar 

presentes no PPP da escola? 

Essas foram as etapas da pesquisa que contribuíram para que fosse 

possível alcançar os objetivos propostos. Diferentes ações proporcionaram um 

olhar mais sensível ao objeto pesquisado e trouxe uma rigorosidade necessária 

para um trabalho científico. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS “NHAMBOATY AYVU 
HA’EGUI HA’EVEVA’E” 

 

Os resultados da pesquisa se constituirão ao analisar elementos e 

conceitos epistemológicos da cultura Mbya Guarani para autoria na 

ressignificação e reelaboração do PPP. Para que os resultados pudessem ser 

inseridos no PPP, o pesquisador buscou em rodas de conversas, observações e 

entrevistas semiestruturadas compreender elementos interiorizados da cultura. Os 

sujeitos da pesquisa puderam participar efetivamente dessa construção do PPP, 

tendo condições de protagonistas e autores da própria história, deixando de ser 

meros expectadores, já que muitas vezes não foram ouvidos nem suas opiniões 

compreendidas nesse processo. 

A proposta inicial da pesquisa foi identificar alguns olhares por parte dos 

sujeitos, ou seja, conceitos e elementos da cultura em um ato simbólico que se 

deu na construção de uma atividade heurística de uma árvore, a qual tinha como 

o símbolo a escola. Para compor a análise dos resultados, debrucei-me na 

Análise do discurso (AD), tendo como dispositivo de análise a linguagem como 

discurso dos locutores que, por meio do interdiscurso, se materializa no dizer e na 

ideologia. Orlandi (2005, p. 15) assim define o discurso: “O discurso é assim 

palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-

se o homem falando”. 

O observar do discurso dos sujeitos da pesquisa se materializou por 

memórias dos participantes, por meio de anotações dos dizeres que foram 

anexadas em cada uma das partes da árvore. Orlandi (2005, p. 30) considera a 

importância da memória: “A memória, por sua vez, tem suas características, 

quando pensada em relação ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada 

como interdiscurso”. O grupo de professores, sujeitos da pesquisa, ao relatarem 

conceitos epistemológicos da cultura, buscou, na própria história, o resgate da 

memória. De acordo com Orlandi sobre a memória discursiva e interdiscurso 

(2005, p. 31), 

 
A memória, por sua vez tem suas características, quando pensada em 
relação ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. 
Este é definido como aquilo que fala antes em outro lugar, 
independentemente. Ou seja, é o que chamamos memória discursiva: o 
saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do 
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pré-construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando cada 
tomada de palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo 
o sujeito em uma situação discursiva dada. 

 

 A discussão inicial de deu após passar por encontros formativos que visaram 

ao processo de reelaborar e ressignificar o PPP com uma breve discussão a respeito 

da composição estrutural do documento. Após isso, foram realizadas rodas de 

conversas dinâmicas como um processo de diagnóstico e elementos conceituais 

construídos a partir da confecção heurística da árvore apresentada para professores, 

alunos, pais e responsáveis da comunidade. Por último, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas para compor os resultados da pesquisa.  

 

5.1. PRIMEIRA ETAPA: CONSTRUÇÃO DA ÁRVORE 

 

Essa primeira intervenção ocorreu no final do ano de 2018. Antes de iniciar a 

dinâmica sugerida, em acordo com o coletivo e com apoio de dois sujeitos 

secundários da pesquisa (G e H), foi proposta a seguinte pergunta problematizadora: 

como poderíamos descrever palavras ou frases da cultura Mbya Guarani nessa 

árvore? Considerando que essa árvore é um elemento que representa a escola na 

comunidade e que o diferencial da construção dessa árvore é que tenha a identidade 

da comunidade escolar. A atividade foi conduzida pelo pesquisador que observou e 

participou, utilizando essa dinâmica de extrair elementos da cultura Mbya Guarani 

para o campo educacional. Nessa etapa, foi utilizada a construção heurística por 

meio de um desenho de uma árvore em papel kraft. Expliquei que a árvore é 

composta pelas raízes, tronco e sua copa com galhos e frutos. Cada subdivisão da 

árvore compõe a estrutura completa dela mesma, mas procurei exemplificar suas 

partes como uma simbologia da escola como espaços de apropriação dos 

conhecimentos científicos. Depois de explicado, foram separados papeis de 

anotações com o auxílio da ex-professora (G), juntamente com a pedagoga da 

escola, que foi escrevendo nos papeis as frases e palavras que foram ditas pelos 

sujeitos da pesquisa. Para que a metodologia fosse eficaz, o pesquisador procurou 

orientar que cada participante ficasse à vontade em dizer qual conceito da cultura 

estava vinculado nas partes da árvore: raiz, tronco ou copa. 

A roda de conversa durou aproximadamente duas horas e meia, 

considerando o período explicativo da metodologia, respeitando a temporalidade 
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dos Mbya Guarani e a oralidade, sempre tirando as dúvidas necessárias. Para 

análise da coleta de dados irei utilizar as frases e palavras escritas por eles que 

foram anotadas em papeis e coladas na árvore. 

 
FIGURA 9 – PRIMEIRA ETAPA DA COLETA DE DADOS DA CONSTRUÇÃO DA 

ÁRVORE 
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Fonte: O autor (2020) 

 

O pesquisador e os demais integrantes da escola foram inseridos como 

apoiadores responsáveis desse coletivo em reafirmar a importância em ouvi-los. A 

complexidade que envolve o conhecimento da comunidade Mbya Guarani é uma 

busca constante em uma ação conjunta com o pesquisador em engajar os 

participantes como os principais protagonistas do processo. 

A compreensão de traduzir ou codificar algumas terminologias como: o 

que é um PPP? Requer uma sensibilidade em respeitar a temporalidade dos 

professores Mbya Guarani. Essa pergunta ficou no ar até que um dos encontros 

propostos pelo pesquisador com os participantes A, C, F, E e B e, após conversas 

e diálogos chegaram à seguinte definição para o PPP: Nhemboaty, Nhembo´e, 

Mba´eapo, e, diante da complexidade da língua Guarani em traduzir, foi definido 

da seguinte maneira para a organização da escola: Nhemboaty tem uma 

compreensão de organização, reunir, escola; Nhembo´e de estudar e Mba’eapo 

de fazer, atividade, ação. 

Nesse encontro de discussão, foi possível trazer alguns elementos e 

conceitos epistemológicos da cultura Mbya Guarani. É importante ressaltar que a 

proposta inicial, ainda que restrita por sistematizar um universo da cultura em 

frases e palavras, possibilitou trazer elementos que constituirão o PPP. No 

Quadro 2, podemos visualizar os princípios que os sujeitos da pesquisa relatam 
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sobre a escola. 

 
QUADRO 2 – AYVVU ARANDU “SÁBIAS PALAVRAS” 

Nhandereko Opy’i Língua Alimentação 
Resistência Respeito Nhanderu Artesanatos 

Práticas tradicionais Plantas Medicinas Brincar 
Contos Nhemogarai Ka’a Cachimbo Ler 

Escrever Liderança Natureza Caçar 
Músicas Oralidade Chamar mulher guarani 

(Xaryi) 
Consultar o 

Xamoin 
Fonte: O autor (2020). 

 

A participação do pesquisador foi aprofundar a discussão e provocar por 

meio da contextualização pertinente à historicidade. O recorte discursivo temporal 

e seu funcionamento ideológico para essa compreensão partiram das lutas e 

resistências indígenas durante o longo percurso da história já abordados 

anteriormente nesta pesquisa, considerando um marco na história a pré-

organização na década de 70 e posteriormente com a Constituição Federal de 

1988. Orlandi (2005, p. 64), no que diz respeito ao recorte temporal, diz que: 

 
Uma vez analisado, o objeto permanece para novas e novas abordagens. 
Ele não se esgota em uma descrição. E isto não tem haver com a 
objetividade da análise, mas com o fato de que todo discurso é parte de um 
processo discursivo mais amplo que recortamos e a forma de recorte 
determina o modo da análise e o dispositivo teórico da interpretação que 
construímos. Por isso o dispositivo analítico pode ser diferente nas 
diferentes tomadas que fazemos do corpus, relativamente à questão posta 
pelo analista em seus objetivos. 

 

Esse recorte foi relevante para que os sujeitos da pesquisa pudessem se 

apropriar e discursar sobre a importância de um conjunto que rege a escola, 

professores, alunos e o PPP como direcionamento dos anseios da produção e 

autoria da ressignificação na sua reelaboração. É importante destacar que os 

Mbya Guarani compreendem o processo de invasão, o que ocasionou muita 

desordem as populações indígenas no passado e presente. Diante dessa 

dinâmica que visou a proporcionar o despertar de autoria e autonomia por parte 

dos sujeitos da pesquisa, destaca-se as reflexões de Orlandi (1996, p. 67): 

 
O que caracteriza a autoria é a produção de um gesto de interpretação, ou 
seja, na função o sujeito é responsável pelo sentido do que diz, em outras 
palavras, ele é responsável por uma formulação que faz sentido. O modo 
como ele faz isso é que caracteriza sua autoria. Como naquilo que lhe faz 
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sentido, ele faz sentido. Como ele interpreta o que o interpreta. 
 

Para Pêcheux (2009, p. 147), formação discursiva é “aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura 

dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser 

dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma 

exposição, de um programa etc.)”. As formações discursivas produzidas pelos 

sujeitos da pesquisa, com a proposta de construir uma escola a partir do PPP, 

foram dando sentido aos conceitos da cultura para sujeição de interpretação. Como 

salienta Orlandi (1996, p. 64), “[c]omeçamos por dizer que a interpretação é uma 

injunção. Em face de qualquer objetivo simbólico o sujeito se encontra na 

necessidade de ‘dar’ sentido”. Os sujeitos da pesquisa puderam contribuir para 

composição da “árvore” como ato simbólico para reelaboração do PPP. Nos 

resultados no Quadro 1, como também nos registros por meio de imagem, 

podemos perceber que, dentre as frases e as palavras, há um mescla entre as 

formações das palavras em escrita na língua Mbya Guarani como na língua 

envolvente (portuguesa). Por outro lado, no campo que compõe a “Raiz da árvore”, 

percebe-se que traduzem na interpretação as práticas que dão maior importância, 

pois, como uma “Raiz”, ela tem que ser forte, sustentar e manter a essência da 

cultura viva. Nesse ato de interpretação pelos sujeitos, foram fundamentais esses 

conceitos epistemológicos. 

Partimos da oralidade como formação discursiva que se materializou na 

construção da “árvore”, tendo como uma simbologia a escola. A memória e a 

historicidade permanecem presentes, como a ideologia se faz presente na 

linguagem e na transcrição do discurso para o papel e interpretação. A parte que 

se refere ao “Tronco da árvore” sintetiza a continuidade da resistência em manter 

viva a raiz. Os elementos como base da cultura e o tronco como o processo de 

interculturalidade com saberes e reciprocidades distintas entre escola dos não 

indígenas (jurua) se relacionam com os saberes dos sujeitos da pesquisa, como 

professores, mas também como representante da cultura Mbya Guarani, no que 

se constitui a natureza Mbya Guarani no seu jeito de ser (Nhandereko). 

O “Tronco da árvore” descreve essa transição entre a “Raiz” e “Tronco” 

que, nos dizeres dos sujeitos e sistematizado por eles, coloca em prática todas as 

frases e palavras como elementos e conceitos para compor o PPP. O Tronco se 
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articula aos dizeres entre cultura e escola, “Dois Mundos”. A escola como uma 

passagem, convivência, troca de saberes e apropriação dos conhecimentos dos 

não indígenas (jurua). O que foi salientado é que a escola trabalha com a 

interculturalidade crítica para que possa compreender a cultura dos Mbya Guarani 

e sem que as culturas sobreponham à outra, mas que não seja uma 

interculturalidade folclórica, senão uma que realmente se aplique às necessidades 

da comunidade. 
 

QUADRO 3 – MBYA KUERY E JURUÁS KUERY (NÓS GUARANI E VOCÊS NÃO INDÍGENAS) 

Autonomia Metodologia Dois mundos Se conectar mais com a 
comunidade 

Coral Filhos, Kyringue Sabedoria na escola Complexidade 
Professores Guarani Escola como 

ferramenta 
(organização e crença) 

Mais organização para 
fortalecer 

Avançar na coletividade 
com outros educadores 

Encontros com os 
professores Guarani e 

Juruás 

Ler Amizade Escola 

Uso de alimentação dos 
animais 

Quem pode consumir a 
caça 

Resguardo das 
meninas 

Ritual de passagem dos 
meninos e meninas 

Fonte: O autor (2020). 
 

No que se refere à última parte da árvore, “Copa, Galhos e Flores”, são 

formações discursivas em torno de um mundo dos não indígenas (jurua), no que 

diz respeito a uma instituição de ensino, ou seja, a escola, o que eles têm a 

oferecer, somar e fortalecer? A escola se torna uma transmissora, algo relativo a 

uma antena de TV que transmite um sinal, e esse sinal passa pelos educadores 

indígenas como um filtro que conduz o processo de ensino e aprendizagem. Essa 

“antena” representa a escola e é a conexão entre esses mundos, como 

articulação entre o ensino e aprendizagem. 

Essa parte que corresponde às Copas, Galhos e Flores são as práticas que 

a escola e a comunidade na qual interagem, com as demandas e as necessidades 

da escola. O que se pode compreender com os sujeitos da pesquisa é que as 

palavras que estão postas são resultadas dessa parceria pedagógica, as inter-

relações que se dão no dia a dia. A linguagem, nesse caso, é o veículo principal, 

pois entende que a oralidade entre os Mbya Guarani é o principal. 
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QUADRO 4 – EXPERIÊNCIA INTERCULTURAL 

Apoiadores Grupo de Jovens Saúde dos 
cachorros 

Comunicação 

Conquistas Interculturalidade Leis Plantação 
Eiro (casa do Mel) Ouvir as demandas da 

comunidade 
Mutirão Educação Física 

Estudos Poã Renda (Posto de 
saúde) 

Cartografia Saberes indígenas 

Participação dos pais 
na escola 

Reuniões e ações Reforma Agrária Chamar mais os pais 

Papel dos educadores 
Guarani 

Interesses dos Jovens Escola popular Demandas para os 
Jovens 

Fonte: O autor (2020). 
 

Os quadros formulados foram um apanhando de dizeres, anseios e 

descrições do pensamento dos Mbya Guarani. Nesses quadros ficaram 

evidenciados as principais necessidades e propostas para reelaboração e 

ressignificação do PPP. As descrições que compuseram os quadros foram 

elaboradas em coletivos e em momentos de reflexões e ajustes no ato de definir e 

transcrever. 

 

5.2. SEGUNDA ETAPA: ENCONTRO INTERCULTURAL  

 

No encontro dessa atividade formativa, ocorrido em 13 de fevereiro de 

2019, estiveram presentes os sujeitos da pesquisa, pois foi um encontro previsto 

em calendário escolar e oportuno para uma análise para a pesquisa no referido 

PPP. Também estiveram presentes os professores não indígenas (jurua), a 

equipe administrativa e pedagógica da escola. Nesse encontro, abstive-me de 

qualquer participação direta e indireta, ficando somente no campo de observação 

e com anotações no meu diário de campo. É importante ressaltar que essa fase 

da pesquisa requereu um pouco mais de atenção, pois existe uma construção na 

organização por parte do corpo docente e da equipe diretiva em assumir algumas 

demandas da escola junto à comunidade. 

Todo início de ano letivo, no mês de fevereiro, se dá o processo de 

contratação dos docentes, Mbya Guarani e os não indígenas (Jurua), quando 

cada um faz suas considerações e se apresentam para a comunidade Mbya 

Guarani como um todo. Esse encontro ocorre na casa de reza (Opy). Nesse 
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espaço, decide-se as demandas da comunidade, ocorrem reuniões e encontros 

sagrados da cultura. Podemos dizer que esse espaço trata das questões 

econômicas, sociais e políticas da cultura. 

O pesquisador esclareceu a intenção do encontro e dinamizou a atividade 

para que os participantes tanto da pesquisa quanto da escola e da comunidade 

pudessem compartilhar e acrescentar mais elementos da cultura Mbya Guarani 

que fossem de relevância para construção do PPP. Para facilitar a metodologia da 

pesquisa, propus ao sujeito de pesquisa A que explicasse no seu idioma como se 

deu o processo heurístico da árvore da primeira etapa da pesquisa e os 

resultados que foram trazidos em forma de palavras e frases que acabou 

propondo um novo olhar sobre a escola e, consequentemente, elementos e 

conceitos da cultura Mbya Guarani. 

No encontro, foram montados cartazes com registros das atividades 

realizadas com a agricultura, oficinas de palestras, saídas de campo. Após as 

exposições e o protagonismo dos jovens estudantes em seus relatos, 

acompanhados dos professores em auxiliar na oralidade das atividades, foi 

também proposto pelo coletivo da escola uma dinâmica com o objetivo de coletar 

as informações básicas para a reformulação do PPP da escola. Foi uma atividade 

preliminar associada à realidade entre os dois “mundos”: o mundo da “caneta e 

papel” e o “mundo da oralidade, memória e temporalidade”. 

Esse encontro de 2019 trouxe um balanço do ano anterior, das atividades 

que foram acordadas entre professores não indígenas (Jurua) e os professores 

Mbya Guarani com a anuência da comunidade. Os trabalhos pedagógicos foram 

elaborados de acordo com a necessidade da comunidade. Um exemplo disso foi a 

criação do roçado de mandioca e milho com algumas árvores frutíferas. Essa 

ação exigiu maior compreensão da cultura por parte dos não indígenas (Jurua) e 

também a aprendizagem dos alunos em se aperfeiçoar com os ensinamentos do 

(Xamoin) ancião e da (Xaryi) anciã, que reproduziam seus ensinamentos para as 

crianças e jovens tanto na casa de reza (Opy) quanto no cotidiano da 

comunidade. 

Além de expor o balanço dos resultados para a comunidade, ficou também 

acordado com os participantes da pesquisa que iriamos expor a atividade que foi 

realizada na reelaboração e ressignificação do PPP, ou seja, que seria 

apresentada a árvore e seus elementos da cultura Mbya Guarani, considerando a 
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escola como parte da construção.  

A atividade inicial procedeu com uma abertura de um documentário de 

aproximadamente oito minutos “Ailton Krenak-Discurso na Assembléia 

Constituinte”, um marco da história das nações indígenas nas garantias de suas 

terras e suas sobrevivências perante a sociedade envolvente. Essa proposta foi 

realizada pela ex-professora G para contribuir com esse momento. Após a 

apresentação do documentário, a ex-professora discursou sobre o filme e 

sintetizou a importância das lutas indígenas, destacando que só foi possível tal 

garantia por que está prevista nas leis e devido às organizações e dos 

movimentos indígenas. Relatei no meu diário de campo: “Nesse primeiro 

momento do encontro a ex-professora discursa a base do documentário com o 

designo de mudar as “condições materiais”, ou seja, as condições que se 

encontram as políticas públicas e as condições dos povos indígenas e por 

consequência como a escola atuam de forma repressiva aos moldes do 

pensamento (Jurua).” (Diário de campo 13/02/2019). Percebe-se, ao tratar-se das 

“condições materiais”, que elas se manifestam como um discurso político-

ideológico, bem sucedido ao contexto e contemporâneo, conforme Brandão (2012, 

p. 23) afirma: 

 
É aí então que entra o papel do Estado que, através de seus Aparelhos 
Repressores-ARE- (compreendendo o governo, a administração, o Exército, 
a polícia, os tribunais, as prisões etc.) e Aparelhos Ideológicos-AIE- 
(compreendendo instituições tais como: a religião, a escola, a família, o 
direito, a política, o sindicato, a cultura, a informação), intervém ou pela 
repressão ou pela ideologia, tentando forçar a classe dominada a submeter- 
se às relações e condições de exploração. 

 

Os sujeitos da pesquisa se mantêm atentos e observando as opiniões dos 

demais participantes durante o encontro. Aqui eu me atenho a não relatar as 

demais opiniões em suas formações discursivas. Atenho-me a adentrar na fala do 

sujeito de pesquisa A, quando se construiu a seguinte formulação por um dos 

integrantes do encontro: Qual a relação entre escola, família e casa de reza? 

 
Eu acho que para mim, a escola em si é importante, no geral assim. A 
gente, pelo menos, eu acho, que há uma necessidade muito grande em 
relação a gente buscar o estudo, o conhecimento. Dentro da escola. Mas 
como sempre eu falo, não somente no ensino formal. Por que para nós, 
principalmente a educação, digamos que vem de dentro de casa, mas 
também a gente complementa e busca o conhecimento também na casa de 
reza. Primeiro a casa, segundo a casa de reza. Eu colocaria por terceiro a 
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escola formal, a educação formal que a gente estuda, digamos assim, o 
ensino ocidental. (...) Mas hoje em dia todo conhecimento é importante 
dentro da escola. Em vários aspectos, o conhecimento sobre política, que 
hoje para a gente, tanto é necessário, estar por dentro do assunto. É 
necessário ter conhecimento disso. Pra gente poder também, uma forma de 
defesa nas comunidades. (Sujeito A - Diário de campo, 13/02/2019). 

 

O sujeito A, ao se pronunciar a respeito das relações entre três esferas que 

compõe a comunidade, destaca a “família”, a “casa de reza (Opy)” e a “escola 

como educação formal”. No discurso do sujeito A, compreende-se que alguns 

elementos da cultura Mbya Guarani estão postos para composição do PPP. 

Quando diz “a família” ele se refere à responsabilidade, essa família pertence à 

comunidade e se relacionam uns com os outros, possuindo características em 

comum, pois ambas compartilham os mesmos conhecimentos, costumes, etc. Ele 

salienta a “casa de reza (Opy)” como espaço religioso, sagrado e de receber 

conselhos, no caso da família, ela está presente recebendo, trocando e 

reproduzindo saberes. O que se tem como um alerta é a “escola” e como ela está 

reproduzindo a educação e ou servindo às necessidades da comunidade. 

Compreende-se que as duas primeiras colocações “famílias” e “casa de reza 

(Opy)” estão intrinsicamente conectadas, entrelaçadas em um discurso religioso e 

lúdico. Sobre essa questão, Orlandi (1983, p. 28) destaca: “Essa é uma diferença 

importante: o lugar ocupado pelo lúdico na cultura indígena instaura uma 

convivência com a linguagem que, acreditamos, é diferente da nossa”. Essa 

diferença vai ao encontro da instituição da escola, do ensino formal que se 

caracteriza como uma necessidade que foi imposta, servem aos interesses dos 

invasores e, atualmente, para compreender os não indígenas (Jurua). 

Esse encontro foi divido em duas fases, sendo a primeira a apresentação 

das atividades que foram construídas pelos professores e estudantes, montagem 

de cartazes, fotos, relatos etc., e, na segunda parte, foi apresenta a árvore, que foi 

pendurada em uma repartição da casa de reza (Opy). A orientação da equipe 

pedagógica da escola foi sempre de estabelecer o cunho de ensino e 

aprendizagem, bem como os professores poderiam tratar esses conhecimentos e 

elementos tradicionais da cultura Mbya Guarani com o planejamento e 

conhecimento dos não indígenas (Jurua). 

Em uma conversa informal com o sujeito de pesquisa D, ele disse-me: 

“precisamos construir a nova casa de reza (Opy) antes de acabar o calor ‘verão’”. 
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Perguntei a ele: Mas porque tem que ser nesse momento, não pode ser no 

próximo ano? Automaticamente ele me bombardeia de informação e sabedoria: 

“Não, tem que ser esse ano, porque a casa de reza (Opy) tem que ser construída 

no calor para que no inverno ela se mantenha quente e confortável para nós. Essa 

é nossa tradição dos nossos antepassados”. A fala do sujeito de pesquisa D traz 

sua realidade histórica significando o verdadeiro fato. Orlandi (1996, p. 71) 

ressalta que 

 
[p]ara que uma palavra faça sentido é preciso que ela já tenha sentido. Essa 
impressão do significar deriva do interdiscurso – o domínio da memória 
discursiva, aquela que sustenta o dizer na estratificação de formulações já 
feitas, mas “esquecidas”, e que vão construindo uma história dos sentidos. 

 

Eu, como pesquisador e trabalhador, providenciei, juntamente com a 

equipe de ensino da escola, que déssemos a atenção para essa demanda 

solicitada pelo sujeito D. Em acordo com os professores, funcionários e a 

comunidade, demos início a construção da casa de reza (Opy) no mês de outubro. 

As aulas duraram aproximadamente quase três semanas entre os envolvidos da 

escola. Considerando que eram dias intercalados, quando se tinha a atividade na 

prática e a atividade teórica, competia ao professor de cada área de ensino 

sistematizar a prática com a teoria envolvida. Vimos a escola servindo ao povo 

sem deixar de oportunizar o conhecimento por meio da relação “professor-aluno”. 

A construção da casa de reza (Opy) e o roçado de mandioca e milho foram 

os principais resultados abordados no balanço das práticas educativas da escola. 

Percebe-se que, quando todos se dispõem a compreender a comunidade, surgem 

as necessidades. E essas necessidades foram abordadas como elementos e 

conceitos epistemológicos para composição do PPP, pois se trata de demandas 

que visam à autonomia e não à dependência de assistencialismo e do 

oportunismo de interesses de pessoas de fora (Jurua). 

O sujeito de pesquisa A trouxe algumas considerações ao apresentar a 

construção da “árvore como símbolo da escola” para comunidade presente na 

casa de reza (Opy). Disse: 

 
Aqui é um exemplo de PPP e de uma escola que almejamos: Raiz nossa 
cultura. Tronco: as relações de conhecimentos com os não indígenas 
(jurua) sem perder ou deixar que o pensamento (jurua) faça a gente deixar 
nossa tradição. Copa, Galhos e Flores: Aqui é o nosso resultado aprender 



81 
 

o conhecimento do não indígena (jurua) para fortalecer nossa resistência, 
aprender as leis, se formar e conquistar nossos espaços dentro e fora da 
aldeia sem deixar nossas raízes que é a nossa casa de reza (Opy). 
(Sujeito A - Diário de campo, 13/02/2019). 

 

Ele ainda expõe: “Antes de ter a escola dos não indígenas a nossa escola é 

a casa de reza (Opy). É aqui que nos fortalecemos e mantemos nossa cultura.” O 

relato do sujeito A possibilita a interpretação de que é a casa de reza (Opy) o 

centro da cultura com a oralidade, as práticas de cura feita pelo (Xamoin) ancião, 

os cantos, as danças, o uso do (Petyngua) cachimbo sagrado para uso em rituais 

de cura etc. 

Vale ressaltar que o dizer apresentado pelo sujeito de pesquisa A trouxe 

elementos da cultura Mbya Guarani. Percebe-se que a oralidade e a formação 

discursiva se materializam na ideologia fortemente quando reafirma: “Aqui é um 

exemplo de PPP e de uma escola que almejamos “Raiz” como nossa cultura”. 

Observa-se que ele enfatiza e sistematiza todos os relatos das frases e palavras 

construídas em uma única frase: “nossa cultura”. A frase “nossa cultura” é muito 

abrangente com inúmeros elementos da cultura Mbya Guarani. No decorrer de 

sua fala, o sujeito A destaca a educação do dia a dia com os pais e seus filhos 

entre as famílias na comunidade, na qual as crianças estão presentes nos 

afazeres, seja em acompanhar na pescaria, seja fazer armadilhas, seja no jogo de 

futebol, seja no auxílio na casa de reza (Opy), seja nos cantos ou na dança. Em 

um clássico da etnografia Guarani de Schaden (1974, p. 65), ele esclarece sobre 

as crianças em seu modo de ser: 

 
Entre os Guarani, cuja educação repressiva é inexistente, não se 
desenvolve forte o senso de disciplina e de autoridade. Cada qual se pode 
torna chefe, contando que sinta a necessária vocação sobrenatural; em 
geral bastam práticas espontâneas e outo-impostas para fortalecer as 
qualidades mágicas e obter inspiração religiosa. Cada chefe de família é ou 
pode torna-se chefe de bando. 

 

O que se pode analisar com essa compreensão é que o discurso 

ultrapassa o discurso autoritário (ocidental) e se torna o discurso lúdico em 

conformidade com a organização da cultura Mbya Guarani. Como afirma Orlandi 

(1983, p. 28), 

 
[c]reio que aí está uma contribuição importante para a reflexão sobre a 
educação indígena: à diferença de nossa sociedade- em que o discurso 
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autoritário é o dominante, o polêmico é o que se pode instituir a partir da 
crítica, e o lúdico é ruptura— a cultura indígena acolhe o lúdico. Essa, creio, 
é a melhor entrada para a compreensão da educação indígena e o ponto 
inicial para a construção de uma metodologia apropriada. Porque essa é 
uma diferença importante: o lugar ocupado pelo lúdico na cultura indígena 
instaura uma convivência com a linguagem que, acreditamos, é diferente da 
nossa. 

 

A polissemia como funcionamento das propriedades interna do discurso 

que desenvolveram a tipologia do discurso “lúdico” e do “autoritário”, que só foi 

construída historicamente pelos povos indígenas diante da posição em os 

indígenas constituíram e lutaram por políticas públicas. No que se refere ao 

“Tronco”, é possível compreender a escola como interculturalidade na qual ambos 

os conhecimentos interagem, um apoiando o outro, constituindo-se em relações 

de saberes que dialogam constantemente e buscam o apoio perante as 

necessidades da comunidade com métodos de ensino e aprendizagem. 

A “Copa, Galhos e Flores” são resultados fortemente relacionados às 

necessidades de compreender e lidar com situações que envolvem as questões 

de interesses da própria comunidade: construção das casas, demarcação, 

estudos, as condições de dar continuidade. Porém, o que se percebe é que a 

barreira ainda é se expor, assumir e interiorizar o mundo dos não indígenas 

(jurua), conquistar espaços dentro e fora da aldeia. 

A apresentação do sujeito de pesquisa A demonstrou na formação 

discursiva um discurso pedagógico, mas não o discurso pedagógico autoritário no 

qual a polissemia é a única ou se encontra como uma verdade absoluta sem outra 

ressignificação ou sujeita de interpretação (ORLANDI, 1984). Pelo fato de os 

sujeitos da pesquisa elaborarem suas ressignificações enquanto aos elementos 

que constituirão o PPP, percebe-se que o “outro” não está deslocado ou 

subordinado, mas sim exercendo sua autonomia e autoria e direcionando o PPP 

com característica que transcende elementos epistemológicos. No decorrer da 

pesquisa, os sujeitos propuseram anteriormente trazer elementos e conceitos que 

pudessem contribuir para a ressignificação e reelaboração do PPP. Trouxeram-

nos por meio da formação do discurso de suas epistemologias, considerando um 

olhar como docente da escola e como integrantes natos da comunidade. 

 

5.3. TERCEIRA ETAPA: TROCA DE SABERES  
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Nessa etapa, 3 encontros foram escolhidos para serem descritos aqui, uma 

vez que oportunizaram maiores dinâmicas e olhares para a pesquisa. O primeiro 

ocorreu em 7 de março de 2019, durante o período da tarde, e configurou-se como 

uma atividade formativa sobre a importância do PPP. Nesse encontro, estiveram 

presentes os professores não indígenas (Jurua) e a ex-professora G. O objetivo do 

encontro foi trazer esclarecimentos e orientações com base nas leis e alguns 

teóricos que poderiam contribuir no processo parcial de escrita do PPP. A duração 

dessa proposta foi de aproximadamente quatro horas de formação. 

O encontro que aconteceu no dia 17 de agosto de 2019 entre os sujeitos da 

pesquisa, professores não indígenas (Jurua), equipe pedagógica, administrativa e 

o projeto de extensão citado anteriormente. Coloquei-me atento às práticas 

educativas entre o que se lê e o que reproduz enquanto professor. Questões 

sobre cultura, interculturalidade, bilinguismo, no qual os sujeitos da pesquisa se 

apropriam, elaboram e conduzem o processo de ensino e aprendizagem e as 

relações que são postas no dia a dia (Nhandereko). Durante esse encontro, 

busquei a observação, anotações e a elaboração das perguntas para desenvolver 

durante a pesquisa com entrevistas semiestruturadas. 

Nesse encontro formativo, previsto em calendário escolar, o pesquisador e 

a equipe pedagógica em sincronia com o projeto de extensão, bem como com os 

professores Mbya Guarani e os professores não indígenas (Jurua), passaram a 

contribuir com algumas pontualidades a serem discutidas: “manejos dos mundos, 

encontro sobre inter e transdisciplinariedade, linguagem e legislação”. Essa 

atividade teve como objetivo esclarecer técnicas e dinâmicas entre as áreas de 

conhecimento para se apropriarem de didáticas que possam contribuir com as 

diferentes disciplinas e as trocas de experiências entre professores Mbya Guarani 

e os não indígenas (Jurua) nas elaborações de planejamentos em coletivo. O 

encontro durou aproximadamente cinco horas de interatividade, explicações e 

contribuições dos participantes. As discussões foram relacionadas aos 

procedimentos de técnicas e didáticas educacionais, buscando maior 

compreensão entre as inter e transdisciplinaridade no espaço escolar. Houve 

trocas de experiências entre os professores da escola por área de conhecimento. 

No dia 04 de dezembro de 2019, participei de um encontro de Lideranças 

no Setor de Ciências Agrárias da UFPR. Fui convidado a participar como ouvinte 

para uma apresentação de Liderança muito respeitada em Santa Catarina e em 
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nível nacional, que inclusive morou na Terra Indígena Araça’i, foi casado com a 

vice cacique, que veio a falecer anos depois. Esse encontro foi proporcionado 

pela a equipe de extensão da UFPR Setor Agrárias. Estava presente uma 

Liderança Mbya Guarani do litoral norte de Santa Catarina, Leonardo Gonçalves 

(Wera Tupã), professores, pedagogas, estudantes Mbya Guarani, professores 

Mbya Guarani, lideranças da Terra Indígena Araça’i e da Terra Indígena Tupã Nhe 

Kretã. Estavam presentes também os sujeitos da pesquisa como também alunos. 

O foco principal desse encontro foi discutir e compreender o “Território 

Etnoeducacional” e como as comunidades Mbya Guarani buscam almejar essas 

políticas públicas e suas implantações. 

Esse encontro foi um diálogo entre lideranças sobre Territórios 

Etnoeducacionais. O objetivo foi compreender e esclarecer sobre o Decreto 

número 6.861/2009 (que dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, define sua 

organização em territórios etnoeducacionais) e de como poderiam cobrar dos 

governos responsáveis a aplicabilidade de uma educação nos territórios Mbya 

Guarani. Leonardo Gonçalves (Wera tupã) descreveu que esse decreto está em 

vigor, mas atende outros territórios indígenas por se tratar de diversidades de 

povos em uma extensão territorial, possibilitando políticas públicas entre os 

governos na organização da Educação Escolar Indígena. Complementou que 

seria importante estabelecer um diálogo entre as lideranças e professores para 

implantar e aplicar o território etnoeducacional nas aldeias dos territórios Mbya 

Guarani. Esse encontro possibilitou a importância de se reunir, ainda com 

dificuldades por partes dos Mbya Guarani e sem apoio financeiro para seu 

deslocamento, para tratar de assuntos de empoderamento na área da educação. 

O encontro teve uma duração de um dia com intervalo para refeição e 

apresentação cultural com cantos e danças. 

O que pude observar e anotar nesse encontro foi que as opiniões ainda não 

estão em grau de domínio entre os pares de educadores. Falta amadurecimento e 

estratégias em costurar pontos fundamentais, como organização dos professores 

Mbya Guarani em diferentes territórios que se encontram atualmente. E isso 

depende diretamente das lideranças de cada território Mbya Guarani em 

articulação com secretarias educacionais. A liderança Mbya Guarani de Santa 

Catarina reproduziu em sua formação discursiva o que está posto na legislação 

sobre o “Território Etnoeducacional”. 
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5.4. QUARTA ETAPA: ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS  

 

A entrevista semiestruturada foi concedida no dia 25 de abril de 2020 com 

dois sujeitos da pesquisa (A e E). As entrevistas foram realizadas na casa de reza 

(Opy) no período da tarde, aproximadamente entre as 13:00 horas as 15:45 horas. 

As entrevistas foram concedidas com todos os cuidados previstas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) por conta da pandemia da Covid-19 e com 

a autorização da Liderança. Apresentei os termos de consentimentos, bem como 

expliquei a importância do termo que visa a preservar os sujeitos da pesquisa e o 

pesquisador, bem como esclarecer as dúvidas e a ética da realização da 

pesquisa.  

Os registros se deram por meio de anotações e gravações com as 

seguintes perguntas semiestruturadas: 

 Como vocês poderiam explicar a educação Mbya Guarani? E como ela se 

dá nos tempos atuais? 

 Como a cultura dos Mbya Guarani se relaciona com a escola? 

 Quais elementos presentes da cultura Mbya Guarani podem estar presentes 

no PPP da escola? 

Sobre as entrevistas, procurei, nesse momento, relatar aos sujeitos da 

pesquisa a importância das entrevistas, expliquei que as perguntas são 

semiestruturadas, ou seja, perguntas abertas possibilitando o sujeito ficar livre 

para falar mais sobre o assunto proposto. 

A opção da casa de reza (Opy) foi de escolha dos sujeitos, por se sentirem à 

vontade, podendo pitar o cachimbo (Petyngua). Esse fato antecedeu alguns 

minutos antes da entrevista, quando sujeito A pitou realizando as práticas da 

cultura, ou seja, soltando fumaça em seu corpo, em sua cabeça e no Altar (Amba) 

da casa de reza (Opy). Nesse momento, o sujeito A me chama: “(Eju apy?) venha 

aqui? (Ja’ama eguapy tenda Ruvixa) Vamos? Senta no banco chefe?”. O sujeito E 

já estava pronto para a realização das perguntas como também o sujeito A. 

Apresentei como seria a entrevista, esclarecendo os procedimentos para 

legitimar as falas dos entrevistados e solicitei que ficasse somente um deles para 

o desenvolvimento da entrevista. Nesse momento, apresentei a eles as questões 

das entrevistas para composição do corpus desta pesquisa: Como vocês 
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poderiam explicar a educação Mbya Guarani? E como ela se dá nos tempos 

atuais?  

 
(Nhande ka’rujo Ruvixa?) Boa tarde chefe? Bom a educação para nós é a 
(Opy), aprendemos muitas coisas do xamoin e xaryi, aprendemos a 
educação para vida. É a primeira escola que existiu para educar as crianças 
e jovens dos antepassados, os nossos pais aprenderem na Opy, pois na 
época não existia escola era mais valorizado os conselhos dos mais velhos 
do que hoje. A cultura Mbya já faz parte da educação Mbya respeitando 
suas especificidades valorizando as suas tradições, línguas e modo de ser 
em suas comunidades. Os ensinamentos sempre vêm da Opy e dos 
xamoin, estamos todos conectados, em minha opinião não existe separação 
entre educação e Opy. Na casa de reza (Opy) hoje em algumas aldeias são 
diferentes, já não frequenta mais a casa de reza estão perdendo o seu 
modo de viver, já não era como antigamente. A escola fortalece sim a 
educação porque a criança já vem com certos aprendizados da família, e os 
professores só abrem a janela para o mundo da leitura e escrita. (Sujeito E, 
2020). 

 

O sujeito A se propõe à concessão da entrevista de acordo com as 

mesmas perguntas: 

 
Bom no meu ver, eu vejo que a nossa educação ela vem de casa, com a 
família, na casa de reza e nas práticas dos exemplos. Cada família sabe a 
cultura, vou da um exemplo: quando um casal esta preste a ter um filho ou 
uma filha, o pai tem alguns dever, não ir para o mato caçar, não pode usar 
os colares, não pode comer peixe é como se fosse um resguardo. Quando o 
filho nasce o pai tem que tomar banho cedo na água fria e com cinzas por 
uma semana e também não pode ir para o mato. Parece estranho para 
vocês juruás, mas para nós faz parte de nossos ensinamentos dos 
antepassados. E também não pode ir caçar, porque o espirito da criança 
acompanha o pai e se o pai vai pegar lenha ele pode matar a criança 
quando derruba uma árvore seca. Isso é uma parte na nossa educação, nós 
andamos juntos com a natureza, o tempo nosso é diferente do de vocês, 
nos procuramos respeitar a natureza. Vou falar mais das crianças e a 
educação! Quando a criança esta com quase seis meses ela recebe o nome 
em Mbya Guarani que é o mais importante, porque para os juruás já tem 
que ter o nome e somos obrigado a dar um nome em português, mas para 
nós o mais importante é o nosso. Esse nome que é dado é só o xamoin que 
pode revelar, o xamoin você já sabe! Ele é o mais importante aqui! Ele reza 
e Nhanderu revela o nome e isso acontece nas cerimônias nhemongarai. 
Pode acontecer que a criança acaba adoecendo por que o espirito não que 
ficar aqui e tem que mudar o nome. É que de onde os espíritos vêm lá é 
melhor que aqui. Por isso que também respeitamos a liberdade das 
crianças, acompanhamos elas, aconselhamos em casa e na casa de reza, 
começa a cantar a dançar e ajudar na casa de reza e assim as crianças vão 
tendo dom para caça, no canto, na liderança eles vão se construindo, não 
interferimos na vida deles e nas escolhas. Quando o menino cresce, para 
vocês são adolescentes né! Para nós não, quando começa a engrossar a 
foz ele já é adulto e para marca essa fase fazemos o (Tembekua) furo no 
lábio, nesse momento ele também fica em resguardo, não podendo comer 
peixe, feijão, e não pode falar muito, essa faze ele recebe conselhos e 
aprende a se comportar e também este já esta pronto para casar. Isso é 
nossa educação Mbya. Vejo que toda essa fase é nossa educação, e hoje 
algumas coisas tem mudado, mas aqui ainda somos bem resistentes, já em 
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outra comunidade já não é forte, muitas comunidades não tem xamoin e 
também não tem casa de reza é difícil falar isso mas é verdade, muitas 
coisas do que eu falei esta se perdendo. Por isso quanto mais distante dos 
juruás é melhor, mas é difícil dependemos de algumas coisas da cidade e 
isso influencia nosso jeito de ser. Hoje a nossa educação tradicional Mbya 
procuramos manter é difícil, muitos pais não entende que não estamos em 
tempos antigos, onde as crianças e adultos se educam pelo exemplo sem 
ter distorção. Hoje temos muitas coisas dos juruás que muitos não sabe 
mexer e deixa a tecnologia atrapalhar. O que não pode acontecer é deixa de 
ir na casa de reza, mas sabemos que os pais não da limites para os filhos e 
isso é preocupante. Hoje a educação Mbya vejo que a escola ajuda muito, 
vejo que a escola que fazer, o que estamos perdendo e deixando de lado. A 
educação dos Mbya está sob influência dos juruás que atrapalha é muita 
ajuda que atrapalha deixa a gente acomodado, muito estranho. (Sujeito A, 
2020). 

 

Na teoria da Análise de Discurso (AD), o sujeito e sua formação discursiva 

estão ligados à formação ideológica que se materializa na linguagem, ou seja, 

de como a ideologia habita no pensamento do sujeito que se materializa no seu 

discurso. Uma tríade: sujeito, discurso e história. A linguagem propriamente dita 

se materializa como um instrumento de compreender o “outro”; esse outro está 

posto como a cultura dominante, ou seja, a sociedade envolvente que, ao mesmo 

tempo, dialogam entre si e vise e versa. A língua, elemento constitutivo de uma 

cultura, serve tanto para a construção da identidade de um grupo sociocultural 

quanto de negociação e interpretação com outras culturas. Ela é um dos 

fatores para compreensão das relações culturais entre os mundos, como pode 

ser um discurso pedagógico autoritário interpelado pela ideologia dominante, 

como também um discurso polêmico e lúdico como dispositivo de interpretação na 

formação discursiva. 

O sujeito na AD é, em sua essência, histórico, conduzido pela ideologia e 

interpelado por ela. Um sujeito assujeitado ideologicamente e guiado pelo 

inconsciente. O dizer não nasce no sujeito, nasce em determinado contexto social, 

histórico e cultural, pois sua fala é produzida a partir de um determinado lugar e 

de um determinado tempo, a concepção de um sujeito histórico articula-se a outra 

noção fundamental: a de um sujeito ideológico (ORLANDI, 2015). Segundo 

Brandão (2012, p. 59), “sua fala é um recorte das representações de um tempo 

histórico e de um espaço social. Dessa forma, como ser projetado num espaço 

orientado socialmente, o sujeito situa seu discurso em relação aos discursos do 

outro”. 

A formulação das perguntas para as entrevistas foi de contra mão ao 
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dispositivo autoritário, ou seja, em nenhum momento negar o interlocutor 

(entrevistado), mas identificar os gestos dos discursos com a memória discursiva 

e a historicidade, dando ênfase à polissemia do dizer como condição de 

interpretação e sujeito a incompletude. O objeto simbólico do discurso com base 

na entrevista é representado por meio da memória discursiva do já dito, ou seja, o 

interdiscurso e a formação discursiva se dão por meio da memória histórica que 

traz elementos e conceitos da cultura Mbya Guarani. A concessão da entrevista 

objetiva o sujeito da pesquisa na busca pela memória histórica e na ideologia no 

dizer. 

Por meio da pergunta relacionada à cultura, pode-se compreender a 

materialidade do discurso, ou seja, o objeto simbólico através da oralidade como 

transmissor da ideologia Mbya Guarani. A memória, nesse contexto, se torna um 

elemento chave, pois o sujeito está ligado à própria história e essa história é 

reproduzida pela oralidade, ou seja, a língua como instrumento do discurso e 

interdiscurso. Percebe-se que a oralidade dos sujeitos está ligada ao simbólico, à 

casa de reza (Opy), espaço que se constrói o sujeito de dentro para fora e vice 

versa, aos conselhos dos mais velhos e às práticas entre o ser e a natureza. 

Elementos epistemológicos construídos e formulados pela linguagem, mediação 

entre a casa de reza (Opy) e a escola. O discurso entre cultura e escola está 

presente, um discurso a priori “religioso” com o (Nhandereko) jeito de ser Mbya 

Guarani, sendo demarcado nas práticas ritualísticas da cultura. Para prosseguir 

com as concessões lancei mais algumas perguntas: Como a cultura dos Mbya 

Guarani se relaciona com a escola? 

 
Vou falar sobre a escola também da nossa cultura. A escola a gente sabe 
que antes era diferente ela prejudicou muito nós como outros índios, queria 
acabar com nossa cultura. Hoje nós sabemos que a escola é de fora é dos 
juruás, mas nós estamos aprendendo a fazer a escola se tornar nossa, 
sabemos que temos dificuldades e precisamos ainda dos não indígenas, 
mas sabemos quem são os bons e que nos apoia, dá valor para nossa 
cultura e nos compreende luta com a gente. Hoje a escola é nosso apoio 
também, estamos fazendo, estamos construindo essa escola para nós. Hoje 
sabemos que a escola ela é a comunicação entre os juruás e nós. A nossa 
cultura esta presente na escola, entendemos o tempo de vocês, mas 
precisamos manter nosso tempo, por isso eu digo que temos que continuar 
levar as crianças na casa de reza durante a aula como nós já fazemos e 
também, pedir para o xamoin estar aqui nos ensinando junto com as 
crianças. Eu gosto da escola, nós fortalecemos nossa cultura junto com a 
escola, temos liberdade, mas eu acho que devemos usar mais a escola para 
nós. É isso por enquanto (Sujeito E, 2020). 
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No meu ver e analisar a nossa cultura esta na escola mas de forma 
diferente, estamos na escola, falamos nossa língua, fazemos nosso 
planejamento. Mas vejo que temos que melhorar temos que colocar no 
papel o que queremos como diz as leis, e muito mais, nós temos poder, mas 
não sabemos usar e é isso que quero fazer, entender mais para fortalecer 
mais nossa cultura, eu sei que não é fácil. Aqui na escola nós falamos para 
você e para os outros jurua que trabalha, que quando precisamos das 
crianças em período de aula, nós as tiramos da escola para participar da 
casa de reza quando alguém está doente e está precisando de cura. Isso é 
importante a escola entender isso. Trazemos nossa vida, nosso 
conhecimento, nossa tradição para escola. Como foi feito na árvore e 
escola, são muitas coisas, muitas palavras que é difícil eu explicar. Mas vou 
tentar a raiz é nossa cultura, nossa reza, nosso nhanderu e xamoin. O 
tronco é interculturalidade pois temos juntos os jurua os conhecimentos 
deles que é importante, e que devemos entender cada vez mais, nós somos 
capazes, não é só o jurua que sabe. E os galhos é a nossa evolução, nossa 
conquista com mais estudos, mais formação sem perde a nossa raiz. É isso 
que relaciona nossa cultura com a escola, acho que você entendeu. O 
importante é a escola apoiar nosso entendimento, nosso viver com a 
natureza. (Sujeito A, 2020). 

 

De acordo com a entrevista concedida acima, pode-se verificar a 

importância da escola como espaço de transmissão do conhecimento, a relação 

entre os “mundos”, em outras palavras, se dá com a interculturalidade, a escola 

como um espaço externo materializado por uma organização política da cultura 

envolvente, que historicamente teve um papel colonizador de aniquilar a 

diversidade e a alteridade dos povos indígenas, bem como semear as imposições 

da colonialidade. 

O viés da consolidação da pesquisa está em atribuir os conceitos e 

elementos culturais e epistemológicos da cultura como evidência objetiva que deve 

estar presente no PPP da escola. Isso para que a escola tenha sentido, para que 

possa dialogar com as políticas ainda fragilizadas com discursos autoritários 

ideológicos da cultura envolvente. Por isso, faz-se valer a importância do discurso, 

como afirma Orlandi (1996, p. 12), “[d]aí a necessidade da noção de discurso para 

pensar essas relações mediadas. Mais ainda, é pelo discurso que melhor se 

compreende a relação entre linguagem/pensamento/mundo, porque o discurso é 

uma das instâncias materiais (concretas) dessa relação”. 

Assim, a escola se torna uma conexão entre as necessidades de expressar 

a ideologia do grupo cultural quando o mesmo se manifesta no seu dizer, a 

relação com a exterioridade e a materialidade da língua. Como salienta Orlandi 

(1996, p. 31), 

 
A ideologia, por sua vez, é interpretação de sentido em certa direção, 
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direção determinada pela relação da linguagem com a história em seus 
mecanismos imaginários. A ideologia não é, pois, ocultação, mas função da 
relação necessária entre linguagem e o mundo. Linguagem e mundo se 
refletem, no sentido da refração, do efeito (imaginário) necessário de um 
sobre o outro. Na verdade, é o efeito da separação e da relação necessária 
mostrada nesse mesmo lugar. 

 

A ideologia está presente no discurso relatado durante entrevista como 

também manifestou suas epistemologias onde se materializa a linguagem, dando 

sentido de como se inter-relacionam com o mundo externo “escola” e de como se 

aproprião desse espaço como um instrumento de perpetuar a cultura Mbya 

Guarani por meio de diversas linguagens que se manifestam outros recursos além 

da oralidade. Como as epistemologias se concretizam através dos sentidos 

diversos e técnicas no espaço escolar. Para Orlandi (1996, p. 12) existem outros 

meios de ressignificar: 

 
Porque há muitos modos de significar e a matéria significante tem 
plasticidade, é plural. Como os sentidos não são indiferentes à matéria 
significante, a relação do homem com os sentidos se exerce em diferentes 
materialidades, em processos de significação diversos: pintura, imagem, 
musica escultura, escrita, etc. 

 

A constituição do “ser” Mbya Guarani está intrinsicamente conectada entre 

a exterioridade imaterial “inconsciente” e o material na formação discursiva na 

memória histórica do interdiscurso. Os elementos culturais e epistemológicos da 

cultura refletem-se nos dizeres e completam-se como o nhandereko no seu modo 

de ser. O discurso dos sujeitos, tanto da entrevista quanto da pesquisa em si, se 

manifesta em um dispositivo de interpretação, ou seja, do lúdico. 

Prosseguindo a entrevista, foi lançada a seguinte questão: Quais 

elementos presentes da cultura Mbya Guarani podem estar presentes no PPP da 

escola? 

 
Bom como eu disse, o exemplo da árvore da escola. É que para vocês tudo 
é separado, tipo a natureza é dividida, é como as disciplinas do 
conhecimento, matemática, ciências, geografia, história e as outras. Para 
nós não, sabemos a astronomia, matemática, as coordenadas a história que 
contada tudo em um só. Hoje nós como professores fazemos isso, mas de 
forma diferente, como vocês, separamos, mas nem tanto. Um exemplo do 
nosso conhecimento que deve esta no PPP da escola é nossa ´prática na 
casa de reza, ali acontece de forma voluntária, é na casa de reza que 
ouvimos os conselhos e ouvimos as interpretações dos sonhos com os mais 
velhos. É onde todas as tardes rezamos e cantamos, usamos o cachimbo 
ajudamos nos trabalhos de cura e nos concentramos. Não sei bem se isso 
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pode ser elementos, conceitos. Mas digo que nós professores temos esse 
dever com as crianças mesmo que eles estão vivendo aqui, trocando 
saberes, aprendendo no dia a dia. Eu acho importante transmitir nossa 
história para as crianças dentro e fora da sala de aula. A casa de reza é o 
nosso elemento principal. É isso! (Sujeito A, 2020). 

 

E logo após. E para você, sujeito E? 
 

Bom para mim, eu vejo assim, o jurua pensa só porque somos índio já 
sabemos de tudo. Tem índio que não sabe nadar e porque todos tem que 
saber nadar. Por isso a casa de reza é importante, para aprender. Hoje para 
eu aprender sobre as ervas medicinais eu tive que me aproximar da xaryi do 
xamoin e não é chegar lá na casa deles e fazer perguntas, leva dias, meses 
eu tenho que ficar lá conversa só o dia após o outro que fui aprendendo e 
tenho muito que aprender. Tem que mostra interesse. Eu vejo que no PPP 
da escola deve constar o professor pesquisador que possa investigar para 
melhorar nossa escola. Nossos conhecimentos estão espalhados e temos 
que juntar eles. (Sujeito E, 2020). 

 

As contribuições dos sujeitos da pesquisa como interlocutores propiciaram 

o protagonismo diante de suas especificidades, que se concretizam e se 

materializam por meio da linguagem ideológica. São conceitos que sistematizam a 

vida, o jeito de se relacionar com o meio em que vivem e suas práticas 

socioculturais. Por outro lado, busca-se uma escola que esteja atenta às 

especificidades e vise cada vez mais às práticas interculturais presentes no dia a 

dia da escola. Valer-se do discurso dos sujeitos como valores constitucionais para 

ressignificar o PPP, não somente no seu cumprimento de ter um documento, mas 

sim onde a teoria (discurso) e a prática adquirem materialidade do processo 

educacional. 

Os conceitos culturais e epistemológicos para seguir com o PPP no 

processo de reelaborar e ressignificar se deram com a trajetória da pesquisa com 

a pesquisa-ação. As etapas da pesquisa proporcionaram identificar que a língua 

(Ayvu) se codificou como (Ayvu Arandu) a fala sagrada ou a sabedoria da língua. 

Percebe-se a língua como instrumento integrador da cultura com as suas práticas. 

Essas práticas representam os galhos, frutos como da dinâmica da construção da 

árvore como um ato simbólico. Nhanderu (Deus), Casa de reza (Opy), mais velhos 

e oralidade se relacionam com a Raiz, a base da cultura, e a outra relação se dá 

com a interculturalidade que corresponde com o Tronco. Cada representação 

compõe e instrumentaliza os conceitos culturais no PPP. A linguagem se 

transforma em um ato simbólico de expressar suas necessidades ou de enfrentar 

um problema, ou seja, como ressignificar o PPP com seu olhar, criando conceitos 
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que estão ramificados na cultura? Cada parte da árvore representa um ou 

inúmeros conceitos epistemológicos onde cada qual irá ser representado no PPP 

da escola. 
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6. ELEMENTOS CULTURAIS E EPISTEMOLÓGICOS DA CULTURA MBYA 
GUARANI: CONTRIBUIÇÕES PARA A RESSIGNIFICAÇÃO DO PPP: 
“NHAMOMBE’U NHANDEREKO JAIKUAA REGUA HA’E GUI MBYA REKO: 
NHAIPYTYNVÕ JAJAPO AGUÃ” 
 

Considerando o objetivo maior da presente pesquisa, de trazer elementos 

culturais e epistemológicos que contribuam para repensar o PPP, permitindo que ele 

seja um documento que faça sentido para a comunidade, é preciso elencar alguns 

aspectos necessários no que diz a respeito ao contexto histórico das populações 

indígenas, principalmente nos processos de conquistas pelos seus direitos. As 

investidas necessárias ou a dinâmica de luta proporcionaram não somente 

descontentamentos, mas também avanços, mesmo com a característica de um 

Estado que se esconde em falsos interesses na ampliação de políticas públicas. 

Ainda, mais do que nunca, os povos originários necessitam de um olhar específico 

que possa garantir a autodeterminação dessas populações. 

Os avanços de políticas reacionárias em nossa conjuntura vêm oportunizando 

inúmeros problemas, dentre eles as questões sobre a terra, no qual os interesses do 

latifúndio e a monocultura se tornam o mal maior quando se trata de distribuição de 

terras e de demarcações aos povos indígenas, ocasionando centenas de problemas 

que comprometem a sobrevivência desses povos. Adentro-me nessas questões, 

pois entendo que entre os bens mais preciosos, um deles é a terra, uma vez que os 

indígenas nela interagem, vivem e dependem para sobreviver. Vejo que cada qual 

tem suas necessidades e dificuldades perante esse Estado de políticas que não 

visam aos interesses dos povos tradicionais. Analisando os aspectos dos Mbya 

Guarani da Terra Indígena Araça’i, apreende-se as contradições existentes advindas 

das necessidades de políticas públicas, ou seja, as falsas promessas e os desgastes 

das mesmas, promessas de habitação, ampliação da demarcação da terra, nova 

unidade escolar com espaço adequado, programas de subsistências. 

A Educação Escolar Indígena, em sua trajetória ainda em curso, teve suas 

acessões, mas, mais do que nunca, necessitam de vigilância com constante 

resistência nos tempos sombrios que vivemos de desgovernos. Ao chegar nessa 

etapa da pesquisa, elencando a assunção da autoria dos protagonistas da pesquisa, 

ou seja, dos professores Mbya Guarani, temos suas contribuições que irão compor a 

reelaboração e o processo de ressignificação do PPP. Partindo das experiências, 

dos caminhos que conduziram a pesquisa no seu campo teórico, entrelaçados com 
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as práticas e vivências com a comunidade, buscou-se compreender, analisar e 

explorar a importância dos protagonistas nesse processo, seus olhares, autônomos, 

participativos e autorais irão subsidiar a reelaboração e ressignificar o PPP. Os 
aspectos analíticos epistemológicos rodeiam suas vidas e se entrelaçam entre aldeia 

(Tekoa), jeito de ser (Nhandereko) com a escola e a apropriação da escola por eles 

em meio às necessidades de conduzir uma escola diferenciada e de qualidade. Em 

relação aos fatores externos, espera-se que se reafirme e empodere o pensamento 

pedagógico Mbya Guarani no interior da escola. 

Referir-se aos aspectos epistemológicos de uma cultura ainda é de grande 

amplidão, um campo macro e complexo, porém, são aspectos de visão e construção 

dos interesses da organização do PPP da escola propriamente dita. A episteme 

Mbya Guarani não se limita somente aos processos de ensino e aprendizagem, mas 

também às configurações desses elementos que refletem e se constituem na 

ancestralidade. São saberes imersos que vão se aflorando de acordo com a 

necessidade. Entende-se que, em suas práticas educacionais, os professores da 

comunidade tendem e requerem retomar, se reinventar e buscar uma escola que 

possa ser realmente de seu interesse e, para isso, deve compor esse pensamento 

Mbya Guarani. Quando cito “uma escola em outro aspecto”, digo não a escola 

colonialista e imposta pelos invasores e que, em muitas aldeias, ainda tem 

características dominadoras por parte dos sistemas autoritários na organização do 

trabalho pedagógico, seja pelo poder local (direção) seja pelo poder 

institucionalizado (Estado), como a falta de consulta a comunidade escolar e 

transparência nas decisões. 

O fato de a pesquisa ter como metodologia a pesquisa-ação e AD visa-se à 

busca pela liberdade pedagógica sistematizada dentro da AD e o Discurso 

Pedagógico com autoria dos professores Mbya Guarani. Segue a definição do 

Discurso Pedagógico (DP) por Orlandi (2011, p. 28): 

 
O que é, então, o DP? Eu o tenho definido como um discurso circular, isto é, 
um dizer institucionalizado, sobre as coisas, que se garante, garantindo a 
instituição em que se origina e para a qual tende: a escola. O fato de estar 
vinculado à escola, a uma instituição, portanto, faz do DP aquilo que ele é, e 
o mostra (revela) em sua função. 

  

Analisando o discurso pedagógico (DP) como circular, ele está suscetível ao 

diálogo, mudanças e afirmação coletiva em designar os caminhos pertinentes. 
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Assim, no que caracteriza as condições de mudanças, “[a] reversabilidade na 

relação dos interlocutores pode fazer parte do critério de distinção desses tipos de 

discurso, ou melhor, desses funcionamentos discursivos” (ORLANDI, 2011, p. 26).  

Desde a invasão, os indígenas foram silenciados e censurados pela língua 

europeia. Na AD, no que se trata do aspecto político, vemos como os europeus 

desprestigiaram, desqualificaram e diminuíram a língua indígena como inferior e que 

tinham que ser doutrinados aos moldes da Igreja Católica. O discurso religioso 

passa a se enquadrar da seguinte forma: “O discurso autoritário: aquele em que a 

polissemia é contida, referente está apagado pela relação de linguagem que se 

estabelece e o locutor se coloca como agente exclusivo” (ORLANDI, 2015, p. 85). 

Em contra mão do discurso autoritário que se deu por muitos séculos, as populações 

indígenas e suas formas de resistência proporcionaram e ocuparam outro espaço 

dentro da história, dando visibilidade e direito à voz, o direito do dizer. Assim, pode-

se compreender outra forma de discurso, segundo Orlandi (2011, p. 29): 

 
A reversibilidade na relação dos interlocutores pode fazer do critério de 
distinção desses tipos de discurso, ou melhor desses fundamentos 
discursivos: o discurso autoritário procura estancar a reversibilidade; o 
lúdico vive dela; no polêmico, a reversibilidade se dá sob condições. 

 

É importante destacar que a AD se baseia na linguagem, sociedade e história e 

pensar no materialismo histórico com base em Marx torna-se imprescindível para 

compreender a sociedade moderna e as relações que se materializam com as 

formações discursivas e formações ideológicas que determinam a ideologia e a 

relação social imposta pelos invasores. A língua Mbya Guarani, ou linguagem 

propriamente, é de essência da cultura. Ela se materializa no dizer, como também se 

manifesta de outras maneiras em seus interiores, como nos alerta Orlandi (2015, p. 

60): “[q]uanto à natureza da linguagem, devemos dizer que a análise de discurso se 

interessa por práticas discursivas de diferentes naturezas”. Não somente a língua 

como instrumento de interlocução, mas sim como a linguagem se manifesta nos 

interiores da comunidade, proporcionando condicionantes pedagógicos para compor 

o corpus do PPP. 

No que compõe a análise dos resultados, foi evidenciado a autoria do 

discurso e sua assunção da práxis dos professores Mbya Guarani. No desdobrar da 

pesquisa, ficou evidenciado que, durante a construção da árvore e na composição 
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dos dizeres “raiz”, “tronco”, “galhos” por parte dos participantes, adentrou-se na 

cultura e em como ela se dinamiza no dia a dia (Nhandereko). Em conformação, a 

“raiz” é o centro, é o que fortalece a essência e a manutenção da cultura. É através 

da “raiz” que se sustentam as demais partes da árvore que dialogam entre escola e 

cultura, ou seja, a interculturalidade nesse espaço vivo de relações uns com os 

outros.  

Percebe-se que o que está organizado nas práticas da cultura Mbya Guarani 

na casa de reza (Opy) é o que fortalece e se entrelaça com o ensino e 

aprendizagem na escola. A materialidade da pesquisa em torno dos aspectos e 

conceitos epistemológicos se forjaram em etapas desde os aportes teóricos até as 

práticas coletivas, ainda que tenhamos a compreensão e convicção de que a escola 

teve seu papel doutrinador, domesticador e que, por muitos séculos, a escola só 

feriu, visando ao espistemicídio, tentando aniquilar o pensamento indígena.  

A escola, nas últimas décadas, mesmo com suas debilidades introdutórias de 

leis, decretos, resoluções, que nos papéis (documentos oficiais) afirmam uma 

educação dita de qualidade e que respeita os modos de aprendizagem, na prática o 

sistema econômico capitalista instituído no Brasil não garante políticas autônomas 

para as comunidades indígenas e, em consequência, sentimos isso no dia a dia da 

escola, com a burocracia e diversos impedimentos associados a fatores externos 

políticos. Vale ressaltar que a comunidade Araça’i interage com esse “mundo” e a 

escola, atualmente, se torna um instrumento de interlocução e visa a contribuir com 

as especificidades da cultura dos Mbya Guarani na apropriação, ressignificação de 

um espaço físico que representa de tal maneira os não indígenas (Jurua), mas que, 

ao mesmo tempo, estão presentes as crianças, jovens, pais, responsáveis e 

lideranças para ocupar e repensar essa escola. Tudo isso para que a escola possa 

ser um espaço de interculturalidade entre os mundos, uma troca de saberes que 

respeite as necessidades dos estudantes indígenas.  

Os aspectos da cultura material e imaterial se vivenciam nas práticas do dia a 

dia da comunidade Mbya Guarani, assim como na reciprocidade, no respeito pelo 

outro em suas decisões na coletividade, nos problemas a serem resolvidos. Essas 

são questões do dia a dia: os encontros de todos os dias ao entardecer na casa de 

reza (Opy), as cerimônias (Nhemongarai) que reafirmam e pontuam a cultura Mbya 

Guarani, fortalecem o centro da cultura, oralidade, temporalidade e a família. Esse 

espaço se configura, para os Mbya Guarani, em um espaço sagrado com adornos 
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no interior da casa, que simbolizam o mundo espiritual: Altar (Amba), Cachimbo 

(Petyngua), que está presente tanto na casa de reza como no dia a dia, porém, 

deve-se especificar que o cachimbo tem seu uso principal na casa de reza, sendo 

usado nas práticas de trabalhos de cura, cerimoniais, entre outras necessidades. 

Outra funcionalidade da casa de reza são as reuniões, tomadas de decisões de 

cunho político, econômico e social, que se enquadram desde chegada e 

apresentação de boas-vindas a novas famílias, conciliações e apresentações dos 

casais para a comunidade, bem como os aconselhamentos aos casais. Além dessas 

e outras atribuições, a casa de reza (Opy) é um local de cozinha comunitária, 

distribuições de alimentos e de muitas trocas.  

No contexto histórico dos povos indígenas, no que se remete à questão 

ideológica, pode-se compreender que os povos indígenas foram assujeitados ao 

modelo imposto pelos invasores. Entretanto, há de se considerar que os indígenas 

dotados de organização social, política e composta por uma língua, como é o caso 

dos Mbya Guarani na qual a pesquisa se fundamenta, conseguiram avançar a 

passos lentos. Esse grupo tem suas tradições culturais, são falantes de seu idioma, 

tem a sua visão de mundo, enfim, inúmeras codificações de uma sociedade/cultura. 

Portanto, o sujeito que está sobre imposição do invasor demarca seu espaço a partir 

da sua ideologia, do seu grupo histórico, pois, mesmo sendo interpelado pelas 

ideologias que o tutelam o sujeito “indígena”, nunca será interpelado por completo. 

Considerando os aspectos pedagógicos culturais dos Mbya Guarani deve-se 

levar em conta suas relações de trocas, formações, manutenções das identidades, 

suas caracterizações mais singelas, que é o tratamento com as crianças dentro e 

fora da casa de reza (Opy), nas nominações das crianças dadas pelos anciões 

(xamoin) como o processo das práticas dos cantos e das danças, processos de 

rituais de passagens até a vida a adulta. A educação pelo exemplo, em suas práticas 

cotidianas, está atreladas às suas necessidades com o mundo espiritual. Não há 

como abster de suas práticas cotidianas, são essas práticas e nessas inter-relações 

que fortalecem a “Raiz” da cultura e automaticamente presenteia a escola com toda 

essa bagagem instituída na cultura da comunidade.  

Os Quadros 1, 2 e 3, elaborados durante a pesquisa, construídos em um 

movimento coletivo e participativo, trouxeram nos discursos dos envolvidos dizeres 

que conceituam e complementam a reelaboração do PPP. Foi um processo de 

sistematização dos conceitos e também o que se reafirmou quando foi realizado o 
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encontro cultural na casa de reza (Opy), onde a maioria das pessoas da comunidade 

estiveram presentes, tendo a oportunidade de ouvir a fala do sujeito A no próprio 

idioma, ou seja, “deles para eles”. Procuro me ater nesse encontro da construção 

dos dizeres, pois, a linguagem se codifica e se materializa no que é necessário, 

partindo do pensamento, ou seja, dos conceitos epistemológicos. Para compreender 

discursivamente o funcionamento da linguagem dos sujeitos entre os parafrásticos e 

processos polissêmicos, Orlandi (2015, p. 34) contribui: 

 
Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há 
sempre algo que se mantém, isto é o dizível, a memória. A paráfrase 
representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se 
diferentes formulações do mesmo. Ao passo que, na polissemia, o que 
temos é deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com 
o equívoco. 

 

O protagonismo dos professores indígenas é, portanto, o que dá o sentido 

para a pesquisa. Os encontros formativos, rodas de conversas e entrevistas 

possibilitaram compreender que alguns conceitos são subjetivos de cada um, porém 

a subjetividade em sua totalidade se manifesta das seguintes formas: temporalidade 

Mbya Guarani, conhecimentos ancestrais, bem viver, oralidade. A cultura imaterial, a 

organização de suas crenças e as convivências com os mais velhos detentores de 

sabedoria condicionam a permanência de suas subjetividades em diálogo 

intersubjetivo com a escola. 

Após definido e traduzido por eles, o PPP pode ser um documento que 

possibilite atender às necessidades da comunidade, ou seja, seus aspectos 

epistemológicos e subjetivos. Dessa forma, há um entendimento que as práticas 

culturais, principalmente no tange à oralidade na construção e permanência da 

cultura Mbya Guarani, está vinculada nas práticas cerimoniais da casa de reza 

(Opy), suas crenças e suas práticas estão remetidas nos seus ethos do bem viver. 

Com base nas experiências, na elaboração da pesquisa no campo prático e nas 

formulações de compreender esse universo da cultura Mbya Guarani com a 

produção da criatividade dos sentidos, foi possível trazer elementos nos discursos 

que possibilitaram compor o PPP da escola, elementos que foram sistematizados 

com autoria demonstram uma ruptura, pois passam a concretizar por meio da 

linguagem ideológica a importância dessas sistematizações e movimentos que 

encabeçaram o PPP da escola.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante a pesquisa, percebe-se que o caminho foi buscar a contextualização 

desde a invasão propriamente dita, tendo como respaldo autores e pesquisadores 

dessa linha de pesquisa. O debruçar da pesquisa possibilitou evidenciar aspectos do 

protagonismo dos povos indígenas por meio de suas inúmeras formas de 

resistência, sejam elas por meio do combate físico, seja pelo assujeitamento das 

regularidades impostas pelo invasor. Os períodos elaborados na pesquisa 

possibilitaram ao leitor se encontrar na história e ter uma visão crítica nas relações 

de poder entre o invasor e as populações indígenas. 

A revisão de literatura proporcionada na pesquisa, além de demarcar as 

relações de poder entre invasor e colonizado nos períodos da história, mostra como 

os povos indígenas foram interpelados pelas formações discursivas e ideológicas 

dos invasores. A pesquisa se defronta com as questões epistêmicas da teoria da 

decolonialidade ao se tratar do âmbito educacional. Poderíamos compreender que 

essa teoria é a voz dos oprimidos, que não tiveram sua vez na história do “discurso 

do Estado”. Pois, a conjuntura histórica, política, social e econômica define as 

condições de produção de memória e a produção do discurso. 

O histórico na AD são recortes que possibilitam compreender esses fatos com 

o processo de evolução da sociedade e de seus protagonismos em seus momentos 

históricos. Nos períodos correlatados durante a pesquisa, percebe-se que as 

condições de produção se materializaram com a violência, a fé cristã por meios dos 

padres jesuítas, a escravidão e o saqueamento das riquezas naturais. O que se 

encontra nos documentos oficiais do Estado a respeito dos indígenas? Na 

perspectiva da historicidade e documentais da história, a sua cultura foi ignorada, 

parecia que tudo estava ameaçado. Portanto, o discurso se torna espaço de debate, 

conflito e demarcação de poder.  

Os caminhos que foram trilhados durante a pesquisa possibilitaram a 

materialidade por meio das interlocuções discursivas. As dinâmicas que foram 

proporcionadas e construídas durante a pesquisa deram subsídios de um “outro 

olhar” a respeito da escola na construção do PPP. Foram nas discussões, nas 

formações coletivas, nos encontros interculturais e nas entrevistas que se firmou e 

oportunizou efetivamente uma discussão em torno da reelaboração do PPP. Mais do 
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que nunca, esse “tempo” foi respeitado, não como uma obrigação, mas com o intuito 

de legitimar a temporalidade e oralidade que foi designada por eles e associada ao 

objeto de pesquisa: a importância de uma escola que obtenha especificidades 

culturais epistemológicas, que possa conduzir e orientar através do PPP o campo da 

organização do trabalho pedagógico, auxiliando tanto os professores não indígenas 

(Jurua) quanto os professores Mbya Guarani. 

Acredito que as questões oportunizadas na pesquisa e contextualizadas no 

corpus da mesma possam subsidiar o leitor a localizar, ou até mesmo buscar 

conhecer, mais a história, que as reflexões sobre a pesquisa e suas contribuições 

possam trazer a sensibilidade de conhecer a cultura Mbya Guarani e que os 

resultados se adentrem na escrita na reelaboração e na ressignificação do PPP, que 

os dizeres realmente se materializem em documento que oriente uma escola 

específica, diferenciada e de qualidade, e que a escola esteja sempre em 

construção, sendo importante que, sempre que necessário, haja reformulação que 

atenda e ouça seus protagonistas. 

No desdobrar da pesquisa, foi possível contar com participação dos 

professores Mbya Guarani, principais sujeitos da pesquisa, desde os encontros 

formativos a orientações de cunho pedagógico intercultural. A atividade participativa 

da construção heurística da árvore como contribuição das memórias, os relatos 

registrados no quadro, os anseios e as necessidades para portar uma escola 

diferenciada que em construção tenha as peculiaridades e especificidades em 

documentos oficiais, ou seja, o próprio PPP, foram ações que possibilitaram chegar 

a tais considerações aqui expostas. A construção da ressignificação do PPP da 

escola em processo de reelaboração partiu do olhar dos professores da 

comunidade. Os sujeitos da pesquisa se debruçaram e se esforçaram em contribuir 

para a reelaboração e ressignificação. Portanto, os olhares e conceitos 

epistemológicos conduziram os resultados e elementos que devem estar presentes 

no PPP. A questão de fato é a visão, ou seja, o olhar dos professores sujeitos de 

uma cultura, organização social, tradições e concepções epistêmicas que abrangem 

mais que uma epistemologia eurocêntrica de um único olhar para determinar o que 

está posto e compor o já-dito como absoluto. O recorte, o período histórico se torna 

pertinente, pois se passaram séculos de resistência dos Mbya Guarani e o que eles 

têm a dizer? 

Os sujeitos da pesquisa estão regados de memórias, formações ideológicas e 
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discursivas sob a condição de produção (interdiscurso), ou seja, o dizível sobre o já-

dito. Os sujeitos da pesquisa se submeteram às condições históricas já relatadas no 

campo da pesquisa, aos assujeitamentos e às interpelações regularidades imposta. 

Nesse sentido, a pesquisa se propôs a refletir sobre a condição de produção em que 

se encontram os professores e analisar em seus dizeres a compreensão das 

formações discursiva e ideológica que irão compor os processos de ressignificar e 

reelaborar o PPP.  

Para concluir, pode-se notar que os discursos dos professores Mbya Guarani 

buscam sua ancestralidade nas subjetividades de seus antepassados. Mesmo 

interpelados pela cultura envolvente, percebe-se que as formações discursivas estão 

atreladas entre o passado e o presente, “memória discursiva (interdiscurso), 

memória institucional (arquivo) e memória metálica” (ORLANDI, 2013, p. 4). A 

memória discursiva é a que se constitui pelo esquecimento, por “aquilo que fala 

antes, em outro lugar, independentemente” (ORLANDI, 2013, p. 4). São os 

encontros subjetivos da cultura que proporcionam epistemologias de alteridade. 

Assim, para prosseguir com a construção do PPP é necessário se ressignificar, 

reconstruir, resguardar a memória ancestral e organizar esse conhecimento. 

Aprofundar a tecnologia indígena a partir de uma organização e sistematização 

lógica em compor suas cosmovisões pode enriquecer o PPP entre os conceitos dos 

professores Mbya Guarani, bem como o conceito de ciência intercultural com as 

práticas de ensino. 

Apesar de reconhecer que aprendemos com a presença dos indígenas, 

ainda existe um caminho árduo pela frente: compreender seu jeito de ser 

(Nhandereko), seu tempo, seu modo de ver e falar, seus olhares. Existe uma 

dívida imensa, quase irreparável, com a população indígena em todos os 

aspectos. Acredito que a Educação Escolar Indígena, por meio da 

interculturalidade crítica, pode sanar parcialmente essa dívida que a invasão 

proporcionou e que o Estado, muitas vezes inexistente e impotente, legitima em 

não garantir os direitos legítimos das populações indígenas. Ainda em pleno 

século XXl, indígenas são vítimas de assassinatos por latifundiários em disputa de 

terras que beneficiam o agronegócio e semeiam a monocultura, destruindo vidas. 

Os desmatamentos e as grilagens são ainda uma realidade em nosso país 

semicolonial, que atende aos interesses do imperialismo e que deixa os indígenas 

à mercê de políticas fraudulentas ineficazes, já que temos um judiciário 
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corrompido e um legislativo pelego, que discursa “o mais do mesmo”. 

A Educação Escolar Indígena deve favorecer e reconhecer a população 

indígena e sua diversidade, não somente o que está posto nas leis, mas sim 

garantir que os indígenas se empoderem de suas necessidades e que essas 

necessidades atendam a seus interesses. A escola, por muitos e muitos anos, foi 

uma fábrica de fazer “brancos”. A pesquisa em curso na terra indígena Araça’i 

demonstra que a escola é um apoio, um braço que contribui e busca eliminar os 

estigmas de uma escola colonizadora com pensamento eurocêntrico. A escola 

deve e tem que atender ao povo da aldeia e compete ao professor sistematizar o 

mundo paralelo e diverso dos Mbya Guarani. 

A pesquisa permitiu refletir a complexidade e especificidade dessa 

comunidade, além de trazer uma imensa satisfação pessoal. Ainda que tenha 

anos de convivência com a comunidade, as surpresas com tamanhas 

aprendizagens foram imensas durante a pesquisa, foi o que permaneceu em 

minha memória e aqui registrado nessa dissertação. Essa jornada, que mesclou 

minha experiência de vida com minha pesquisa, proporcionou um salto na minha 

vida pessoal e de pesquisador, com um acúmulo de vivências, aprendizados, 

reflexões e sentimentos. A dimensão da construção da pesquisa possibilitou em 

muitos momentos a necessidade de se aproximar ainda mais do dia a dia dessa 

comunidade, potencializando uma irterculturalidade necessária para emancipação 

ideológica na reconstrução de uma educação escolar indígena digna, específica e 

que possibilite uma verdadeira transformação social. 
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ANEXO 1: DECLARAÇÃO DE ACEITE DA COMUNIDADE ESCOLAR 
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ANEXO 2: TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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