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CAPÍTULO 5:  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Para encerrar esta dissertação não apresento uma conclusão final, mas sim 

algumas considerações que resultam do esforço em sintetizar e articular as diferentes 

partes deste trabalho sem a pretensão de esgotar as possibilidades de leitura e 

compreensão. Construir uma unidade através da junção de pedaços diversos e dispersos 

constitui um exercício que demandou a seleção e a exclusão textual de uma totalidade 

eclética que compunha o projeto original e se modificou no decorrer das diferentes 

etapas da sua realização. Neste sentido, remeto, mais uma vez, à explicação apresentada 

na introdução de que tudo que está exposto é indicativo daquilo que se escondeu ou 

excluiu. Mas, que esta ponderação não nos impeça de rever e relacionar o que se 

apresentou.  

 Na primeira parte da dissertação, procurei explicitar a construção desta pesquisa, 

tanto em termos dos procedimentos metodológicos adotados, como de sua inserção num 

campo teórico que se nutre da interdisciplinaridade. Neste sentido, busquei estabelecer 

um diálogo com estudos das áreas de educação, antropologia e história oral. Também 

ressaltei a importância da pesquisa de campo na indicação de problemas cuja 

investigação pode subsidiar um aprofundamento de questões teóricas e contribuir para 

embasar tanto a reflexão, quanto as intervenções que se destinam à educação escolar 

indígena.  

 No segundo capítulo, me concentrei em questões relevantes à Terra Indígena 

do Jaraguá, mas que, em muitos casos, se estendem às demais aldeias guarani mbyá. 

Iniciei com uma discussão da importância da terra para os Guarani e o quanto a 

questão fundiária, com a luta pela ampliação e a  demarcação do território ocupado e 

utilizado, nos permite compreender aspectos relevantes das relações entre os Guarani e 

diferentes órgãos do poder público, algo que se aplica também a outros aspectos, como 

a elaboração e a implementação de um programa de educação escolar indígena. No 

caso das escolas guarani, neste capítulo, assim como nos demais, evidencia-se um 

desejo de torná-las mais autônomas em relação às Secretarias de Educação e outras 

instâncias do Estado. É neste sentido que aparecem críticas quanto à falta de controle 

que se tem sobre os recursos que chegam às escolas, com destinos predeterminados 

que restringem a decisão da comunidade ou dos professores quanto à sua utilização. 
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As propostas por parte dos professores e de outras lideranças quanto à elaboração dos 

materiais didáticos e a definição do currículo e dos projetos pedagógicos também se 

inserem neste contexto de construção de uma escola comunitária. No caso da aldeia 

Parati Mirim, discutido no terceiro capítulo, o professor Verá Nhamandu Mirim 

expressa a preocupação de que se as lideranças deixarem que a Secretaria de Educação 

imponha suas definições quanto ao funcionamento da escola, ela funcionará como 

instrumento através do qual os juruá tentariam retomar o controle sobre as terras 

guarani e controlar os próprios Guaran..  

 No âmbito da questão fundiária, destaquei, ainda, a importância deste pedaço 

do território guarani, que abrange os Tekoá Pyaú e Tekoá Ytu, no sentido de que 

permite a continuidade da vivência cotidiana entre parentes de uma mesma área e a 

articulação com parentes de outras áreas, portanto não se trata apenas de uma questão 

de sobrevivência física: a possibilidade de plantar na terra, colher materiais para a 

confecção de artesanato, moradia e remédios - aspectos estes que também não se 

restringem à esfera da sobrevivência física - mas demonstra que o espaço habitado e 

percorrido pelos Guarani está intrinsecamente associado às dimensões mais amplas da 

sua cultura (Ladeira, 2001 e Pissolato, 2006).  

 Ainda no que se refere às intervenções, pesquisas ou visitas de pessoas não-

indígenas nas aldeias, procurei mostrar que os Guarani constantemente elaboram e 

reelaboram estratégias para “disciplinar” estas ações, conduzindo e restringindo o 

acesso destes agentes aos diferentes espaços, pessoas e conhecimentos, dentro de um 

contexto amplo de “parcerias” e relações. Neste contexto, as organizações indígenas 

aparecem como um dos meios que os Guarani encontraram para organizar sua relação 

com diferentes agentes do poder público, ONGs e outras instituições, o que confere a 

estas organizações uma característica de “laboratório”, onde as lideranças guarani se 

revezam em diferentes experiências e aprendizados concernentes à gestão de projetos e 

recursos.  

 No caso específico das pesquisas desenvolvidas nas aldeias, percebe-se que há 

uma cobrança crescente para que os pesquisadores contribuam para ações dentro da 

aldeia, principalmente na elaboração de projetos organizados e executados pelos 

próprios Guarani. A expectativa de que as pesquisas contribuam diretamente para uma 

melhoria na situação das aldeias ou na sua relação com os juruá kuery é 

freqüentemente abordada pelas lideranças, mas a operacionalização disto é tão 

complexa para os Guarani, como para os próprios pesquisadores. No que diz respeito 
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às minhas experiências de pesquisa, descrevi a construção de uma experiência de 

campo em que meu lugar nos Tekoá Pyaú e Tekoá Ytu é central para a compreensão 

dos conhecimentos aos quais tive acesso e à minha percepção da educação como ela 

ocorre dentro e fora da instituição escolar.  

 Tratei destas questões para ilustrar a dinâmica complexa de fatores que se 

colocam nas relações entre os Guarani e diferentes agentes não-indígenas e para 

oferecer um contraponto à idéia de que os Guarani aceitam passivamente todos os 

projetos que lhes são apresentados ou se colocam como “objetos” passivos de uma 

miríade de pesquisas, sobre as quais não têm controle ou conhecimento.  

 Por outro lado, procurei mostrar que as experiências dos Guarani não se 

restringem à vida na aldeia, mas englobam também sua relação com o meio mais 

amplo em que as aldeias se situam. Neste sentido, além das relações de contato com 

pessoas não-indígenas em diferentes circunstâncias e espaços nas cidades, é preciso 

considerar suas experiências de escolarização fora das aldeias. Tendo em vista o fato 

de que a maioria das escolas guarani oferece apenas o primeiro ciclo do ensino 

fundamental (1-4 séries) e os Guarani vão às escolas públicas fora das aldeias darem 

continuidade aos estudos, ou considerando o número considerável de famílias que 

optam por colocar seus filhos nestas escolas, mesmo havendo escolas nas aldeias, a 

presença de alunos guarani em escolas juruá ou a presença destas escolas na vida dos 

Guarani é um tema que merece mais atenção. Neste sentido, embora este não seja um 

foco da dissertação, fiz uma descrição da situação de duas alunas guarani que 

acompanhei na quinta série de uma escola pública durante um semestre, onde percebi 

a necessidade de repensar a viabilidade e a implementação das propostas de educação 

intercultural presentes em programas oficiais de ensino, como nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Pluralidade Cultural.  

 Quanto à historia de vida da professora Poty Poran, ela inicia sua narrativa 

falando da construção da sua identidade como mulher guarani, filha de um casamento 

interétnico, que buscou compreender o que é ser Guarani na opy, mas que também se 

tornou professora, freqüentando uma faculdade e reuniões com diferentes 

representantes do poder público, de ONGs e de universidades. Para pensar a educação 

escolar na sua aldeia, ela se baseia menos nas experiências vividas nestes cursos e 

reuniões do que na sua relação com a comunidade e na sua tentativa de compreender 

as expectativas que diferentes pessoas guarani constroem sobre o papel das escolas 

indígenas. Neste sentido, ela observa a construção da educação escolar indígena como 
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um processo marcado por escolhas, em que seu ponto de vista entra em conflito com a 

perspectiva de outras lideranças e seus parentes mais velhos:  

 

Se a gente pensar na vida como um processo de aprendizagem e aperfeiçoamento em 

que as pessoas vão sair diferentes, seguindo seus próprios caminhos, erros e acertos, 

também dá para pensar no lugar da escola e as escolhas que temos que fazer sobre o 

que vamos ensinar pras crianças. Por exemplo, teve uma reunião em que uma das 

lideranças queria que as crianças tivessem aula só em português, mas ela não é a única 

que pensa assim. Muitas lideranças querem que as crianças tenham só português, 

matemática, história e outras matérias iguais à escola juruá. Enquanto eu, como 

educadora, quero trazer a tradição, quero trazer a cultura e essas coisas para a sala de 

aula. Então, a gente fica sempre nesse conflito (Poty Poran, p. 88).  

 

 Está claro para ela que suas opiniões se formaram num conjunto de 

experiências que ela compartilha com outros professores guarani que, como ela, são 

jovens lideranças escolarizadas que aderem, em grande medida, à concepção, 

freqüentemente defendida pelos movimentos indígenas, de uma educação escolar 

indígena específica e diferenciada, onde a escola é um espaço permeado pelos 

conhecimentos e meios de aprendizagem guarani. 

 

Se você pensar bem, a maioria dos professores, pelos menos aqueles com quem tenho 

contato, inclusive de outras aldeias, pensa como eu. Eles querem trazer a tradição, a 

cultura, a visão de mundo guarani pra dentro da escola. A gente quer trabalhar a língua 

guarani, a gente quer trabalhar a matemática guarani, a gente quer trabalhar com as 

brincadeiras guarani, a gente quer reforçar a cultura (Poty Poran, p. 90).  

 

É neste sentido que ela pensa a alfabetização em língua indígena como forma de 

valorização da língua materna, pois a influência da escrita é tão significativa, a seu ver, 

que a língua em que se aprende a escrever pode ganhar uma importância considerável 

na vida das pessoas.  

 

(...) eu acho que se a criança aprender a escrever primeiro em guarani, ela vai ter mais 

orgulho da língua dela e vai ter menos perigo de perder essa língua, porque a gente 

sabe que quando o pessoal é alfabetizado numa língua estrangeira, aquela língua 

estrangeira acaba se tornando mais importante do que a língua materna, já que é a 

língua escrita (Poty Poran, p. 88).  
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 Por outro lado, o esforço para compreender a idéia das outras lideranças de que 

“escola boa é escola igual à escola dos juruá”, permitiu que ela deixasse um pouco de 

lado os conhecimentos que adquiriu no curso de pedagogia e refletisse sobre sua 

própria trajetória de aprendizagem na opy. E, ao contrário do que ela percebe como a 

forma de pensamento dos juruá, que pensam tudo separado, dividindo a vida em 

pequenos pedaços, ao articular suas experiências na escola com os conhecimentos 

aprendidos na opy, ela percebeu que por trás da insistência dos pais estava a concepção 

de que a língua está diretamente associada à alma e ser Guarani é ter alma guarani, o 

que significa falar guarani.  

 

Numa reunião de pais eu tive um insight: uma das lideranças falou assim: “As 

crianças nunca vão perder a língua guarani porque elas são Guarani” (...) eu fui pra 

opy e fiquei pensando muito, me esforçando para entender o pensamento das outras 

pessoas. Aí, eu lembrei que na opy, o xamoi, sempre fala que në’é é nossa fala, mas 

também é nossa alma. (...) Então, se a alma é guarani sua fala também é guarani, e 

quando a pessoa fala que quem é Guarani nunca vai perder a língua guarani é porque a 

pessoa não vai perder sua alma (Poty Poran, p. 89).  

 

 Percebendo que a questão central por trás dos argumentos das outras lideranças 

é: “as lideranças não querem que as crianças usem o guarani na escola e sejam 

alfabetizadas em guarani não apenas porque é difícil, mas também porque a língua 

faz parte da sua alma; ela não é ensinada e nem pode se perder”(90), Poty passa a 

recordar suas próprias experiências de aprendizagem e conclui que a opy foi o lugar 

onde ela “aprendeu a ser Guarani”.  

 

Até os quinze anos de idade, eu dizia que era descendente. Eu não me afirmava como 

Guarani, só dizia que era descendente. Apesar de minha mãe e meu pai serem índios, eu 

falava que só meus avós eram índios. Assim, eu mantinha uma certa distância. Mas, a 

pessoa que sou hoje, que quer se afirmar como Guarani, admitir que mora na aldeia, 

isso tudo vem da minha religião. (...) Quando o xeramoi Karaí Tataendy veio pra cá e 

casou com minha tia Iracy, ele construiu a opy e a gente começou a ir para a opy. (...) 

Até que eu comecei a ir todo dia e aí aprendi bastante, aprendi a religião, aprendi a 

língua, aprendi a valorizar a cultura... aprendi a cultura, né? Aí a gente se sentia bem... 

se sentia vivendo a cultura. Então, é por isso que dá para eu falar que a gente aprende a 
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ser Guarani, vivendo a vida guarani. Quer dizer, depois da opy, depois de me encontrar 

com Nhanderu, comecei a me identificar mais como Guarani (Poty Poran, p. 84). 

 

 No desenrolar da sua história de aprendizagem, a questão de ser mestiça é 

enfatizada e influencia suas preocupações quanto ao papel da educação escolar 

indígena, ajudando a reforçar suas opiniões quanto à importância da aprendizagem da 

língua guarani para crianças e jovens mestiços, pois não falarem guarani contribui para 

que não sejam considerados guarani nas aldeias e resulta em experiências marcadas 

por discriminação e sofrimento.   

 

Por exemplo, teve uma vez que eu estava na opy com uma moça guarani que tinha 

ficado amiga minha e ela falou que teve um sonho, em que todo mundo da aldeia 

estava na opy e todos nós mestiços estávamos falando guarani fluentemente. Ela 

contou esse sonho pra mim chorando e falou assim: “Aí, eu tive certeza que a alma de 

vocês mestiços é Guarani, que vocês também são Guarani”. (...) Porque quem não fala 

guarani não tem alma guarani. Pensar nisso esclareceu muitas coisas para mim. Me fez 

entender por que na minha própria vida, durante tanto tempo, eu não era considerada 

Guarani (Poty Poran, p. 89).  

 

Nesta aldeia, algumas pessoas casaram com juruá e estes juruá participam da vida na 

aldeia, mas continuam sendo juruá. A pessoa que casa com juruá é vista com maus 

olhos na aldeia, mas isso é uma escolha dela. Mas os filhos mestiços não escolheram ser 

mestiços. Quem paga mais é a pessoa que nasceu mestiça, não aquela que escolheu 

casar com juruá. Os filhos sofrem mais porque não são nem juruá e nem Guarani; eles 

ficam entre os dois mundos. É como se esse lugar indefinido causasse mais medo e 

rejeição nas pessoas, porque não é claro, é misturado. Tem momentos em que isso fica 

mais disfarçado, mas tem horas em que a segregação é explícita e sufocante. Tem horas 

em que é violento mesmo! (Poty Poran, p. 86).   

 

É nesta chave que, mesmo reconhecendo a importância das suas experiências fora da 

escola, Poty procura incluir a educação escolar como espaço em que seja possível 

construir essa aprendizagem, pois para ela a educação escolar diferenciada é justamente 

a experiência de trazer a “cultura guarani” para a sala de aula:  

 

Na verdade, fazer uma relação entre identidade e religião e associar isso à educação não 

é muito difícil, ainda mais em se tratando da educação diferenciada indígena. Ela tem 
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que ser diferenciada por quê? Porque ela tem que ser permeada pela cultura e a cultura é 

sua identidade, você se identifica conforme a sua cultura, né? E a cultura guarani é 

muito ligada à religião. Então tudo se liga: educação, identidade, cultura e religião (Poty 

Poran, p. 86).  

 

 Então, retornamos ao conflito central: qual é o papel da educação escolar 

indígena? Esta questão é retomada ao longo da dissertação e aparece continuamente nas 

falas dos outros professores, sugerindo sua relevância para se pensar os possíveis 

caminhos das escolas guarani. Embora a dissertação exponha diferentes aspectos deste 

debate, não há nenhuma indicação quanto aos caminhos para a solução deste problema.  

 No terceiro capítulo descrevi a construção da pesquisa de campo, mostrando 

que trabalhar nesta aldeia significou situar-me num contexto em que as redes de 

parentesco e a mobilidade entre aldeias guarani são fundamentais. Neste sentido, na 

tentativa de conhecer a trajetória de vida e aprendizagem do professor Verá Nhamandu 

Mirim, comecei a freqüentar com ele os parentes e lugares que marcaram sua história 

de vida. Por outro lado, a própria realização da pesquisa se fez num caminhar entre os 

momentos em que o colaborador aproveitava minha companhia para organizar seus 

planos para a educação escolar indígena na sua aldeia e as ocasiões em que ele e 

outros colaboradores compartilhavam seus conhecimentos comigo, ilustrando as 

formas como se acessam estes saberes. Portanto, torna-se claro que o acesso a estes 

conhecimentos se deu em função dos lugares que experimentei nestas aldeias e na 

convivência cotidiana com alguns grupos familiares. 

 Procurei fazer uma breve descrição da aldeia, tomando o cuidado para não 

separá-la de um contexto mais amplo que inclui outros espaços do entorno, como a 

mata, as cachoeiras, o campo de futebol e a praia, assim como a relação com a cidade 

de Parati e as diferentes pessoas não-indígenas com quem se estabelecem relações 

informais. Nesta descrição do espaço da aldeia e do seu entorno, apresento falas de um 

xeramoi para ilustrar o quanto o espaço ocupado pelos Guarani se associa à escolha de 

um lugar adequado e, acima de tudo, à capacidade de receber, interpretar e seguir as 

mensagens que os deuses mandam nos sonhos ou em vigília àqueles que se mantém 

atentos às suas orientações. Trato disto por encontrar na narrativa deste xamã uma 

chave para compreender as concepções guarani sobre a aquisição de conhecimentos, 

que envolve o aprimoramento de habilidades e a busca por condições que possibilitem 

uma comunicação direta com os deuses e a realização de um percurso pessoal de 
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experiências e aprendizados.   

 Na descrição da educação escolar indígena nesta aldeia, aspecto que ainda 

estava em projeto quando realizei a pesquisa de campo, optei por me concentrar na 

exposição das reflexões e planos do professor Verá Nhamandu Mirim na sua 

elaboração do que ele concebe como o papel de uma “escola guarani”. Na sua 

narrativa, percebe-se que seu ingresso na área da educação escolar inicialmente 

originou da necessidade de se estabelecer numa nova aldeia, com sua esposa e filhos, 

aceitando o convite do cacique para “representar” a aldeia nos assuntos ligados à 

educação escolar.   

 A valorização, por parte do cacique, da sua escolarização (num contexto em 

que as demais lideranças, ligadas à família do cacique tinham pouco contato com a 

escola), o colocou no meio de reuniões, cursos de magistério, projetos e ofícios que 

acabaram por influenciar sua vida familiar de forma drástica, fazendo com que, 

freqüentemente, ele tivesse que optar entre sua dedicação à construção de um projeto 

educacional e a produção do cotidiano doméstico. Na descrição deste percurso, Verá 

Nhamandu Mirim ressalta a importância de defender os interesses e as expectativas do 

seu grupo, mesmo diante da resistência dos órgãos públicos e da ameaça de não 

conseguirem uma autorização ou meios para implementar seu projeto, pois a escola é, 

para ele, um ponto central no embate entre as lideranças guarani e os agentes não-

indígenas.  

 

Aqui na própria aldeia, nós estamos enfrentando muitas dificuldades com os diferentes 

órgãos do Poder Público. Parece que os juruá querem usar a escola e outras instituições 

como instrumentos para retomarem o controle sobre a terra, porque se eles conseguirem 

controlar o que acontece nesse pedaço de terra, eles serão os verdadeiros donos, mesmo 

fingindo que é o cacique que manda. Por isso, quando lutamos para a escola ser do jeito 

que a comunidade quer, tem muito mais em jogo. A própria luta pela terra está 

envolvida nessa questão da educação e é por isso que nós estamos enfrentando tanta 

resistência por parte da Secretaria de Educação. Nós não queremos que nossas escolas 

sejam encaixadas no sistema do Estado ou do Município, nós queremos autonomia para 

elas. Nós não queremos ser funcionários do Estado, mas sim das nossas comunidades. É 

ela que deve decidir como vamos trabalhar e quanto vamos receber. Nós queremos que 

os recursos da educação venham para nossa associação para a comunidade poder 

controlar os custos, mas não sei se nosso projeto vai ser aceito ou se vai continuar 

parado nas mãos das autoridades.  
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 É muito difícil, mas eu acredito que é importante a gente ter paciência e 

firmeza para não aceitar as condições impostas só para nossas escolas funcionarem 

logo. É melhor ir devagar, mas ter certeza que estamos seguindo o caminho certo. 

(Verá Nhamandu Mirim, p. 131-2).  

 

Então pra gente passar por tudo isso a gente tem que construir, como eu estava 

falando, a nossa pedagogia. E nem sempre o governo está interessado em fazer isso 

porque os governantes defendem muito a lei que já existe. A gente sabe disso, mas 

nem por isso a gente pode pensar que tem que ser desse jeito pra sempre (Verá 

Nhamandu Mirim, p. 136).   

 

 É neste contexto que ele elabora sua visão das intervenções de agentes não-

indígenas na definição dos rumos da educação escolar na sua aldeia, identificando o 

papel de alguns agentes não-indígenas na geração de conflitos entre as lideranças 

guarani, algo que ele enxerga como tentativa deles de exercer mais influência sobre a 

aldeia, inclusive levando as lideranças a pedirem aos órgãos públicos a substituição 

dos professores guarani por professores não-indígenas, alegando que os primeiros não 

teriam capacidade de ensinar as crianças o que deveriam aprender nas escolas. No 

meio do embate, tendo sua competência enquanto professor questionada pelas demais 

lideranças, Verá Nhamandu Mirim recorre à concepção guarani, que ele explica em 

outros momentos da sua narrativa, de que a eficácia dos conhecimentos de uma pessoa 

é demonstrável; pelo menos no âmbito do xamanismo, onde sabe se quem é karaí de 

verdade e tem sabedoria, pela sua capacidade de curar as pessoas.  

 

Agora, aqui no nosso meio, sabemos perfeitamente quem é karai de verdade; a gente 

não tem dúvida! Isso porque a gente não tem dúvida sobre a cura que a pessoa faz. A 

gente tem certeza!(Verá Nhamandu Mirim, p. 122).  

 

 Neste sentido, Verá Nhamandu Mirim questiona a autoridade dos educadores 

juruá e dos representantes da Secretaria de Educação, alegando que na cultura guarani 

seus conhecimentos não produzem efeito: “Se esses funcionários da Secretaria ou da 

FUNAI têm tanto conhecimento assim, por que vocês não pedem para eles virem na 

opy fazerem reza quando vocês estão doentes?”(p. 103).  

 Este problema nos remete, mais uma vez, ao que considero uma questão 

central à educação escolar indígena, que é o lugar das escolas entre as expectativas de 
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que ela sirva para ensinar “coisas dos juruá” (onde a contratação de professores juruá 

pode parecer uma alternativa atraente) ou a idéia de que as escolas sejam espaços 

permeados pelos conhecimentos e modos de aprendizagem guarani, que seriam 

conduzidos por professores guarani. Verá Nhamandu Mirim explicita este conflito, 

recorrendo às palavras de outro professor guarani para, em seguida, esboçar o que ele 

imagina ser o papel da escola:  

 

Nisso, o Agemiro contou aquela história: “Olha, até uns tempos atrás, as lideranças 

guarani talvez não soubessem o que é uma escola porque escola era uma coisa do 

juruá que entrou na aldeia. Então, as lideranças só sabiam que era um lugar onde o 

aluno ia para aprender a escrever. Então, para eles, a escola era isso e as lideranças 

guarani diziam: ‘Puxa vida, agora ganhamos uma escola’, mas não sabiam muito bem 

o que isso significava. Só que uma escola não é só isso. É muito mais do que isso”. Foi 

aí que eu percebi que para a gente pensar numa escola tem que pensar em tudo. A 

escola que nós queremos construir é uma escola com a história guarani dentro, com os 

professores guarani dentro e, com o tempo, a gente tentar, também, construir material 

didático com a própria história guarani e com a geografia guarani.  

 Antigamente, nossa educação não era feita com livros e essas coisas todas, mas 

hoje em dia, veio outra necessidade de falar e conhecer as coisas do branco, tem que 

falar a língua do branco e outras coisas mais. Então, a gente tem que construir uma 

escola que ajude a amadurecer todos os ensinamentos daquela criança para que no 

futuro aquela criança tenha uma boa educação: saiba respeitar as pessoas, aprenda a 

ouvir as pessoas e, quando for necessário, aprenda a falar também. Ela não pode só 

escutar ou só falar (Verá Nhamandu Mirim, p. 136-7). 

 

 É neste sentido que Verá Nhamandu Mirim ressalta a importância da sua 

aprendizagem entre parentes, recordando o envolvimento dos mais velhos na luta pela 

demarcação das terras e os conselhos do pai sobre o modo correto de lidar “com as 

coisas do mundo”, entendidas como a caça e o plantio, assim como a necessidade de 

prestar atenção à própria fala e às orientações que Nhanderu comunica aos seus 

“verdadeiros filhos”. Até mesmo a alfabetização, aspecto freqüentemente associado à 

escola, começou em casa, quando sua irmã mais velha cedeu à sua insistência e 

resolveu ensinar-lhe o que sabia das letras.  

 

Tem algumas lideranças na própria comunidade que dão muito valor para os juruá e 

desvalorizam a capacidade dos próprios Guarani. Dizem que as crianças não vão 
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conseguir aprender nada com um professor índio, mas eu sou uma prova de que os 

professores guarani têm valor porque quase tudo que eu aprendi foi com professores das 

aldeias e com os parentes mais velhos (Verá Nhamandu Mirim, p. 132-3).  

 

 Por outro lado, é clara a importância da sua própria experiência no 

enfrentamento de medos e desafios e na construção do seu percurso pessoal de 

aprendizagem. Por exemplo, na infância, quando ele observava a reza do pai e passou 

a fazer sua própria reza para conseguir reunir coragem suficiente para enfrentar uma 

visão que o perseguia e, depois, reflete: “Meu próprio nome, Verá Nhamandu Mirim,é 

de uma pessoa que tem coragem e enfrenta as situações desconhecidas sem medo” (p. 

119).   

 Como mostrei em outros momentos da dissertação, esta questão é recorrente 

nas reflexões guarani acerca da aquisição de conhecimento, onde, além dos esforços 

para produzir uma boa vivência entre parentes, a vida é vista como trajetória marcada 

por provações (“provas”) que as pessoas precisam enfrentar com coragem e sabedoria 

para continuarem tendo acesso aos conhecimentos que Nhanderu disponibiliza.   

 Mesmo enfatizando a importância da sua vivência entre parentes e na opy para 

sua trajetória de aprendizagem e destacando que há conhecimentos dos Guarani que não 

se associam à escola, o contato com a escola constitui uma parte significativa da sua 

experiência de vida e é a partir desta experiência ou em resposta a ela que Verá 

Nhamandu Mirim elabora sua concepção do que seria o papel de uma escola indígena:  

 

Eu não acho que a escola juruá seja totalmente ruim, mas ela não ensina os jovens 

guarani a se valorizarem e perceberem a importância que nossa cultura tem e que eles 

mesmos têm neste mundo. Os jovens deixam de aprender sobre seu próprio mundo para 

aprender coisas que não são suas. Eu quero trabalhar com os jovens para primeiro eles 

aprenderem sobre sua comunidade e depois receberem conhecimentos de fora, sabendo 

qual é seu lugar no meio desses conhecimentos e mundos diferentes (Verá Nhamandu 

Mirim, p. 132). .   

 

 Por outro lado, sua escolarização e a habilidade para lidar com os 

conhecimentos, ações e pessoas não-indígenas com os quais se deparou contribuem, 

inclusive, para definir seu lugar enquanto liderança na aldeia. É deste lugar que ele 

constrói uma visão crítica não apenas das intervenções que os juruá promovem na 

aldeia, mas também dos modos de pensar e agir dos juruá em geral. Neste sentido, ele 



 183

questiona as iniciativas de evangelização nas aldeias e reflete sobre sua escolarização 

com um professor juruá, destacando que, apesar de ter aprendido o que faltava aprender 

da língua juruá com ele, a este professor não cabia interferir na sua forma de pensar, 

pois ele partia de um entendimento do mundo que não se conciliava com a visão do 

Verá, que, na época um jovem adulto, já havia adquirido conhecimento suficiente na sua 

vivência com os mais velhos para não estar disposto a “negociar” esta visão de mundo 

com o professor ou enxergar nele a legitimidade para ensiná-lo estes aspectos.  

 

Ele era um bom professor, principalmente na área de geografia, apesar de que eu não 

concordava com ele numa coisa porque não tinha como.... não dava mesmo. Ele gostava 

muito de mim e achava que eu era muito esperto, mas ele ficava insistindo para eu 

mudar o meu modo de ver o mundo. Ele sempre dizia que as coisas da natureza não têm 

alma e que era errado o Guarani pensar assim. Um dia eu fiquei muito injuriado com o 

professor e lhe fiz a seguinte pergunta: “Você tem alma? Então, eu  sou diferente de 

você, mas também tenho uma alma. Agora, porque você é tão egoísta e acha que Deus 

colocaria uma alma só em nós humanos?” O jeito do juruá entender a natureza é 

muito diferente do nosso (Verá Nhamandu Mirim, p. 125).  

 

 O que parece estar em jogo não é apenas a exposição de diferentes visões de 

mundo, mas o entendimento do que é o conhecimento propriamente dito e os 

caminhos para a aquisição do mesmo. Quando Verá Nhamandu Mirim pede para as 

lideranças pensarem se chamariam os juruá kuery da Secretaria de Educação ou da 

FUNAI para cuidar dos doentes na opy, ele não está preocupado apenas em delimitar o 

campo de atuação deles, mas coloca em xeque a confiança que as lideranças depositam 

nos conhecimentos especializados destes agentes, reafirmando que o conhecimento 

guarani está associado ao xamanismo e que a capacidade xamânica se revela através 

de uma “visão” que possibilita ao seu detentor o acesso a seres invisíveis e a 

capacidade de se comunicar, manipular ou afastá-los para orientar, proteger e curar as 

pessoas.  

 

Você sabe que existe uma pessoa especial na aldeia que faz esse tipo de trabalho com 

petÿguá. Não é qualquer Guarani que pode fazer isso. A pessoa que faz essa cura, ela vê 

o movimento e a velocidade das coisas. Por isso, quando ela vai consultar uma pessoa 

que está doente, ela pega o petÿguá e fica fazendo seu trabalho só com Nhanderu. Só ela 

e Nhanderu. Nesse momento, ela começa a ver tudo que está em volta (...) Se você 
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pensar nisso tudo, você vai perceber que está num espaço muito pequeno do mundo e 

ele é feito de muitas coisas que você não consegue enxergar, por isso você nunca sabe 

onde vai pisar. Muita gente não acredita nessas coisas porque não consegue enxergá-las, 

e as pessoas só acreditam naquilo que vêem. O tijolo a gente vê, você mesma está vendo 

este chão, mas não está vendo o que está além dele. Na verdade, você não está vendo 

nada mais do que o chão. É por isso que as pessoas não acreditam, mas eu acredito 

porque nhanheramoi fala que é assim e você sabe que o que eles dizem acontece 

mesmo.  

 É assim que as doenças são vistas pelo médico guarani. A kunhã karaí 

consegue ver o efeito das coisas acontecendo. Ela consegue ver os espíritos das coisas 

que atingiram a pessoa doente. Mas a força que ela tem para ver isso não é ela que faz, é 

Nhanderu. É por isso que a fé do Guarani é muito forte e nisso eu vejo uma diferença 

com relação à igreja dos juruá. A fé dos Guarani está muito associada à cura, 

acreditamos que Nhanderu nos manda força para curar as pessoas doentes. (Verá 

Nhamandu Mirim, p. 120-22).  

 

 Como ele enfatiza em seguida, este não é um conhecimento acessível aos juruá 

e nem a todos os Guarani. São saberes especializados que, não apenas servem para 

distinguir os diferentes lugares que as pessoas ocupam no interior do grupo, mas 

também implicam na “obrigação” de utilizá-los em benefício do grupo mais amplo.  

 

Eu acho que deve ser difícil para o juruá entender isso... eu não sei se um dia ele vai 

chegar a entender isso. É uma coisa que até para nós Guarani é um mistério que a 

gente não revela, a gente não vê. Só a pessoa que tem a capacidade consegue ver e 

dizer isso. Eu mesmo faço parte da comunidade e tenho minha reza que eu faço na 

opy, mas eu não sou curador, então, eu não posso jamais chegar pra alguém e dizer 

que sou. Isso seria muito errado. Meu pai me falava muito sobre isso; ele dizia que as 

pessoas que fazem a cura já nascem com esse conhecimento. Os mais velhos falam 

que é o próprio Nhanderu que mandou aquela pessoa com esse dom. Quando 

Nhanderu mandou essa pessoa, ele falou pra ela: “Você vai pra terra e cuida dos seus 

irmãozinhos”. É por isso que quando alguém estiver doente ou passando mal, é 

obrigação dessa pessoa fazer a cura. Ela está fazendo aquele trabalho para Nhanderu, 

para atender um pedido dele (Verá Nhamandu Mirim, p. 122).   

 

 Os relatos dos mais velhos, apresentados ao longo deste e de outros capítulos, 

ilustram uma concordância em torno desta concepção, e sublinham também a atenção 
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que uma pessoa, principalmente um rezador, deve ter quanto ao próprio estado, 

desenvolvendo uma sensibilidade para interpretar sua condição num mundo em que 

ela constrói suas próprias experiências e na sua relação com o universo de deuses e 

“seres invisíveis”. É neste sentido que o xeramoi Karaí Tataxim se recusa a procurar 

médicos juruá, e, com a ajuda da kunhã karaí da sua aldeia, procura compreender seu 

estado de saúde no âmbito do que ele entende como seu percurso específico de 

experiência, ou que os rezadores mais velhos incentivam os jovens que procuram suas 

orientações a desenvolverem seus próprios saberes e habilidades para que possam se 

fortalecer e recorrer à ajuda dos outros em momentos específicos.  

 Como defendi ao longo da dissertação, educação não pode ser reduzida à 

educação escolar e uma compreensão dos processos de produção e transmissão de 

conhecimentos entre os Guarani é fundamental para se pensar o contexto mais amplo 

em que a educação escolar indígena se insere e suas limitações. Neste sentido, procurei 

abordar neste capítulo as reflexões dos velhos xeramoi kuery, onde um dos pontos que 

se destaca é a relação entre lideranças velhas e jovens e o quanto o domínio do 

português por parte destas e seus conhecimentos sobre os juruá lhes dá acesso ao 

contato com pessoas não-indígenas e instituições que podem trazer projetos e recursos 

às aldeias. Esta situação lhes confere um certo status nas aldeias cuja construção não 

coincide com as experiências que os velhos vivenciaram na construção do seu próprio 

lugar como lideranças nas aldeias. Nas suas falas, os velhos comparam suas trajetórias 

de aprendizagem, associadas à vivência entre parentes e na opy, com os 

conhecimentos dos jovens, que vêm dos livros e das escolas e, portanto, não possuem 

a mesma legitimidade que resulta da experiência vivida e de uma comunicação direta 

com os deuses, aspectos centrais às concepções guarani em torno da aquisição de 

habilidades e saberes.  E, mesmo Verá Nhamandu Mirim, que está profundamente 

envolvido em projetar uma escola guarani específica e diferenciada, elabora distinções 

entre o conhecimento adquirido nos livros e os conhecimentos da opy, enfatizando a 

diferença entre uma sabedoria adquirida através da comunicação direta com os deuses, 

possibilitada pela participação nas rezas e, principalmente, pelo uso do petÿguá, e a 

instrução dos livros, que impõe limites, tanto aos tipos de conhecimentos aos quais a 

pessoa pode ter acesso, quanto à própria “liberdade” que a pessoa experimentaria na 

aquisição destes saberes.  

 

Um dos professores da aldeia falou pra eles que não precisava de uma Bíblia porque seu 
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petÿguá era seu livro, é dele que vêm as palavras de Nhanderu; é através dele que a 

pessoa conversa com Nhanderu e recebe seus conhecimentos. Para nós é assim: quando 

você pega o petÿguá, você está parando naquele momento pra você pensar, você está 

trazendo algo diferente pra dentro de você. É bem diferente de ficar com um livro na 

mão estudando porque com o petÿguá você tem a liberdade de falar o que você sente, 

naquela hora você tem liberdade!  

 Se você tiver fé mesmo e acreditar em Nhanderu, a casa de reza está lá,  a hora 

que você quiser, você pode ir lá. É assim, ninguém vai impor regras do que você tem 

que falar, você vai falar tudo que tiver que falar... pra Nhanderu. Então, o petÿguá é 

como se fosse um livro do jeito guarani, só que é diferente de um livro, é claro. Não tem 

nenhum mistério. Eu fiz essa comparação porque com o livro, você tem que aprender o 

que está no livro e não o que você sente e quer falar, então na minha religião, eu não 

quero um livro, eu quero conversar com Nhanderu, não com um livro. ( Verá 

Nhamandu Mirim, p. 105-6). 

 

 Isto no remete à questão da fala, tema que procurei abordar neste capítulo, 

ressaltando a importância para os Guarani da comunicação com os deuses e entre 

parentes, inclusive, na formação e identificação de uma liderança forte. Foi neste 

sentido que descrevi as falas que se apresentam na reza ou nos momentos de reunião 

como necessidade ou obrigação de compartilhar palavras que expressam as notícias ou 

pensamentos de cada um ou que decorrem da sua comunicação com os deuses. Em 

diversos trechos da dissertação, os colaboradores explicitam a idéia de que, 

principalmente nos momentos de reza, as palavras de cada um não lhe pertencem 

exclusivamente, indicando os cuidados que tanto o falante, como seus ouvintes devem 

ter na sua comunicação.  

 

Nós temos que ter muito cuidado com o que uma pessoa conta pra nós porque essa 

voz que fala não é da pessoa, mas de Nhanderu, então tem que ter muito respeito pelas 

palavras que vêm desse outro mundo e só pode contá-las para quem também vai ter 

esse respeito. (Tupã Mirim, p. 37). 

 

Na verdade, sempre que vou falar, procuro ter um momento de concentração. Eu não 

preciso escrever o que vou dizer porque é Nhanderu que coloca as palavras na minha 

boca e no meu coração. Antes de falar, eu peço para Nhanderu me orientar e fazer 

minhas palavras entrarem no coração das pessoas. Eu penso no caminho que quero 

tomar com minhas palavras, mas geralmente as palavras vão saindo sem eu pensar 
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muito nelas. (Poty Poran, p. 92). 

  

Quando você fuma o petÿguá você fica livre pra Nhanderu, você fica inteiramente só 

pra Nhanderu, pra ninguém mais. Naquele momento, ninguém pode mexer com você, 

ninguém pode dizer que você está falando as palavras erradas ou fazendo alguma 

coisa errada. Naquela hora você está inteiramente livre. Naquele momento, você está 

falando com Nhanderu. Aí você fala o que você quiser pra ele; você fala diretamente 

com ele. Você não está falando comigo, nem com ninguém, você está falando com 

Nhanderu. É como se você se tornasse dono de si mesmo, naquele momento. (Verá 

Nhamandu Mirim, p. 120).  

 

 Outro aspecto que se destaca no terceiro capítulo é o fato de que Verá 

Nhamandu Mirim recorre continuamente a considerações sobre o conhecimento 

xamânico para legitimar seu lugar como professor guarani, algo que chama atenção 

num contexto em que muitas lideranças mais velhas, reconhecidas pela sua atuação no 

âmbito do xamanismo guarani procuram separar a educação escolar dos meios de 

aquisição de conhecimentos xamanísticos. Talvez isto seja sugestivo do papel destas 

duas esferas na sua própria vida, pois como jovem liderança escolarizada, ele acabou 

se destacando como candidato à professor na aldeia e assumiu este papel com 

devoção, inclusive deixando de lado outros aspectos da sua vida, mas, por outro lado, 

sua vida e seus aprendizados estão profundamente relacionados à opy. Ele foi 

influenciado por parentes que se destacaram como rezadores, e sua participação na opy 

é observada com entusiasmo pelos mais velhos que reconhecem nele saberes e 

habilidades valorizadas no âmbito xamanístico.  

 Por outro lado, Verá Nhamandu Mirim nos apresenta outro papel que ele busca 

assumir, enquanto liderança que se ocupa da educação: trata-se da educação dos juruá. 

Neste contexto, Verá Nhamandu Mirim estende sua preocupação para além das 

escolas indígenas, pensando seu papel não apenas como educador das crianças 

guarani, mas também como pessoa que precisa ensinar os juruá kuery:   

 

Eu percebi que um dos grandes problemas das escolas guarani é que não existe uma 

política guarani por trás e dentro delas. As formas de organização política dos Guarani não 

conseguem circular na sociedade juruá, a não ser do jeito que os juruá querem, não do 

jeito que os Guarani querem. Por isso as escolas guarani acabam não sendo muito 

diferentes das outras escolas do Estado. Não existe nas escolas guarani uma política 
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guarani. Então, aqui nós queremos fazer com que a nossa política circule não só nas 

nossas escolas, mas também no meio dos juruá para eles verem mais de perto qual é a 

realidade nossa e como acontece a educação guarani (Verá Nhamandu Mirim, p. 134). 

 

 Esta relação entre organização política e a escola não é gratuita, pois nas 

aldeias guarani onde pesquisei fica claro que a escola não é apenas um instrumento 

político na relação com os não-indígenas ou uma instituição externa que representa o 

Estado, ela é um espaço permeado pelas formas de organização política dos Guarani, o 

que influencia desde a escolha dos professores e outros trabalhadores na escola, o uso 

do espaço, equipamentos e recursos escolares (alimento, materiais didáticos, etc.) até a 

manutenção ou não destes trabalhadores nos cargos e dos alunos na escola. Portanto, 

na visão de Verá Nhamandu Mirim, se a escola guarani pode ser um lugar onde circula 

o pensamento e as formas de organização política guarani, a circulação de pessoas 

guarani pelos diferentes espaços da sociedade juruá poderia também trazer mudanças 

para estes espaços. É neste sentido que ele critica a assimetria de esforços nas relações 

entre juruá e Guarani nas aldeias, pois enquanto os Guarani procuram se expressar em 

português e compreender e redigir um conjunto de documentos, poucos juruá se 

empenham em aprender a língua guarani e experimentar as formas de comunicação 

que são extremamente desenvolvidos e valorizados pelos Guarani, como é o caso das 

diferentes facetas da sua transmissão oral de informações e conhecimentos.  

 

Quando é que vocês vão fazer sua parte: aprender nossa língua e aquilo que é falado e 

não apenas aquilo que vocês lêem? (Verá Nhamandu Mirim, p. 94).    

 

 Isto é retomado continuamente na sua história de vida e indica que a questão 

não é apenas instrumentalizar os Guarani para que dominem os conhecimentos e 

fazeres juruá, nem apenas esperar que os juruá se tornem mais sensíveis às formas 

como os Guarani se organizam, mas “educar” os juruá para que eles experimentem, na 

medida do possível, estas outras formas de fazer e pensar: 

 

Você não acha que já está na hora de os juruá aprenderem a falar guarani? Não é que 

queremos mandar neles, ou colocá-los em escolas nossas para todo mundo virar índio, 

como os brancos já tentaram fazer com os índios. A verdade é que tem muita coisa para 

os juruá aprenderem e se eles entenderem como nós pensamos, eles vão ficar entre os 

dois mundos e guardar alguma lembrança disso. Acho que os juruá podem aprender 
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muitas coisas boas conosco.  

 Olha, eu acho que o juruá só vai conseguir aprender, ouvindo o que o Guarani 

está falando, como você está fazendo agora comigo. Eu sou Verá Nhamandu Mirim e 

estou contando para você o que é a educação guarani e como funciona. Enquanto eu 

falo, você vai escutando e aprendendo. É muito diferente de você pegar uma caneta e 

ficar escrevendo, escrevendo, escrevendo. Você sabe que não precisa fazer isso para 

aprender. A própria escrita é um aprendizado. Escrever, escutar e falar são aprendizados 

diferentes. A gente não consegue aprender a escutar e escrever ao mesmo tempo porque 

a gente tem que aprender cada um aos poucos. Tem um momento que a gente tem que 

aprender a escutar, no outro momento a gente tem que aprender a falar e tem outro 

momento para aprender a escrever (Verá Nhamandu Mirim, p. 134).   

 

 Por fim, é central a este capítulo a idéia de que na construção da educação 

escolar indígena vários papéis estão em jogo e há um esforço por parte dos professores 

não apenas em pensar e reelaborar suas concepções sobre educação e escola e 

influenciar as opiniões das outras lideranças, mas também para atuar na modificação 

das políticas existentes, transformando a escola e as instâncias e debates a ela 

relacionados em espaços onde se desenvolva a experiência de educar também a 

parcela de agentes não-indígenas que atuam nas aldeias.  

 No quarto capítulo, o lugar da escola se reduz a favor de uma atenção maior 

aos outros espaços de produção e transmissão de conhecimentos nestas aldeias 

guarani. É importante ressaltar que isto se relaciona ao meu próprio percurso de 

pesquisa nas aldeias e aos conhecimentos aos quais passei a ter acesso no decorrer 

deste período, influenciando minha visão da educação escolar e sua importância no 

contexto mais amplo da educação. Neste sentido, a disposição temporal da pesquisa é 

reveladora, pois iniciei o trabalho de campo na Terra Indígena do Jaraguá antes de 

ingressar no mestrado, quando eu ainda tomava a escola como centro das minhas 

preocupações. Ao começar o trabalho de campo em Parati Mirim e, posteriormente, no 

Rio das Cobras, minha convivência prolongada entre os Guarani e o acúmulo de 

conhecimentos sobre sua cultura e língua possibilitaram que eu tivesse acesso a outras 

dimensões da sua vida e que os colaboradores guarani se interessassem por ensinar-me 

mais sobre estes aspectos, dirigindo minha atenção aos aprendizados na opy e na 

vivência entre grupos de parentes. Deste modo, meu papel enquanto pedagoga juruá 

deixou de ser valorizado, enquanto via de acesso a conhecimentos especializados e a 

diferentes parcelas do mundo juruá, na medida em que me tornei aprendiz de pessoas 
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que se dedicavam ao conhecimento xamanístico e passei a ser percebida como 

interlocutora entre aldeias e parentes, carregando comigo notícias que contribuíam 

para atualizar as relações entre pessoas e espaços.  

 Este aspecto é destacado para explicitar não apenas minha inserção nestas 

aldeias durante a pesquisa de campo, mas para elucidar o quanto a própria construção 

da pesquisa e a opção por estendê-la às aldeias do Rio das Cobras se associa às redes 

de relações entre parentes e aldeias. Neste sentido, os colaboradores guarani com 

quem trabalhei nas aldeias de São Paulo e Rio de Janeiro levaram-me para as aldeias 

do Rio das Cobras e, nestas aldeias, as conversas e preocupações dos novos 

colaboradores remetiam constantemente às aldeias paulistas e fluminenses. Por outro 

lado, era minha convivência entre parentes de um determinado local que se valorizava, 

quando os Guarani de alguma aldeia conseguiam identificar nas minhas palavras ou 

comportamento traços que eles associavam à relação de aprendizagem com algum 

xamã específico.  

 Como procurei mostrar, nas aldeias do Rio das Cobras, onde o contato com 

pesquisadores é raro, havendo uma presença quase exclusiva nas aldeias de pessoas 

não-indígenas ligadas aos órgãos indigenistas ou às missões religiosas, minha estadia 

na aldeia e capacidade e desejo de participar de um conjunto de momentos e espaços 

pouco acessíveis ou acessados pelos missionários ou indigenistas gerou inúmeras 

oportunidades para se pensar as relações interétnicas nas aldeias.  

 Também descrevi o quanto as relações entre as aldeias e pessoas guarani e 

kaingang tem um papel considerável na vida e nas preocupações dos Guarani, que 

freqüentemente descrevem este contexto como um espaço marcado por conflitos. 

Trata-se, no entanto, de uma questão complexa, pois além de uma disputa histórica 

entre os dois grupos étnicos, há também situações de cooperação e casamento, como 

no caso do cacique do Tapixi, casado com uma mulher kaingang.  

 Na discussão da educação escolar nesta aldeia, além da história de vida do 

professor Arlindo Tupã Veríssimo que se concentra quase exclusivamente nas suas 

experiências no âmbito escolar, procurei compreender a relação entre a escola e o 

grupo missionário vinculado ao Summer Institute of Linguistics (SIL) que, além de ser 

responsável pelo estabelecimento de um programa de escolarização nas aldeias 

guarani do Rio das Cobras, criou uma editora especializada na produção de materiais 

didáticos em língua guarani e mantém uma igreja na aldeia Tapixi.  

 Na minha percepção da relação entre a educação escolar nesta aldeia e o 
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trabalho dos missionários do SIL, apresentei relatos da missionária responsável pela 

coordenação pedagógica da escola na aldeia e o significados que ela atribui à sua 

atuação, onde ela procura distinguir a atividade missionária do projeto pedagógico, 

argumentando que embora envolva os mesmos agentes, a escola, mantida pelo Estado, 

é laica e não mantém qualquer relação com a Missão.  

 Tentei mostrar, baseando-me em pesquisas dedicadas ao estudo da presença do 

SIL em diferentes contextos (Hvalkof e Aaby, 1981), que esta linha de argumentação é 

coerente com as formas de identificação e atuação dos missionários, onde as 

informações apresentadas sobre o trabalho realizado em cada contexto dependem de 

uma seleção que considera os interlocutores a quem tais informações se destinam. 

Neste sentido, às organizações religiosas e indivíduos que apóiam o trabalho 

missionário são divulgadas as propostas e resultados ligados à atividade proselitista, 

enquanto aos agentes dos governos locais, pesquisadores locais e outros interlocutores 

“nativos” destacam-se os projetos sociais e educativos.  

 Por outro lado, a experiência deste casal de missionários na aldeia, abrangendo 

mais de vinte anos e as falas da missionária explicitam uma dimensão fundamental do 

envolvimento de missionários nas aldeias indígenas, que é uma vivência prolongada 

nas aldeias que acaba por constituir um aspecto significativo da construção identitária 

destas pessoas e das suas histórias de vida.  

 Numa descrição breve da igreja e da opy nesta aldeia, tentei mostrar que a 

distância que a missionária explica manter da opy não representa que os cultos 

realizados na aldeia e a metodologia de conversão adotada se isentem de qualquer 

iniciativa de estabelecer uma relação com a religião guarani, pois há uma tentativa de 

reapropriação ou “tradução” de diferentes elementos da religião e da cultura guarani, 

onde estes elementos, retirados do seu contexto original de significação, são revestidos 

de novos significados. Esta iniciativa se estende ao contexto escolar, na medida em 

que se busca não apenas desenvolver pesquisas lingüísticas, que contribuam para a 

padronização da língua nativa, conforme o professor Arlindo Tupã Veríssimo explica: 

 

A gente precisa sempre estudar junto com a lingüística (os lingüistas do SIL) pra pegar 

as formas certas, pra escrever as normas certas também, porque, imagine só, se eu 

escrevesse do jeito que eu estou falando, as normas não seriam corretas, não é 

verdade? Tudo isso a gente tem que estudar e entender primeiro pra conseguir 

escrever a forma certa. (Arlindo Tupã Veríssimo, p. 175). 
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e elaborar textos (cujo conteúdo é mais ou menos claramente vinculado ao 

proselitismo religioso) em língua nativa, mas também treinar nativos que possam dar 

seguimento ao trabalho missionário, como foi o caso da escolarização do professor 

Arlindo Tupã Veríssimo e do início da sua atuação como pesquisador e professor 

indígena. 

 Mas, como procurei destacar, este projeto pedagógico é suscetível à agência e 

às interpretações das diferentes pessoas envolvidas. Neste sentido, os Guarani 

desafiam a eficácia deste projeto, questionando a iniciativa de registrar seus 

conhecimentos por meio da escrita e alertando os jovens professores quanto aos 

perigos e limitações deste meio de comunicação e aprendizagem. Além das reflexões 

do professor Verá Nhamandu Mirim que apresentei no terceiro capítulo, comparando a 

instrução pelos livros e a palavra falada, que permitiria o acesso a conhecimentos 

oriundos de uma comunicação direta com os deuses, no quarto capítulo, apresento a 

idéia cada vez mais popular, principalmente entre as pessoas mais velhas e 

reconhecidas como xamãs, de que a palavra letrada não apenas permite que os 

conhecimentos cheguem a interlocutores a quem eles não se destinam, mas também se 

perde no tempo, ao contrário da palavra falada, que perdura na pessoa enquanto ela 

tiver vida e lhe perpassa nos ensinamentos que transmite aos mais novos.  

  Neste sentido, a escolarização das crianças e dos jovens guarani nesta aldeia, 

desenvolvida sob a coordenação de um grupo missionário, concorre com os outros 

espaços e experiências de produção e transmissão de conhecimentos. Até mesmo os 

professores guarani atuantes na escola expõem, nos relatos das suas experiências e 

expectativas, um esforço constante de elaboração e reelaboração do seu papel entre um 

certo projeto de escola e sua vivência entre parentes e aldeias. Reconhecer isto remete 

a uma questão que se apresenta como central neste capítulo: a procura por tipos 

diferentes de aprendizagem entre espaços e pessoas distintas. Neste sentido, na escola 

e nos cursos de formação de agentes de saúde, é acessado um tipo de conhecimento 

que pode ser transmitido pelos juruá ou com a ajuda destes, mas na opy buscam-se 

outros conhecimentos, aprendidos numa trajetória pessoal de comunicação com os 

deuses e na convivência com outros guarani, cujo conhecimento e fazer 

especializados, levou um dos colaboradores a se referir à sua aprendizagem junto aos 

pajés mais velhos como “treinamento”. É neste sentido também que procurei descrever 

os cuidados que os Guarani observam em diferentes circunstâncias de comunicação 
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com interlocutores guarani ou juruá, onde o esforço para escolher as palavras certas 

traz consigo a necessidade complementar de manter outras palavras guardadas em 

segredo.  

 

Quando os juruá vêm aqui perguntar da nossa religião, não podemos dizer muito 

porque tem uma parte que é segredo e se falarmos disso, o próprio Nhanderu castiga. 

Até um pajé não pode ficar falando que ele é pajé que é forte e tudo mais. Quando 

você tem sabedoria, você tem que pegar seu petÿguá e fumar, fazer sua reza, ter muito 

amor por todo mundo, mas não pode ficar contando o que sabe e o que faz, até mesmo 

para os parentes (Içário,  p. 163).  

 

 No que se refere à história de vida do professor Arlindo Tupã Veríssimo, a 

trajetória da sua família é marcada pelo trabalho, inclusive pelos conflitos que a 

experiência de trabalhar fora da aldeia para patrões não-indígenas trouxe para a 

convivência entre parentes nas outras aldeias do Rio das Cobras. Neste sentido, sua 

exposição é fundamental para compreendermos o estabelecimento do seu grupo 

familiar na aldeia Tapixi e o sentimento forte que permanece nos diferentes membros 

deste grupo em torno do pertencimento a uma família específica.  

 

O pai gostava de sair fora pra trabalhar, ganhar. Ele não ficava na aldeia. Além disso, 

a família do meu pai, era muito perturbada por alguma coisa, pelas outras pessoas, 

pelos outros da comunidade. Então, eles não ficavam muito na reserva, sempre saíam 

fora. E no último tempo, quando eu tinha cinco anos, eles e o cacique ordenaram pra 

gente entrar tudo na aldeia. No primeiro e no segundo aviso, a gente não ia. Lá onde o 

pai trabalhava a gente tinha tudo, que nem na aldeia, que nem na casa própria, uma 

coisa assim. Não faltavam as coisas. Aí a gente nem queria ir, só que o cacique 

mandou pra gente voltar pra aldeia e a gente voltou. Quando eu tinha cinco anos. Eu 

me lembro male-male, mas já sei por onde a gente passou. Daí a gente veio lá no 

Pinhal, ficamos um ano, plantando, fazendo casa. Mas, era a mesma coisa, meus 

irmãos sempre vinham e trabalhavam fora, levavam coisas, compravam as coisas. E de 

novo, nossos parentes perturbavam.  

 Foi nesta época que o chefe do Posto Indígena do SPI trouxe minha família 

para morar nesta aldeia. (...)  Aí o pai já pensou: “Se for assim, então a gente vai se 

mudar pra lá, do Pinhal, pra gente ficar aqui” (Arlindo Tupã Veríssimo, p. 173).  

 

E é neste sentido que Arlindo apresenta esta aldeia como espaço de “concentração” do 
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seu grupo familiar, a partir do qual ele pensa as diferentes experiências suas e alheias 

de se relacionar com outras famílias e aldeias.  

 

Então, a gente começou assim, em 1966. Daí eu já tinha seis anos e pouco. Ali 

começou até agora. E agora, todos esses moradores aí, pode perguntar o nome, tudo é 

Veríssimo. Assim começou a família. E esse Veríssimo era mais famoso lá no Pinhal, 

que tinha três famílias bem fortes só do Veríssimo e daí as outras famílias que não 

eram dos Veríssimo não gostavam, ou alguma coisa assim. Até que enfim as outras 

famílias saíram pra São Paulo. (...) Daí todos os netos e netas são os meus parentes, 

nossos parentes. E daí os outros Veríssimo ficaram aqui. E é a mesma coisa, 

aumentando os Veríssimo. (Arlindo Tupã Veríssimo, p. 173-4).  

 

 O tema central na narrativa de Arlindo Tupã Veríssimo é sua própria 

escolarização que lhe permitiu tornar-se professor e pesquisador. Ele descreve uma 

experiência que se associa às intervenções de missionários religiosos no âmbito 

educacional, apresentando-nos uma interpretação própria desta experiência. 

 Como aluno aplicado que se destacava da sua turma de colegas, Arlindo Tupã 

Veríssimo foi selecionado pelos missionários não apenas para se dedicar ao 

magistério, dando aulas para as crianças do ensino infantil, mas acima de tudo como 

assistente e principal colaborador de Robert Dooley nas suas iniciativas de produção 

de dicionários e textos bíblicos em língua nativa. Para Arlindo, esta experiência é 

interpretada como realização do seu próprio desejo de se envolver no estudo e escrita 

da língua guarani e trabalhar entre aldeias, não se fixando, inicialmente, num só lugar.  

 

Quando aprendi a escrever meu nome e fui aprendendo as palavras, eu fiquei 

maravilhado e queria estudar e aprender mais. (...) Eu queria mesmo trabalhar em pelo 

menos quatro ou cinco aldeias diferentes aqui no Paraná. Meu interesse era de 

pesquisar a língua mesmo, então o missionário gostou, concordou comigo e disse que 

era disso que eles precisavam. (...) Como eu falei, eu ia buscando pesquisa, buscando a 

língua em toda parte dos Guarani, então assim a gente conseguiu. (...) E foi nesse 

trabalho que eu pude realizar meu sonho de continuar estudando, fazendo essa 

pesquisa com a língua e a escrita guarani (Arlindo Tupã Veríssimo, p. 174-5). 

 

 Neste contexto, ele não identifica na sua trajetória uma contribuição que se 

restringe às iniciativas do empreendimento missionário, mas a construção do seu papel 
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como professor guarani, algo que lhe permite, inclusive, ocupar um lugar de destaque 

como liderança na área educacional, não apenas em sua aldeia, mas na prefeitura local 

e nos seus contatos com professores guarani de outras regiões.  

 

Eu já tinha esse interesse dentro de mim, já vinha 25 anos com esse sonho de trabalhar 

em cima da escritura, do escrito, e fazer um pequeno livro e cartilha para meu povo 

aprender. (...) Então, dá pra ver que esse trabalho não começou há pouco tempo; ele já 

era pensado. Era meu interesse e o interesse de toda a comunidade também. E agora o 

município já está me reconhecendo e me nomearam para representante da educação 

indígena guarani aqui de Rio das Cobras. Isso facilita também pra gente criar um 

pequeno livro ou uma cartilha que pode abranger todo o Estado do Paraná. Pelo 

menos, foi isso o que eu pensei. Como eu tinha muito apoio do missionário, eu 

consegui tudo isso e agora deu certo (Arlindo Tupã Veríssimo, p. 175). 

 

 Retomando o que percebo como questão central que permeia as diferentes 

experiências de educação escolar expostas nesta dissertação e sua relação com os 

outros processos de produção e transmissão de conhecimentos, tratando-se do papel da 

escola neste contexto múltiplo de aprendizagem, Arlindo Tupã Veríssimo é bastante 

objetivo em afirmar:  

 

Os mais velhos hoje estão percebendo a importância da escola e dizem para os filhos e 

para os netos que precisam estudar e que não podem faltar. Dizem que precisam 

estudar para conseguir um emprego e ter seu próprio dinheiro porque amanhã são 

esses jovens que vão ter que se sustentar, não os pais. Os mais velhos também dizem 

que os jovens têm que ir para opy à noite e de dia não faltar na escola (Arlindo Tupã 

Veríssimo, p. 177). 

 

 E, embora ele não quisesse conversar comigo sobre o papel da opy na educação 

das crianças e dos jovens, o papel da escola lhe é claro: “estudar para conseguir um 

emprego e ter seu próprio dinheiro porque amanhã são esses jovens que vão ter que 

se sustentar”(p.177), algo que não pretendo discutir nesta dissertação, mas que 

certamente provocará controvérsia, não apenas entre as lideranças e professores 

guarani, mas também entre os não-índios que se colocam a pensar sobre os rumos da 

educação escolar indígena.  

 Por fim, encerro esta dissertação enfatizando minha intenção de que o material 
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aqui exposto seja lido como percurso que leve à elaboração de novas hipóteses, 

investigações e experiências e que as histórias de vida dos professores guarani e as 

outras narrativas e observações aqui apresentadas nos levem a perceber a importância 

de se considerar a educação escolar indígena num contexto múltiplo de outras 

experiências de ensino-aprendizagem.  
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GLOSSÁRIO 
 

A função deste pequeno glossário é esclarecer o uso de algumas palavras guarani, assim 
como foram empregadas nos diferentes contextos apresentados nesta dissertação.  
 

Aguyje - estado de plenitude 

Ambá - espaço específico na frente da opy onde ficam os instrumentos e para onde se 
dirigem as rezas e a fumaça dos petÿguá; este termo também se refere à morada dos 
deuses 

Ará Pyaú - Tempo novo, seguindo o ciclo do plantio do milho, este costuma coincidir 
com o período que abrange os meses de agosto a março.  

Ará Yma- Tempo velho, inicia-se após a realização dos nhemongaraí que marcam o 
fim do ará pyaú e se estende até o fim do inverno.  

Avaxi ete’i - o milho guarani 

Aveté - agradecimento 

Ayvu - linguagem ou fala.  

Ayvu porã - bela linguagem ou fala. Também indica uma fala que é boa, que atende aos 
ideais guarani do que seria uma boa forma de se expressar na relação entre parentes e 
com os deuses.  

Eí- mel. 

Jekupé/djekupé - termo usado para designar filhos de Guarani com não-índios. 
Também identifica um dos deuses.  

Juruá - pessoa não indígena; por vezes, faz-se uma distinção entre os homens e as 
mulheres não-indígenas, reservando a elas o termo xary, mesmo termo usado para 
mulheres idosas guarani ou para indicar a avó.  

Juruá ambá - lugar no centro da terra de onde se originam os juruá.  

Juruá rekó - o jeito ou modo de agir dos brancos.  

Ka’a - erva mate 

Karaí - pajé, rezador, curador. Também identifica um dos deuses e pode ser usado 
como qualificativo de tudo que está ligado à opy.  

Kuery - sufixo acrescentado às palavras para indicar o plural, deste modo, karaí kuery 
significa um grupo de pajés, rezadores ou curadores.  

Kunhã karaí - termo usado para identificar as mulheres pajés, rezadoras, curadoras.  

Kyrimguê rery; Nhemongaraí; Mombeú’a - rituais; 
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Kyrimguê Maemty - jardim ou plantação das crianças 

Mbaraká - instrumento musical de cordas, semelhante ao violão, usado na opy;  

Mbaraká mirim - espécie de chocalho usado na opy.  

Mbojapé - espécie de pão ou bolinho feito a partir do milho guarani. Ele é objeto de um 
dos nhemongaraí, quando freqüentemente se associa ao mel. 

Mbyá - classificação atribuída a um dos três grupos de Guarani, embora este termo 
seja reconhecido pelos Guarani como referência àqueles que são de fora do grupo e, 
portanto, prevaleça entre eles a autodenominação Nhandeva ou Nhandekuery (nossa 
gente).  

Mimbi porá – flauta de taquara tocada pelas mulheres guarani. Também conhecida 
como jakuí. 

Mitãxary - bem-te-vi; pássaro parteiro que anuncia à chegada de uma nova criança. 

Monguetá - conselho ou ensinamento. 

Nhande rekó - nosso modo de ser 

Nhanderu - termo genérico para se referir a Deus 

Nhanheramoi/xeramoi/xamoi - pajé, avô, homem mais velho. 

Nhë’é - termo que se aplica tanto às palavras, como às almas, por isso a associação na 
literatura sobre os Guarani entre palavra-alma.  

Nhë’é porã - Belas ou boas palavras. É também usado para se referir às palavras que 
se usam na comunicação com os deuses e nos rituais. 

Nhemboe’a - escola 

Nhemongaraí - ritual que geralmente ocorre durante o ara pyaú. Os rituais geralmente 
envolvem a erva mate, o milho e/ou o mel, mas pode também ser feito com outras 
espécies de plantas e animais44. Freqüentemente são nestes rituais que crianças (também 
adultos em casos excepcionais) têm seus nomes-almas revelados pelos xamãs.   

Oim - verbo estar, quando usado na terceira pessoa do singular 

Ojeroky - dança guarani associada à opy.  

Opita’i (opita va’e) - fumar; fumaça; xamã. 

Oporaí- canto guarani associado à opy.  

Opy - casa de reza  

                                                           
44  Nunca presenciei um nhemongaraí que envolvesse espécies animais, mas vários velhos e alguns 
jovens me falaram da realização de nhemongaraí com passarinhos ou peixes.  
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Petÿguá- cachimbo 

Popyguá - instrumento musical de percussão usado pelos homens na opy.  

Ravé - instrumento musical de cordas, semelhante à rabeca, usado na opy.  

Takuapu- bastão de taquara usado pelas mulheres para marcar ritmo. 

Tekoá - lugar onde é  possível realizar o nhande rekó; termo usado para designar as 
aldeias 

-vy’á - termo que indica estar alegre, seu negativo, por exemplo em primeira pessoa do 
plural é d’avy’ai, também é usado para expressar saudade.  

Xary - além de contemplar os significados apresentados para o termo xejary; é usado 
também para identificar uma mulher não-indígena  

Xejary - mulher mais velha, esposa do pajé, avó.  

Xemboe’a - professor 

Xipá - alimento à base de trigo 

Xondaro/xondarea - termos masculino e feminino que em alguns casos são traduzidos 
como “soldado” e “soldada”. Os Guarani destacam dois grupos distintos de 
xondaro/xondarea, aqueles que cuidam da opy, acompanhando os xeramoi kuery e 
kunhã karaí kuery e aqueles que se responsabilizam por cuidar da aldeia e manter a 
disciplina, auxiliando as lideranças nestas tarefas.  

Yvy - terra.  

Yvyra mirim/yvyra nhë’é - alma da árvore 

Yvyré Guamba’é - espíritos maus e invisíveis que habitam este mundo 

Yvy maraë’y - freqüentemente traduzido como “Terra sem mal”.  

 

 

 


