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RESUMO
Esta pesquisa analisa a educação escolar infantil indígena na aldeia Krukutu, Guarani
Mbya, localizada na região de Parelheiros, zona sul do município de São Paulo por
meio da implantação do CECI (Centro de Educação e Cultura Indígena). Objetivou-se
examinar os desafios presentes na busca por uma educação diferenciada e intercultural,
bem como as possíveis contribuições para a educação escolar não indígena. A análise
fundamenta-se na noção de “fronteira”, no campo social e pedagógico, entendendo-a
como um espaço de contato e intercâmbio entre populações, em que conhecimentos e
tradições têm a possibilidade de ser reforçados, repensados e ressignificados, bem como
espaço em que a cultura oral e a linguagem escrita se encontram e se desencontram,
com a possível evidenciação das diferenças étnicas e de modos de ser e viver. Para
realizar tal análise foi situada a relação entre educação indígena e educação escolar, com
enfoque na educação infantil, o processo histórico da criação dos CECIs, suas
finalidades e organização, a construção de uma concepção curricular e as práticas
pedagógicas realizadas no CEII (Centro de Educação Infantil Indígena), vinculado ao
CECI Krukutu, bem como as concepções de criança, educação e educador do povo
Guarani Mbya da aldeia Krukutu.

Na pesquisa foram realizadas entrevistas com

lideranças, pais, crianças e funcionários que trabalham no CECI Krukutu. Outras fontes
selecionadas foram documentos relativos à educação escolar indígena, à educação
escolar infantil indígena e não indígena, o projeto pedagógico e regimento do CECI.
Por meio da análise das entrevistas foi possível observar a importância dada por todos à
educação escolar infantil indígena, à escola, bem como o interesse que ela se fortaleça,
com sugestões para que isso ocorra.

Palavras-chave: Educação Escolar Infantil Indígena, CECI, Educação Guarani Mbya,
Educação Intercultural, Fronteira étnica e cultural.
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ABSTRACT
This research analyzes the indigenous infant school education in the village called
Krukutu, Guarani Mbya, located in the neighborhood of Parelheiros, south zone of São
Paulo through the implementation of the CECI (Centre for Indigenous Education and
Culture). The objective was to examine the challenges in the search for a different and
intercultural education, as well as possible contributions to non-indigenous school
education. The analysis is based on the notion of "frontier" in the social and pedagogical
understanding it as a space for contact and exchange between populations where
knowledge and traditions are able to be strengthened, rethought and reinterpreted, as
well as space culture in which oral and written language meet or not with the possible
disclosure of ethnic differences and ways of being and living. To perform this analysis
was located the relationship between indigenous education and the standard school
education, focusing on early childhood education, the historical process of the creation
of CECIS, its objectives and organization, the construction of a curriculum design and
the practices applied by CEII (Center Indigenous Early Childhood Education), linked to
CECI Krukutu based on conceptions of child, education and educator of Guarani Mbya
Krukutu village people. The survey interviews were done with community leaders,
parents, children and employees that work in Krukutu CECI. Other sources were
selected from documents relating to indigenous education, indigenous infant school
education and non-indigenous, the pedagogical project and CECI's regiment. Through
the analysis of the interviews was possible to observe the importance given to education
by all indigenous school children, school, and the interest that it be strengthened, with
suggestions for this to occur.

Keywords: Indigenous Children's Education School, CECI, Mbya Education,
Intercultural Education, ethnic and cultural frontier.
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A criação do Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI) e a
educação infantil indígena na aldeia Krukutu

INTRODUÇÃO

A escola começou no Brasil por causa dos índios
(Olívio Jekupé, 2011)

Já sabemos que o processo de escolarização das populações indígenas no Brasil,
teve início com a história da colonização europeia. No entanto, o debate crítico sobre
qual escola para os índios é muito atual. O momento é de transformação da educação
escolar nas aldeias, assumindo um lugar de exercício indígena da autonomia e expressão
de sua identidade, legitimada inclusive pela Constituição de 1988. Vislumbra-se a
possibilidade de uma escola diferenciada, começando a fazer parte das demandas e dos
projetos políticos destes povos. Esta transformação está vinculada às reivindicações
indígenas pelo reconhecimento do direito da manutenção de suas formas específicas de
viver e de pensar, de suas línguas e culturas, de seus modos próprios de construção e
transmissão de conhecimentos, e da garantia do espaço físico e cultural da vivência
tradicional, reconhecidos pela legislação brasileira.
A educação escolar nas aldeias, especificamente a educação escolar infantil
indígena, de que trata esta dissertação, não pode ser vista como instituição externa ou
alheia à especificidade do grupo, mas sim, conforme Tassinari (2001, p.58) como
espaços de mediação e de tradução, espaços ressignificados pelos índios, na
possibilidade de trocas e intercâmbio de conhecimentos.
Para Bergamaschi (2007), considerar a escola na aldeia como encontro, como
interface de interação e comunicação entre dois mundos, como região de fronteira, a
porta para o mundo não-indígena que a escola significa, permite o diálogo e a troca e,
também, que se conheça e se valorize mais o mundo indígena. Segundo a autora, essa
porta não contém um filtro que regula o que é bom e o que é ruim.
E é neste encontro com o outro, no fluxo de conhecimentos, que fui convidada,
em 2004, pelas lideranças Guarani da Aldeia Krukutu e pelo Coordenador Regional de
11

Educação de Parelheiros, para coordenar o CECI Krukutu, ciente do grande desafio que
me aguardava. Sendo um projeto inovador, fomos construindo o projeto pedagógico
numa perspectiva intercultural, com todos os desafios e tensões próprias de um processo
de construção de uma educação diferenciada e que tivesse respeito ao Nhandereko
Guarani, isto é, ao modo de ser e de viver Guarani.
Envolvida neste cenário de construção, adequação e ressignificação da prática
pedagógica, fui percebendo a importância e a necessidade de aprofundar estudos nesta
temática, pois também como mediadora e observadora entre as concepções e visões de
mundo Guarani e não Guarani tivemos que elaborar um pensar e fazer pedagógico que
respeitasse as práticas culturais Guarani, tendo que ao mesmo tempo, adequar as
demandas, principalmente burocráticas, da Secretaria de Educação do Município de São
Paulo, a qual o CECI está vinculado.
Preocupados com esta situação, realizamos diversas reuniões para tentarmos
minimizar estes desafios, assim como nos aponta a fala de Marcos Tupã, então cacique
da aldeia Krukutu e coordenador educacional do CECI, em reunião realizada com
educadores e lideranças da aldeia: “uma coisa é construir escola e outra é ter um
processo político e pedagógico que vai falar sobre os currículos que devem respeitar a
cultura, língua, religião e história Guarani”.
Este trabalho teve sua gênese na observação participante que me levou a refletir
em quais seriam as justificativas e as finalidades da educação escolar infantil indígena,
inserida na aldeia, onde foi possível observar a grande importância dada à oralidade e ao
modo de ser e viver Guarani. Desafiada por esta complexa questão objetivei, nesta
dissertação, compreender o significado da educação escolar infantil indígena na aldeia
Krukutu e como a comunidade se apropria desta instituição. Analisei as situações em
que a educação infantil indígena e a educação escolar infantil indígena se aproximam e
se distanciam no espaço do CECI. Busquei identificar os traços, indícios e situações que
apontam para as dificuldades e, também, possibilidades educativas da educação escolar
indígena.
Para obtenção de possíveis respostas às indagações descritas foram realizadas
entrevistas com lideranças, pais, crianças e funcionários que trabalham no CECI
Krukutu. Outras fontes selecionadas para esta pesquisa foram documentos relativos à
educação escolar indígena, à educação escolar infantil indígena e não indígena, o
projeto pedagógico e o regimento do CECI Krukutu. Foram também pesquisados dados
12

gerais quanto ao número de escolas indígenas e quantidades de alunos no Estado de São
Paulo, divididas em modalidades de educação.
O critério de escolha do CECI Krukutu para minha pesquisa foi a proximidade e
familiaridade com o estabelecimento em questão. O fato de ter desenvolvido um
trabalho com os Guarani da aldeia Krukutu, possibilitou a criação de vínculos de
confiança e de respeito mútuo em nossa convivência, refletindo nas entrevistas então
realizadas. Esta situação facilitadora no processo de pesquisa não deixou de ser
reveladora, pois a hipótese inicial desta dissertação, que era a de que a maioria dos
Guarani da aldeia Krukutu não atribui ao CECI o mesmo significado que as lideranças
desta mesma aldeia o fazem, que haveria um descompasso entre o que pensam as
lideranças e os membros da aldeia, não se confirmou. Por meio da análise das
entrevistas foi possível observar a importância dada por todos à educação escolar
infantil indígena, à escola, bem como o interesse que ela melhore com sugestões para
que isso ocorra e o pleno conhecimento da atuação das lideranças nessa modalidade de
educação.
Para Barth (1969), as situações de contato social entre pessoas de culturas
diferentes também estão implicadas na manutenção da fronteira étnica. Os grupos
étnicos persistem como unidades significativas apenas se marcadas diferenças no
comportamento persistirem, isto é, com as diferenças culturais persistentes. Assim, a
existência de grupos étnicos em contato implica não apenas critérios e sinais de
identificação, mas igualmente uma estruturação da interação que permite a afirmação
das diferenças culturais.
Este texto está organizado em três capítulos. No primeiro apresento o povo
Guarani da Aldeia Krukutu, em seu contexto histórico e cultural, revisando algumas
fontes históricas e a memória coletiva com relação ao seu território, sua educação, sua
visão de criança, seu modo de ser e viver. No segundo capítulo, situo o CECI como
espaço de fronteira, sua implantação, finalidades e organização, delimitando o universo
pesquisado e analisando os significados que a educação escolar infantil indígena e a
prática pedagógica desenvolvida no CECI têm para os Guarani da aldeia, envoltos em
uma legislação que garante uma educação diferenciada e intercultural. No terceiro
capítulo, situo o referencial teórico, explicitando a noção de fronteira e de educação que
orienta esta pesquisa, com suas tensões, desafios e possibilidades, traçando novas
perspectivas de análise com relação à educação escolar infantil indígena, destacando a
13

relação entre o educar e o cuidar na educação indígena e educação escolar, situando a
educação escolar infantil indígena como fronteira. Nas considerações finais
contextualizo algumas dificuldades, avanços e possibilidades que a educação escolar
infantil indígena oportuniza para os Guarani da aldeia Krukutu, através do CECI.

Algumas memórias
Foi no dia seguinte da inauguração do CECI, em reunião com todos os
funcionários Guarani do CECI, sendo somente eu Juruá1, que percebi o quanto tudo
seria significativo para todos nós. A reunião começou com a fala do cacique, na época
Marcos Tupã, que também ocuparia a função de coordenador educacional, depois os
mais velhos, incluindo o Sr. Laurindo Tupã, pajé e monitor no CECI. O assunto era a
importância daquela primeira reunião para nos conhecermos e conhecerem as funções
que iriam exercer. O que faz um coordenador educacional? O que faz um monitor?
Foram uma das perguntas realizadas nesse dia em que a fronteira entre o indígena e nãoindígena começava a se desenhar.
O Senhor Laurindo Tupã finalizou a reunião dizendo que, no dia seguinte, todos nós
iríamos para a casa de reza, pois o trabalho que estávamos iniciando necessitava das
bênçãos de Nhanderu2. Foi o que aconteceu: quase todos os Guarani da aldeia Krukutu
estavam presentes na casa de reza. Falavam e cantavam em Guarani, claro, menos eu.
Mas este fato não me fez sentir excluída desse processo, pelo contrário, minha inclusão
nas danças e cantos me fez sentir acolhida e aceita pelo grupo. Todos sabíamos que
haveria confronto entre as diferenças culturais, como a língua, o tempo, o modo de ser e
de viver, o fazer escolar, a burocracia, alguns alimentos, a rotina, a política interna e
externa. Tudo aquilo que ainda estava por ser conhecido por eles e por mim. Mas
sabíamos também que seria nesse fazer com o outro que residia a possibilidade de
superação dos desafios e obstáculos ali presentes.
No dia seguinte ao da ida à casa de reza, fizemos outra reunião e outras tantas
nos demais dias que se sucederam. Foram muitas reuniões para planejarmos o trabalho,
esclarecermos as funções, tirarmos dúvidas e buscarmos possibilidades. Como os
Guarani tinham muitas dúvidas de como seria a dinâmica do CECI, perguntavam em
1
2

Juruá palavra Guarani para designar o homem não-indígena, o homem branco.
Nhanderu palavra Guarani para designar Nosso Pai, O Criador, Deus.
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português e eu respondia em português, no entanto, aquilo que havia respondido era
traduzido para o Guarani, mesmo com a maioria dos adultos presentes entendendo a
língua portuguesa. Nessas reuniões foi possível observar a dimensão que o CECI
tomaria para aquela comunidade, pois todos tinham como objetivo fazê-lo funcionar
respeitando a cultura Guarani. As crianças também participavam das reuniões, seja
acompanhando os pais e parentes ou simplesmente movidas pela curiosidade.
Meu primeiro contato direto com as crianças foi nessas reuniões, seus olhos
curiosos e atentos faziam com que tivesse a certeza do meu objetivo principal no CECI
– as crianças. Durante esses dias de reuniões também compartilhei com os Guarani a
dor pela morte de duas crianças por desnutrição. Pensei, nesse momento, como poderia
existir morte de crianças por desnutrição numa cidade como São Paulo? Diante dessa
situação também foi possível perceber o quanto as atividades no CECI, principalmente
no tocante a alimentação, iria contribuir muito para a diminuição ou até o
desaparecimento da desnutrição das crianças na aldeia.
E foram as crianças, sempre alegres em suas brincadeiras, que me fizeram ter a
certeza da minha função no CECI e apostar no retorno à educação infantil. Meus
primeiros dez anos no magistério foram de trabalho na educação infantil no município
de São Paulo, concomitante com o ensino fundamental. Depois desses dez anos optei
por permanecer somente no ensino fundamental. O cargo que hoje ocupo é a de
coordenadora pedagógica.
Meus primeiros contatos com alguns Guarani da aldeia Krukutu ocorreu entre os
anos de 2000 e 2004, trabalhando na coordenadoria de educação da Capela do
Socorro/SP, na oficina pedagógica, com formação de professores e desenvolvendo
projetos destinados à inclusão de crianças deficientes e vítimas de violência, realizando
seminários, reuniões de formação docente e de gestores. Nessas atividades, começamos
a incluir a temática indígena por acreditar na sua importância no contexto escolar,
mesmo antes da aprovação da lei 11.645/08, e começamos a convidar alguns Guarani da
aldeia Krukutu para essas atividades. A partir desses encontros fomos fortalecendo
nossas relações, culminando no trabalho que realizei no CECI Krukutu de 2004 até
2008. Atualmente continuo essa parceria, desenvolvendo outros projetos com as
mulheres Guarani da aldeia Krukutu.
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CAPÍTULO 1 – A educação indígena Guarani

1.1 Povos indígenas no Brasil - Breve Histórico
Estimativas do contingente populacional indígena presente nas Américas por
ocasião da chegada dos europeus nos séculos XV e XVI variam enormemente, indo
desde 8 milhões a mais de 100 milhões de pessoas (Cunha,1992,p.14). Já as estimativas
quanto à população indígena que habitava o que é atualmente o território brasileiro em
1500 são também bastante variáveis. Conforme sumarizam Kennedy e Perz (2000), vão
de 800 mil a 5 milhões de pessoas. Seja na América como um todo ou no Brasil,
doenças, guerras, perseguições e rupturas econômicas e sociais são apontadas como os
principais fatores responsáveis pela redução populacional. Muito possivelmente as
epidemias de doenças infecciosas ceifaram mais vidas do que qualquer outro fator
(Santos, 2007, p.27). Assim, como afirmou Darcy Ribeiro (1977, p.272), bacilos e vírus
também foram importantes “armas de conquista”, tendo contribuído sobremaneira para
o processo de subjugação das sociedades indígenas em face do expansionismo
ocidental.
Durante a primeira metade do século XX e até aproximadamente a década de
1970, eram correntes os prognósticos sombrios sobre o futuro dos povos indígenas no
Brasil, antecipando-se a possibilidade de extinção cultural (Davis,1978; Ribeiro, 1977).
Foi somente no final da década de 1980 que passaram a emergir vozes mais otimistas.
Segundo Mércio Gomes,
O que surge como mais surpreendente e extraordinário nas relações entre
índios e o Brasil é possível reversão histórica na demografia indígena.
Certamente seria temerário afirmar que os índios, afinal, sobreviveram e que
esta é uma realidade concreta e permanente. (...) Mas o fato é que há fortes
indícios de que as populações indígenas sobreviventes vêm crescendo nas
últimas três décadas, surpreendendo as expectativas alarmantes (...) de
tempos atrás. Mércio Gomes (1988, p. 16-17),

Na década de 1990 essa percepção se consolidou como indicou Ricardo (1996
p.xii): “foi afastada a hipótese de desaparecimento físico dos índios no Brasil [...],
portanto, não estamos diante de uma ‘causa perdida como se chegou a dizer anos atrás”.
Podemos notar que a reversão do quadro de pessimismo quanto ao futuro dos
povos indígenas no Brasil firmou-se com a constatação do contínuo crescimento
populacional ao longo do tempo. Confirmando essa tendência, Marta Azevedo (2000,
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p.80) observou que a maioria dos povos indígenas tem crescido em média 3,5% ao ano,
muito mais do que a média de 1,6% estimada para o período de 1996 a 2000 para a
população brasileira em geral. De acordo com Santos (2007, p.28), atualmente,
dependendo da fonte, há significativas diferenças quanto ao contingente total de
indígenas no Brasil. Para a FUNAI (Fundação Nacional do Índio), que inclui no seu
cálculo os indígenas que residem em aldeias situadas nas terras indígenas, o contingente
populacional é de aproximadamente 345 mil pessoas. Ainda segundo esse órgão, é
possível que haja entre 100 a 190 mil indígenas residentes fora das terras indígenas,
especialmente em algumas áreas urbanas. Portanto, para o órgão governamental, a
população indígena total do país pode estar entre 445 e 535 mil pessoas. Também, os
resultados do Censo Demográfico de 2000, conduzido pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), evidenciaram que um total de 734 mil pessoas no Brasil se
autodeclararam indígenas para os recenseadores. Desse montante, 383 mil viviam em
áreas urbanas e 351 mil em áreas rurais (IBGE, 2005).
No entanto, a maior parte dos povos indígenas no Brasil apresenta reduzido
tamanho populacional, em geral somente algumas centenas de pessoas. Constituem o
que Carlos Alberto Ricardo (1996, p.46), do ponto de vista demográfico, denomina
“microssociedades”. Estima-se que de cerca de 225 povos indígenas no país, 50% têm
uma população de até 500 pessoas; 40 % de 500 a 5.000; 9% de 5.000 a 20.000, e
apenas 0,4% mais de 20 mil pessoas (Azevedo, 2000, p.56).
Para Santos (2007, p.33), a diversidade social e cultural dos povos indígenas
manifesta-se em múltiplos aspectos. Um deles refere-se ao número de línguas faladas.
São aproximadamente 180 diferentes línguas faladas no Brasil, caracterizando o país
como uma das regiões do mundo mais ricas e diversificadas do ponto de vista
linguístico. Como ressalta o linguista Aryon Rodrigues (1986, p. 17):
Os índios do Brasil, não são um povo: são muitos povos, diferentes de nós e
diferentes entre si. Cada qual tem usos e costumes próprios, com habilidades
tecnológicas, atitudes estéticas, crenças religiosas, organização social e
filosofias peculiares, resultantes de experiências de vida acumuladas e
desenvolvidas em milhares de anos. E distinguem-se também de nós e entre
si por falarem diferentes línguas [...] Embora diferentes, [as línguas dos
povos indígenas] compartilham do que todas as quase seis mil línguas do
mundo têm em comum: são manifestações da mesma capacidade de
comunicar-se pela linguagem.
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Podemos encontrar paralelo na diversidade que se observa no caso das línguas
indígenas em relação também à sua ecologia, economia, política, cosmologia, mitos,
ritos, tradição, sua relação com o território, suas habitações, sua cultura, isto é, no seu
modo de ser e de viver.
Até 1988 a legislação brasileira sobre os povos indígenas previa sua integração
gradual à sociedade nacional, seguindo uma tradição que remonta os tempos coloniais.
No entanto, as lideranças indígenas não ficaram inertes a essa situação de integração.
Além disso, o movimento indígena foi fortalecido e apoiado por diferentes segmentos
da sociedade brasileira, seja através de organizações não governamentais e associações
científicas, seja através dos intelectuais (antropólogos, juristas, religiosos e
indigenistas), seja através do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) e da UNI (União
Nacional Indígena).
Marçal Tupã’i, líder Guarani, no 1º Seminário Sulmatogrossense de Estudos
Indigenistas, em 1980, destaca bem essa preocupação com os problemas que os
indígenas enfrentavam:
Pensando dia e noite, remoendo o problema de minha tribo, encontrei um
único caminho. O único caminho seria então procurar unir esta nação
esfacelada, esta nação espoliada, que vive sem orientação, desorientada (...).
Por isso pensamos organizar aqui, ao sair deste salão, deixar aqui um marco,
uma associação, uma federação indígena genuinamente, autenticamente
indígena, dirigida por índio. Porque só o índio, sentado com seus líderes,
debatendo seus problemas e levando aquele direito à FUNAI, ao Presidente
da República, ao povo brasileiro, para que sinta o problema do índio.
(Marçal, 1980, p. 18)

Na tentativa de busca de soluções para esses problemas enfrentados, o movimento
em prol dos povos indígenas foi crescendo e se fortalecendo antes, durante e depois da
promulgação da Constituição, assim como podemos perceber na introdução de um
subsídio didático sobre a questão indígena realizado pelo CIMI em 1987:

A nação brasileira está vivendo um momento importante, pois em
breve teremos uma nova Constituição, que é a lei máxima do país,
onde o direito de todos os que aqui vivem devem ser garantidos. Os
povos indígenas nunca foram reconhecidos como nações autônomas,
pois desde a chegada dos portugueses, eles tiveram seus territórios
invadidos e seus direitos negados. Pouco a pouco estão conquistando
mais espaço no cenário político e mostrando à sociedade nacional que
desejam ser respeitados. (CIMI, 1987, p.5).
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A partir da Constituição Federal de 1988, a ideia de tutela e de integração dos
povos indígenas à sociedade nacional mudou para a de reconhecimento e valorização da
diferença cultural e da autonomia desses povos, pelo menos do ponto de vista legal.
Com essas mudanças também surgem as ideias de descentralização das ações voltadas
aos povos indígenas e do maior envolvimento dos poderes locais com essas populações.
Segundo Santos (1995, p.87), é importante lembrar que a Constituição Federal de 1988
foi elaborada e aprovada no contexto do processo de redemocratização do país, sendo
que as lideranças indígenas de diferentes povos exerceram junto ao Congresso
Constituinte legítimas pressões reivindicando a explicitação de direitos que
assegurassem a sua continuidade enquanto etnias, garantindo a sua reprodução
biológica, sua organização social, a continuidade de suas línguas e tradições, os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcalas.
No Brasil, todas as questões relativas aos povos indígenas sempre foram de
responsabilidade exclusiva do Governo Federal, seja do extinto SPI (Serviço de
Proteção ao Índio) ou da FUNAI, vinculada ao ministério da Justiça. Somente em 1990
surge uma legislação que envolve estados e municípios com a questão indígena.
Atualmente, a responsabilidade sobre a saúde e a educação indígena foi transferida para
os Ministérios da Saúde e da Educação respectivamente. Os programas formulados por
esses ministérios envolvem estados e municípios, apontando para ações e
transformações em suas relações com os povos indígenas.

1.2. Os Guarani
Dentre os 225 povos indígenas no Brasil, estão o Guarani. Segundo Godoy
(2003), há aproximadamente 3.000 anos, o povo Guarani se diferenciava internamente
em subgrupos com dialetos específicos da família Guarani (tronco Tupi mais antigo).
Emigraram para as selvas subtropicais do Alto Paraná, do Paraguai e Uruguai Médio há
uns 2.000 anos, partindo da bacia amazônica (apud Meliá,1989, p.284). Originalmente o
território Guarani era delimitado a oeste pelo Rio Paraguai e ao sul a partir da
confluência deste rio com o Paraná; a leste pelo Oceano Atlântico, entre Paranaguá, no
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litoral brasileiro e a fronteira entre o Brasil e o Uruguai (Clastres apud Brandão, 1990,
p. 55).
Para Godoy (2003), os subgrupos Guarani passaram a caracterizar um
indigenato, com direito congênito à posse da terra, com seu povoamento pelas regiões
do Paraguai, norte da Argentina, Uruguai, regiões sul e centro-oeste do Brasil,
estendendo-se a sudeste nas encostas da Serra do Mar. Segundo a autora, o contingente
demográfico da antiga Nação Guarani e sua ocupação sul-americana foi avaliado na
faixa de 1.5000.000 guaranis dominando 350.000 km², com uma densidade de pouco
mais de quatro habitantes por quilômetro quadrado (Godoy apud Clastres, H., 1978,
p.54).
Alguns estudiosos do povo Guarani, como Schaden (1963), Godoy (2003) e
Ladeira (2008), destacam que os Guarani que vivem no Brasil podem ser classificado
em três grupos: Kaiowa, Nhandeva e Mbya, conforme suas diferenças linguísticas e
culturais. Estudos apontam o processo de crescimento populacional do povo Guarani na
América Latina, com altos níveis de fecundidade aliados à queda dos níveis de
mortalidade que estão sendo mantidos nos últimos dez anos. Grumberg propôs o
seguinte quadro de estimativas da população Guarani, nos três países, com base em
fontes governamentais e não governamentais:

Tabela 1: Estimativas da população Guarani
Países/Anos

1981/1985

1996/2000

2001/2005

Brasil

20.000

38.000

45.787

Paraguai

17.000

25.000

42.870

Argentina

1.000

3.000

6.000

Fonte: Centro de Trabalho Indigenista (CTI), Grumberg (2008, p. 18)

De acordo com as informações levantadas pelo CTI (2008), segundo estimativas
feitas no Brasil a partir dos dados da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) e dos
Censos Demográficos, incluindo o Censo dos Povos Indígenas do Paraguai, em 2002,
pode-se perceber a distribuição dos Guarani pelos diferentes grupos, conforme se
observa a seguir:
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Tabela 2: Distribuição dos Guarani pelos diferentes grupos
Povos

Argentina

Brasil

Paraguai

Total

Mbya

5.500

7.000

15.000

27.500

Ava-Guarani

1.000

13.000

13.2000

27.200

0

31.000

13.000

44.000

Aché

0

0

1.200

1.200

Total

6.500

51.000

42.400

99.900

Guarani

Ñandeva
Pãi Tavyterà
Kaiowá

Fonte: CTI – Grumberg, 2008, p.19

Por meio desses dados podemos observar o número significativo de Guarani
Kaiowa no Brasil, seguido pelos Nhandeva e pelos Mbya. Nota-se uma quantidade
maior de Mbya no Paraguai, apesar da quase equivalência nesse país, com os Kaiowa e
Nhandeva.
Segundo Ladeira (1992), são os Mbya, dentre os Guarani, que vêm ocupando com
continuidade áreas no litoral atlântico, tendo como motivo a busca da terra sem mal
(yvymarãey), da terra perfeita (yvyjumiri), sendo esta o paraíso onde para se chegar é
preciso atravessar a “grande água” (o oceano). Existem algumas traduções para o nome
Mbya, dentre as quais “muita gente num só lugar” (Dooley,1982, p. 112) e “estrangeiro,
estranho, aquele que vem de fora, de longe” (Ladeira, 1984, p. 125). Para o Sr.Nivaldo,
cacique da aldeia Krukutu, Mbya significa gente verdadeira.
Segundo caracterização das aldeias Mbya localizadas no litoral da região sudeste,
Godoy (2003, p.43) relata que são doze o número de aldeias, nove no litoral do Estado
de São Paulo, duas localizadas no Estado do Rio de janeiro e uma no Estado do Espírito
Santo. Para Godoy (2003, p.45), essas aldeias traduzem um “movimento tribal” com
“características messiânicas”, que vem se configurando desde fins do século XIX e
início do século XX, constituindo um contingente populacional firmado a partir de
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contatos e alianças que dão uma expressão étnica peculiar aos Guarani Mbya,
traduzidos na expressão Retarã Kuere (todos aparentados).
Segundo Ladeira (2007, p.45), os movimentos migratórios têm se acelerado
ultimamente e atraído ao litoral do Brasil muitos Mbya de Missiones (Argentina) e do
Rio Grande do Sul, pois consideram a mata atlântica do litoral ideal para viverem. De
outra parte, para alguns Mbya esses movimentos são essencialmente religiosos, pois se
originam do mito da “terra sem mal”. Para outros, segundo Ladeira (2007,p.46),
decorrem do fato de alguns não se comportarem segundo as “normas do bom
comportamento”, assumindo a culpa do advento de uma nova destruição, pois estão se
deixando seduzir pelos costumes e bens materiais dos brancos, levando ao inevitável
desaparecimento do mundo Mbya. Para que isso não aconteça eles precisam de um
lugar semelhante ao que viviam nos primórdios do mundo Mbya, com mata, água boa,
terra para o plantio de milho e liberdade para se concentrarem em suas rezas. Ainda
segundo Ladeira (2007, p.48), alguns autores como Cadogan, Nimendaju, Clastres e
Meliá, compartilham a mesma compreensão sobre o caráter religioso das migrações
Guarani, enfatizando que a “marcha para o leste” teria sido colocada em prática e levada
a efeito em função do que a literatura etnográfica convencionou a chamar de “a busca
da Terra sem Mal”, assim como descreve Meliá:

As buscas da “terra sem mal” e de uma “terra nova” estrutura marcadamente
seu pensamento e suas vivências, a “terra sem mal” é a síntese histórica e
prática de uma economia vivida profeticamente, de uma profecia realista,
com os pés no chão. Animicamente, o Guarani é um povo em êxodo, embora
não desenraizado, pois a terra que procura é a que lhe servirá de base
ecológica, amanhã como em tempos passados. Durante os 1500 anos –
período em que as tribos Guarani podem se considerar formadas com suas
características próprias – os Guarani se mostraram fiéis à sua ecologia
tradicional, não por inércia, mas pelo trabalho ativo que supõe a recriação e a
busca das condições ambientais mais adequadas para o desenvolvimento de
seu modo de ser. A tradição, neste caso, é profecia viva. A busca da “terra
sem mal”, como estrutura do modo de pensar Guarani, dá forma ao
dinamismo econômico e à vivência religiosa, que lhe são tão próprios.
(Meliá, 1989, p.293).

Além de algumas razões já descritas desses movimentos migratórios do Guarani
Mbya, também ressalte-se o aspecto econômico e de parentesco que motivam esses
deslocamentos. A busca de melhores condições de saúde, alimentação e maior
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proximidade com seus parentes mais próximos são uma das causas dessa migração
provisória, além da ocupação de novas terras compradas e ou demarcadas.
Para Godoy (2003, p.46), os meios étnicos de manutenção demográfica e de
ocupação espacial, apesar de revelarem meios organizatórios tradicionais, atentam para
o problema da atraente concentração demográfica em aldeias mais próximas dos centros
urbanos. É o que ocorre com as aldeias localizadas no município de São Paulo
(Tenonde Porã, Krukutu, Tekoa Pyau e Tekoa Pyau -Jaraguá) e o núcleo Boracéia da
aldeia do Ribeirão Silveira, onde, segundo a autora, o controle das influências externas e
o contato com os juruá (não- indígena) tem exigido que uma nova dimensão de chefia se
ordene nessa área, surgindo líderes políticos que operam em uma forma de contato e de
exigências na coexistência com os “civilizados” .Nestas condições, além do cacique, o
vice-cacique, na maioria das vezes, têm a função de fazer esses contatos externos.
Existem também algumas hipóteses de pesquisadores do povo Guarani Mbya de
que são as mulheres as líderes da maioria dos movimentos migratórios que, recebendo a
orientação divina, conduzem o grupo familiar até o local adequado para se
estabelecerem. Segundo Ladeira (2007, p.115), quase todas as aldeias do litoral foram
fundadas tendo à frente uma mulher, pois, sendo “gerada da coluna vertebral de
Nhanderu Guaxu” para seguir os bons caminhos e pensamentos e teve sua alma-nome
proveniente de nhanderenondére, de yva pau, sendo essa região – onde o sol nasce – o
lugar em que vivem aqueles que conseguiram, em vida, alcançar a terra sem mal, Yvy
Maraey.
Em algumas aldeias Guarani Mbya, como a Krukutu, Tenonde Porã e Jaraguá,
percebe-se um movimento de organização das mulheres com o propósito de fortalecer
as relações entre seu povo, na tentativa de resolverem problemas internos da aldeia em
conjunto com as lideranças. A partir de solicitações de algumas mulheres guarani da
aldeia Krukutu, acompanho esse processo de organização desde 2010 e já percebo ações
efetivas sendo implantadas. Mas como a intenção nesta dissertação não é abordar
especificamente as questões relativas ao gênero, esse aspecto será estudado em outro
momento.
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1.3. Os Guarani Mbya da Aldeia Krukutu no Município de São Paulo

A presença dos Guarani na região sul da cidade de São Paulo está registrada em
documentos oficiais do Brasil Colônia e do Império. A importância da região de
Parelheiros na rota de ligação das populações Guarani do litoral do Estado de São Paulo
com o planalto se acentua no início do século XX, quando os Guarani ocuparam regiões
próximas às aldeias da Barragem (Tenonde Porã), Krukutu e M’Boi Mirim (atualmente
desocupada).
Segundo Ladeira & Azanha (1988), o litoral sul do estado de São Paulo
concentrava, já no início do século XX, grande contingente populacional Guarani; os
Nhandeva eram maioria nas aldeias de Peruíbe e de Itariri, e os Mbya nas aldeias
próximas do Rio Branco (Itanhaém), sendo a região de Parelheiros um ponto de parada
e de passagem obrigatória dos grupos Mbya que, partindo das aldeias do Paraná
(especialmente Palmeirinha e Rio das Cobras) e do Rio Grande do Sul, se dirigiam às
aldeias do litoral e vice-versa, levando diversas famílias Mbya a permanecerem e
ocuparem, por tempo indeterminado, locais estratégicos dessa região.
Situada a apenas cinco quilômetros da aldeia da Barragem, também à
margem da represa Billingis, pode-se dizer que a aldeia do Crucutu é um
prolongamento da aldeia “Morro da Saudade”, pois seus moradores, além dos
vínculos familiares, da organização conjunta para o plantio do milho e do
feijão, encontram-se sob a orientação espiritual de José. Em 1975, Dorinha da
Silva e seus filhos Manoel da Silva (Werá), Júlia e os netos Luis e Juvelina
foram morar nessa aldeia. Pouco depois, Francisco Laurindo, irmão de
Dorinha, sua esposa, filhos e genro juntaram-se ao grupo inicial. No fim dos
anos 70, os Guarani do Crucutu sofreram agressões por parte de grileiros
(japoneses que pretendiam apropriar-se também desse terreno) [...] a família
de Dorinha resistiu e seu Francisco mudou-se com seu grupo para a
Barragem. Em 1985, Nivaldo levou algumas famílias para o Crucutu, que o
seguiram em 1986 para Patrimônio, onde algumas se dispersaram (voltaram
para o Paraná e para a Barragem) e outras o acompanhou de volta ao
Crucutu. (Ladeira & Azanha, 1988, p.32)

Atualmente esse prolongamento da aldeia Krukutu com relação à aldeia Tenonde
Porã (antiga Barragem) já não existe. A aldeia Krukutu possui autonomia política,
econômica e religiosa, não impedindo, no entanto, a parceria existente entre ambas na
resolução de conflitos internos e externos. Com a afirmação “somos todos parentes”,
possuem reciprocidade e companheirismo em diversas situações. A distância entre as
duas aldeias é de aproximadamente 6 km. Muitos Guarani da aldeia Krukutu já
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moraram, em determinadas épocas, na aldeia Tenonde Porã e vice-versa. Um exemplo
dessa situação é Nivaldo Martins da Silva, seu Nivaldo, 66 anos, atual cacique da aldeia
Krukutu, neto de dona Vitalina que, por volta de 1960, liderou a vinda de seu grupo
familiar de Palmeirinha (PR) para São Paulo, ficando por algum tempo embaixo da
ponte do Socorro, conforme relato do Sr. Nivaldo:

(...) a gente não queria ficar embaixo da ponte... mas fazer o que, não tinha
outro lugar pra ficar... não saímos do Paraná pra ficar embaixo da ponte. Um
dia apareceu um japonês por lá e convidou a gente pra trabalhar em suas
terras, pra plantar mandioquinha. Ele disse: eu tenho um lugar pra vocês na
Barragem, lá tem terra para vocês morar e pode também plantar pra vocês...
lá tem também peixe. Vai lá ver. Então, não acreditei em tudo que ele falou,
porque podia enganar a gente. Passou alguns dias e ai o japonês voltou. Ele
perguntou se a gente não queria conhecer o lugar. Então eu falei pros meus
parentes e concordaram em ir lá pra conhecer. Ficaram lá três dias com o
japonês. Quando voltaram disseram que dava pra morar lá, que o lugar era
bonito, que tinha peixe e mato. Aí viemos, tinha três barracões grandes que
ele mandou dividir pra cada família. Então a gente começou a viver aqui, na
região da Barragem e onde é hoje a aldeia Krukutu. A gente pegava madeira
pra fazer as casas, tiramos taquara pra fazer o artesanato. Mas agora tem esse
negócio de área de branco, então parece que estamos roubando... mas é
nosso, nossa área mesmo. Um dia o japonês “Sessé” disse que ia viajar pro
Japão, mas ia deixar um papel deixando um pedaço dessas terras pra nós. Eu
guardei esse papel e agora já temos nossa terra demarcada depois de passar
pela justiça. Então essa é a nossa história, nós queremos pelo menos crescer
mais a área pra gente viver, pra gente usar, pra ser lugar pras crianças que
estão aí e que ainda vão nascer. A gente daqui a pouco vai morrer, então tem
que ensinar os mais novos pra fazer isso também. Aí já tem lugar pra ficar
porque o índio não pode morar na cidade. As famílias tem que ficar na aldeia
mesmo. Tem que ter pajé da aldeia, tem que ter reza. Aqui e a aldeia Tenonde
foi demarcada no tempo antigo. É onde nossos avós e pais moravam, agora já
faleceram. Os que são daquele tempo sou eu, Valdomiro, minha tia, dona
Alice e Argimiro, Tereza e outros. Mais nada, o resto é tudo novo que nasceu
aqui, nasceu na Barragem. Enquanto estamos vivos a gente precisa de tudo,
quer trabalhar, fazer plantação pequena que é costume do Guarani. Por isso
precisamos de mais terra e melhorar essa terra, pra gente, pro índio, porque
nós precisamos de material como taquara, cipó, madeiras. A gente quando
não encontra por aqui vai até na aldeia do Rio Branco procurar, fica longe,
uns dois dias de viagem a pé. Vamos pelo mato com os índios fazendo os
caminhos. Mas a gente gosta de ir pegar material também porque vê nossos
parentes (...) (depoimento colhido em junho de 2011).

Segundo Ladeira & Azanha (1988), Nivaldo Martins da Silva, neto de dona
Vitalina, passou a chefiar a aldeia da Barragem em 1975, sucedendo a seu pai, Eduardo,
filho mais velho de dona Vitalina. No entanto, com o aumento demográfico ocorrido
por volta de 1980, com a agregação de várias famílias vindas do Paraná (Palmeirinha)
ficou dificultada a atuação de Nivaldo, que não conseguiu satisfazer aos interesses de
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seu grupo familiar, nem dos demais membros da aldeia. Diante dessa situação, José
Fernandes, líder espiritual, nascido na aldeia do Rio Branco, aglutinou os vários grupos
familiares na Barragem. A partir de 1984, Sr. Nivaldo foi morar na aldeia Krukutu,
juntamente com seus pais e alguns casais exercendo ali sua liderança. Em Marcondes
(2008), Manoel da Silva Verá (Manequinho) relata que foi também um dos pioneiros na
formação e alojamento das famílias na aldeia Krukutu. Ele relata que foi morar na
aldeia Krukutu em 1976, com sua família, a convite do Sr. Sensei (japonês dono da
terra) para plantar bambu, caçar e pescar. É inegável a posição de liderança que ocupam
o Sr. Nivaldo e o Sr. Manoel na aldeia Krukutu, sendo que ambos por períodos distintos
já foram caciques da aldeia por algumas vezes. Percebe-se que a história de ocupação
do espaço territorial que hoje é a aldeia Krukutu está envolto em um jogo político local.
Talvez somente algum parente do Sr. Sessé, já falecido, possa esclarecer essa ocupação.
Para Pissolato (2007), o fenômeno que contemporaneamente vem sendo
chamado de mobilidade, termo proposto por Garlet (1997), entre subgrupos Guarani
Mbya, foi tratado na bibliografia etno-histórica e etnológica sobre os Guarani a partir da
percepção de uma articulação profunda entre movimentos territoriais e a religião,
associando-os diretamente ao mito da busca da “terra sem mal” ou com a abordagem
contemporânea do teko ou da “busca do teko”, referindo-se ao “modo de ser” com
orientação religiosa. Segundo Pissolato (2007, p. 124), o argumento da origem religiosa
nas ocupações de uma área combina-se também com a definição política dos locais:
“um lugar se define pela presença de um líder que o ocupa no momento, e como seu
tekoa (deste líder) assume uma feição particular, o que remete frequentemente ao modo
de ser do próprio líder.”
Segundo Marcondes (2007), durante muitos anos a aldeia Krukutu sobreviveu
com poucas pessoas, por ser uma aldeia pequena se deslocavam com frequência para a
aldeia Morro da Saudade, na Barragem, atual Tenonde Porã. Foi somente no final dos
anos 1990 que novas famílias vindas do Paraná começaram a se fixar no local, iniciando
um povoamento maior na aldeia, na perspectiva da mobilidade Guarani.
A aldeia Krukutu possui 25,88 hectares de área homologada e demarcada pelo
Decreto nº 94.222 de 14/04/1987, estando inserida em uma área de Proteção Ambiental
Capivari-Monos criada em 2001. No entanto, essa área está sujeita a ampliação devido a
construção da Linha de Transmissão Tijuco Preto III (FURNAS) e da construção do
Rodoanel Mário Covas, em um processo de compensação técnica. Segundo Borsatto
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(2010), a luta para oficializar as terras começou em 1979 e contou com o apoio do
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Centro de Trabalho Indigenista (CTI),
FUNAI e governo do Estado de São Paulo, então com a gestão do governador Franco
Montoro. De acordo com dados da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2010),
atualmente moram na aldeia 218 pessoas, 112 homens e 106 mulheres, distribuídas
entre 59 famílias.
Apesar de todos os Guarani se considerarem parentes, é por ligações mais
próxima de parentesco que as famílias formam seu núcleo de convivência familiar, o
qual alguns chamam de clã. Algumas de suas casas seguem ao padrão tradicional de
construção, pau-a-pique com pequenas adaptações, como é o caso dos telhados, pois
não existe o material necessário na aldeia, as folhas de pindo (palmeira sagrada) ou a
piaçava; outras são construídas de madeira. Nem todas as casas são construídas pelos
próprios moradores. Alguns Guarani pagam para outros Guarani a construção. Poucas
casas são construídas de tijolos, sendo que todas são cobertas com telhas ou amianto.
No entanto, as casas seguem o mesmo padrão cosmológico associado à Opy (casa de
reza), construída no lado leste, direção do nascer do sol e da “terra sem males”.
As casas tem uma durabilidade ecológica de aproximadamente cinco anos.
Ecológica e, também, sustentável porque quase todos os materiais utilizados em sua
construção são reutilizados. Os troncos e demais madeiras são utilizados no fogo. O
barro volta pra terra. O telhado, geralmente de amianto, é reutilizado na nova moradia,
bem como a porta, se tiver em bom estado de conservação. Em conversa com Sr.
Nivaldo, ele relatou que os indígenas constroem outra moradia quando percebem que os
troncos (que servem como coluna da casa) já estão apodrecendo. Relatou também que a
construção de outra casa é quase sempre em outro lugar, pode ser até do lado onde era a
antiga moradia, mas é difícil construir no mesmo lugar.
Um processo de discussão sobre a possibilidade de construção das casas pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) já vem se arrastando
há uns cinco anos. A resistência dos Guarani da aldeia Krukutu em aceitar a construção
de casas do CDHU é devida a não abrirem mão das casas tradicionais e a preocupação
com o meio ambiente. Mesmo com a construção dessas casas na aldeia vizinha,
Tenonde Porã, em 2006, os Guarani da aldeia Krukutu não as quiseram. Além de não
abrirem mão das casas tradicionais, foram percebendo os prejuízos que a aldeia vizinha
teve no processo de construção, principalmente com relação à questão ecológica.
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Decidiram, então, aguardar para conhecerem melhor o processo e as consequências
desse tipo de moradia na aldeia. Após diversas reuniões das lideranças com a
comunidade e com os representantes do CDHU, em julho de 2011, decidiram por um
modelo de casa para serem construídas na aldeia, dentre treze modelos propostos.
Modelos estes de casas já construídas em outras aldeias Guarani.
Acompanhei com alguma proximidade esse processo, pois à época da pesquisa de
campo mostraram os modelos de casas das outras aldeias, esclarecendo qual o modelo
que estavam pensando propor. Um dos critérios de escolha da casa era observar o que
não deu certo nos outros lugares. Além do modelo, suas preocupações também giravam
em torno das casas continuarem sendo construídas próximas às antigas, bem como a
proximidade com seus parentes e o cuidado que devem ter com a mata no processo de
construção, pois temem por sua parcial destruição. A construção dessas moradias, pela
CDHU está prevista para ano de 2012.
Ainda é importante destacar que estão inseridos na aldeia equipamentos das
esferas municipal e estadual: Anexo Krukutu da UBS Verá Poty (Aldeia Tenonde Porã),
vinculado à Coordenadoria Regional de Saúde Sul, criada em 2002, tendo como
parceiro a OS ACSC (Associação Congregação de Santa Catarina), a Escola Estadual
Indígena Krukutu, inaugurada em 2004, atendendo crianças que frequentam do 1º ao 5ª
ano; o CECI (Centro de Educação e Cultura Indígena), inaugurado em maio de 2004,
atendendo crianças de 0 a 5anos e 11 meses. Ao lado da UBS Verá Poty está localizada
a cozinha comunitária. Além desses equipamentos, os Guarani da aldeia Krukutu
possuem uma Associação Indígena Nhe’e Porã, com sede própria, criada em 1999 e
legalizada em 2001, sendo uma organização que promove o diálogo com a comunidade
em busca de melhorias, tendo em seu sítio eletrônico (www.culturaguarani.com.br)
informações e atualizações de projetos e parcerias. Em relato para Borsatto (2010),
Olívio, atual presidente da associação relata que antes da associação passavam por
muitas dificuldades na aldeia, por isso pensou-se em sua criação, pois assim “teriam
mais força lá fora”. Para Marcondes (2008), a ideia da criação da associação é descrita
como uma forma de enfrentamento para a vida tão próxima de uma cultura que não faz
parte do Nhandereko, como também da dificuldade de manter atividades tradicionais
como a caça e o plantio. De acordo com relato de Olívio Jekupé, escritor da Literatura
Nativa e presidente da Associação Nhe’e Porã, são muitas as conquistas realizadas pela
associação que foram e que estão sendo efetivadas, tais como a implantação de todos os
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equipamentos na aldeia, o tratamento e abastecimento de água, a melhoria das
condições sanitárias, a participação no projeto Renda Mínima, a distribuição de cestas
básicas, a participação da aldeia no projeto do CDHU, que já teve início com a escolha
do modelo das moradias, no acompanhamento do Projeto de Recuperação Ambiental e
Subsistência das Aldeias Guarani, realizado por FURNAS – Centrais Elétricas S/A e do
Projeto Arandu-Porã – a sabedoria da Mata Atlântica e das águas entre os Guarani –,
patrocinado pela Petrobrás, bem como a participação em outros projetos.

Figura 1:Vista da aldeia Krukutu com legenda

Fonte: MapLink,Google,2012.

Na sede da associação estão expostos artesanatos e livros para a venda. O grupo
de canto e dança – Kyringue Vy’aa (crianças felizes) também é uma das ações
vinculadas à associação, seja coordenando as apresentações para turistas na aldeia ou
fora dela, realizando atividades em diversos espaços culturais e educacionais. Em 2010,
a Associação foi contemplada no projeto VAI, da Secretaria da Cultura, tendo como
proposta apresentação do coral com palestras em sete escolas da região. Outra ação
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iniciada em 2010 foi o apoio dado à criação do grupo das mulheres Guarani da aldeia
Krukutu. Olívio Jekupé (2011) enfatiza que a aldeia melhorou muito em qualidade de
vida e tem tudo para melhorar ainda mais, sem perder a cultura Guarani.

1.4. A dinâmica cultural dos Mbya da Aldeia Krukutu
Para Thompson (1998, p. 17), a “cultura” é um termo emaranhado que, ao reunir
tantas atividades e atributos em um só feixe, pode na verdade confundir ou ocultar
distinções que precisam ser feitas, sendo necessário desfazer o feixe e examinar com
mais cuidado os seus componentes: ritos, modos simbólicos, os atributos culturais da
hegemonia, a transmissão do costume de geração para geração e o desenvolvimento do
costume sob formas historicamente específicas das relações sociais e de trabalho. Na
tentativa de melhor entender esse “feixe” na aldeia Krukutu apresenta-se um pouco de
suas práticas culturais.
Em 2007, Marcos Tupã, então cacique da aldeia Krukutu, relatou sobre a cultura
Guarani vivenciada na aldeia, depoimento que foi inserido no site da associação Nhe’e
Porã:
Nós os Guaranis Mbya acreditamos que o planeta foi feito por Nhanderu, o
nosso deus. Ele fez muita coisa bonita; a mata, as aves, os animais, as águas,
a terra em que plantamos tudo o que criou foi para que usufruíssemos.
Nhanderu também criou o Sol, e para nós, ele não é só uma simples estrela de
luz própria, como é para os juruas. O Sol é um ser muito representativo para
nós, porque foi ele quem criou o primeiro Guarani. É ele que ilumina a Terra
e fornece a energia para que o planeta tenha essa energia positiva que dá a
vida. Somos um povo bastante religioso. No nosso dia a dia, o guarani está
sempre em busca ou ligado a essa força espiritual de Nhanderu, do Sol.
Todas as coisas que fazemos – nosso trabalho, as brincadeiras das crianças –
são voltadas para essa busca. Nosso calendário não é como o do jurua, ele é
dividido em ara pyau, tempo novo e ara ymã, tempo velho. Essa divisão está
ligada à trajetória que o Sol faz. O ara pyau para nós é o período de
primavera e verão, quando o dia é mais longo e o sol faz uma caminhada
maior, e o ara ymã é no outono e inverno, no período de frio, nesta época em
que o dia é mais curto. Todos os dias nós nos encontramos na Opy, a Casa de
Reza, para cantarmos e dançarmos, para rezar a Nhanderu e os mais velhos
ensinam as crianças o nosso conhecimento ancestral. Na aldeia nossa
principal liderança é o xeramoi, o nome do pajé Guarani. Aprendemos, no
nosso cotidiano, a importância de todos os seres e que cada elemento da
natureza tem um espírito. O Guarani acredita muito nesses seres porque são
eles que dão a vida para nós. Nos manda a chuva, a água e tudo que
precisamos para nos manter vivos. Desta forma, estamos muito ligados à
natureza. Se este ambiente acabar o Guarani ficará sem estrutura, então
lutamos para manter tudo isso que Nhanderu criou. Com a vinda dos
portugueses e a colonização, tivemos que nos fixar em territórios pequenos
onde não podemos mais caçar e realizar outras atividades tradicionais. O
Guarani vive porque mantêm essa força espiritual que faz com que ele fique
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em harmonia com a natureza e o faz se sentir forte. Hoje, nós Guarani Mbya,
buscamos parceiros para defendermos nossos espaços, que mesmo
demarcados, sofrem algum tipo de pressão. Parceiros que possam nos ajudar
em mantermos tudo que foi nos deixado de bom. O jurua está acabando com
o planeta Terra e nós estamos preocupados com isso. (Marcos Tupã,
liderança da aldeia Krukutu)

Entre as escolas Estadual Indígena e o CECI se encontra a Opy (casa de reza), a
maior dentre as casas na aldeia. Nota-se também algumas casas de reza menores muito
próxima ou mesmo agregada à de lideres religiosos. É na Opy que são realizadas as
cerimônias, os rituais de cura, canto e dança. Lá também dialogam sobre diversas
situações da aldeia, como problemas individuais e familiares, acontecimentos e decisões
importantes que envolvem a todos. São os pajés, que entre os Mbya são denominados
de Xeramõi (masculino) e Xerary (feminino), que lideram as cerimônias, as práticas
religiosas e de cura. Em cada aldeia existem pajés “principais” e os “secundários”. São
“secundários” porque são ainda aprendizes de pajés. Percebemos que há uma
mobilidade de pajés entre as aldeias, pois existe uma preocupação entre os Guarani de
que nenhuma fique sem pajé, pois sua presença é muito importante para o equilíbrio
espiritual da aldeia, como relata o Sr. Laurindo, pajé da aldeia Krukutu: “É importante
toda a aldeia ter pajé. As vezes sou chamado pra ir em outra aldeia, fazer cura,
participar de cerimônia, mas eu volto. Vou ficar aqui até quando Nhanderu achar que
devo ficar...”
Segundo Godoy (2003, p. 72), para os Guarani Mbya Nhanderu significa Nosso
Pai e Nhanderu Papa Tenondê significa Nosso Pai Primeiro-Último-Absoluto. Para
Ladeira (1992), as principais cerimônias realizadas na Opy são o batismo do milho
(avaxinimongarai) e da erva-mate (Ka’a) e a revelação dos nomes, cerimônia conhecida
também como Nheemongarai, que deve coincidir com a época dos “tempos novos” (ara
pyau), caracterizada pelos fortes temporais que ocorrem no verão, associando a colheita
do milho com seu “benzimento” e da atribuição dos nomes-almas, conforme determina
o calendário agrícola, situações que levam à permanência das famílias nas aldeias.
Os Guarani têm seu modo de vida orientado por uma compreensão particular do
tempo, organizado em duas grandes estações, ara pyau e ara ymã e nas quatro fases da
lua. De acordo com Toral (2004), o ara pyau ou “tempo novo” é a estação quente, que
vai de agosto a março aproximadamente, quando os dias são mais longos e as atividades
mais intensas. É a época das chuvas, da reprodução dos animais silvestres, de
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predomínio de plantio e colheita nas roças, das pescarias e viagens, das reuniões mais
frequentes na Opy e dos principais rituais. Por sua vez, o ara ymã ou “tempo antigo” é a
estação fria, que se estende entre abril e julho. Com o frio, os Guarani Mbya se
recolhem, permanecendo a maior parte do tempo nas aldeias, em suas casas. É um
período de retraimento da vida ritual, e é quando predomina a caça com armadilhas e a
limpeza e preparo das roças. Para passagem de uma estação à outra não há uma data
certa, pois esta é determinada pelos ciclos da natureza, cujos sinais são interpretados
pelos pajés.
Toral (2004, p.27) também destaca que para os Guarani Mbya existem quatro
fases da lua: jaxipyau ou “lua nova”, que é apropriada para a pesca, jaxyendymbyte ou
“lua crescente”, marcada pela proibição do corte de madeira e dedicada ao preparo de
armadilhas, a jaxyauaguaxu ou “lua cheia”, durante a qual se pode plantar, e a
jaxynhapytu ou “lua minguante”, adequada para a limpeza das roças, o plantio e a
colheita, o corte de madeiras e o preparo de armadilhas. Ainda de acordo com o mesmo
autor, é com base na articulação entre as estações do ano e as fases da lua que os
Guarani Mbya realizam suas atividades econômicas e cerimoniais, cotidianas e
extraordinárias, dentre elas os vários rituais como nhemgarai de “batismo”, a abertura e
a limpeza das roças, o plantio e a colheita de seus cultivares, a caça e a pesca, a coleta e
o processamento de matérias-primas, frutos e mel silvestres, bem como a confecção de
artesanato. No entanto, as aldeias Guarani Mbya no município de São Paulo, por
estarem limitadas em pequenas áreas territoriais, não dispõem de meios para praticar o
modo de vida Guarani Mbya em sua plenitude. Não há terra suficiente para o cultivo das
roças, nem matas ou rios próximos para a coleta, caça e pesca, levando muitos jovens
nascidos e criados nessas aldeias a terem pouco conhecimento a respeito dessas
atividades e da época apropriada para a sua realização. Com a implantação dos CECIs,
essa preocupação de resgate da cultura também se faz presente na elaboração do
calendário escolar3.
A partir dessa preocupação, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo,
contratou em 2004 a assessoria técnica do antropólogo André Toral para recuperar e
elaborar o calendário Guarani Mbya, a fim de identificar alguns conhecimentos e

3

Em anexo calendário escolar
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práticas, muitas já em desuso, para que pudessem ser privilegiadas nas atividades nos
três CECIs existentes:
Obviamente, o calendário4 apresentado à Secretaria Municipal de Educação é
uma versão simplificada, que não tem pretensão de esgotar as práticas
Guarani Mbya ao longo do tempo, nem de congelar seu modo de ser. Este é o
registro dos principais eventos que a nós foram transmitidos, debatidos
exaustivamente um por um quanto ao seu caráter, periodicidade e prática.
Muitos aspectos não foram incorporados, ora porque o volume de
informações não poderia ser reproduzido desta forma, ora por vontade dos
próprios Guarani Mbya, que decidiram restringir certos assuntos às reuniões
na Opy ( Toral, 2004, p.29)

Na aldeia Krukutu são realizadas muitas atividades contidas nesse calendário,
com as devidas adaptações, quando necessário. Como também são realizadas outras
atividades que não estão no calendário.
Nas aldeias Guarani Mbya, incluindo a Krukutu, é muito comum presenciarmos o
hábito de fumar o petyngua desde criança. Marcos Tupã, liderança da aldeia Krukutu,
relata que o petyngua é o cachimbo sagrado dos Guarani. A fumaça que sai dele leva os
pensamentos até Nhanderu. Começam a fumá-lo quando pequenos para estimular e
desenvolver a religiosidade. É possível perceber que em todos os momentos em que o
Guarani está em busca espiritual para se fortalecer em suas atividades usa o petyngua:
em alguma atividade religiosa, de cura, em alguma reza, quando estão na Opy ou
mesmo quando estão em conversas informais. Os Guarani acreditam que a fumaça que
sai do petyngua purifica as forças negativas que estão no lugar onde ele é fumado. Ele
pode ser feito de madeira e com argila, que pode ser misturado com ossos de caça para
ter maior resistência. Nas aldeias da região sul do Brasil, o petyngua é efeito com nó de
pinho, já que este material é bastante resistente ao calor. O cachimbo também pode ter
formato de um animal, como um papagaio. Antigamente o fumo era plantado nas
aldeias, hoje se usa fumo de corda comprado.
Além do petyngua, presente na aldeia Krukutu, também é possível encontrarmos
outros elementos que fazem parte da cultura Guarani, como o artesanato, com suas
cestarias de taquara de bambu e colares de contas pretas e brancas, além do canto e
dança, bem como o uso da erva mate (chimarrão), não só nas cerimonias religiosas mas
no cotidiano da aldeia. De acordo com relatos de lideranças Guarani da aldeia Krukutu,
os artesanatos que hoje são vendidos eram feitos para uso da comunidade. Os caçadores
4

Em anexo calendários Guarani
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faziam seus arcos e flechas e a cesta era de uso das mulheres, que as utilizavam para
carregar mandioca, batata-doce e demais alimentos plantados na roça. A cesta também
era utilizada para guardar os alimentos durante meses e até anos. No entanto, a falta de
matéria prima e a dificuldade no cultivo da terra, limitada pelas demarcações da área,
bem como improdutividade da terra para alguns alimentos tradicionais, dificultou a
prática tradicional, fazendo com que as cestas, os colares e pulseira, arco e flecha,
zarabatana se tornassem artefatos para a venda, contribuindo para o sustento de sua
família e da comunidade.
Marcos Tupã (2010) relata a importância do canto e dança para os Guarani,
especialmente o Xondaro e Tangara, sendo muito realizados também na Opy:
Cantamos com as crianças na Opy e nossa reza é em forma de canto.
Cantamos e dançamos na Opy todo fim de dia. Todas as músicas são em
Guarani e falam da natureza, da busca da terra sem mal, do nosso
fortalecimento espiritual. Nossos cantos são recebidos em sonhos pelas
nossas crianças e nossos pajés e passados para a comunidade. Se o Guarani
está forte espiritualmente, é porque tem o canto forte.

O Xondaro e o Tangará são danças muito significativas para os Guarani, pois
representam também algumas funções sociais dentro das aldeias. Os Xondaro eram os
guardiões das aldeias antigas, ainda sem contato com os juruas (não-índios), protegiam
a aldeia dos povos inimigos. Os guardiões se preparavam para preservar a vida do pajé e
da comunidade. Atualmente, é uma dança masculina que ainda mantêm esse significado
de guardar a aldeia e vigiar a Opy nas cerimônias. Já o Tangara é uma dança feminina,
na qual as meninas ou mulheres imitam os pulinhos do pássaro que tem esse nome. A
dança é realizada principalmente na Opy, mas também pode ser realizada fora dela,
resgatando a memória coletiva, na busca de força espiritual.
É comum encontrarmos elementos da culinária Guarani presentes na aldeia,
incluídas também no cardápio realizado no CECI. São utilizados fubá, milho verde,
mandió (mandioca), jety (batata doce), amendoim e farinha de mandioca, canjica e
feijão preto para preparar jopará e xipa (massa preparada com farinha de trigo, água e
sal). Segundo relatos de lideranças da aldeia Krukutu, quem primeiro cultivou e usou a
planta erva mate foram os Guarani. Trata-se de uma planta muito importante para a
cultura, tendo uma grande inserção no cotidiano da aldeia, sendo utilizada nas
cerimonias e nas reuniões formais e informais.
34

Na aldeia Krukutu, podemos perceber a importância dada à língua Guarani e à
prática religiosa como meio de resistência e fortalecimento da cultura Guarani Mbya.
Segundo Godoy (2003, p. 57 apud Meliá 1986, p.136), para o Guarani a palavra é tudo e
tudo para ele é a palavra. Para a autora, a natureza Guarani da palavra passa pelo sentido
da experiência religiosa e tem fundamentos sociológicos, psicológicos e teológicos, pois
o mundo divino é visualizado sob a imagem do homem e tem nele o seu caráter de
eternização por intermédio do dom expresso como comunicação. Já para Pissolato
(2007 apud Chamorro, 1995, p. 317), a religião Guarani é uma religião da palavra
inspirada.
Apesar da persistência de práticas culturais tradicionais, o contato com a
comunidade não indígena e a pouca terra demarcada fazem com que algumas mudanças
e adaptações façam parte do cotidiano da aldeia, numa relação de conexão e, ao mesmo
tempo, de estabelecimento de fronteira cultural, social, econômica e educacional na
relação com os não-índios e com a comunidade externa. E é nesse sentido que a escola e
a educação podem desempenhar um papel importante na aldeia. Segundo Wolf (2003, p.
297), sociedade e culturas não devem ser vistas como dados, pois os conjuntos culturais
estão continuamente em construção, desconstrução e reconstrução, sob o impacto de
múltiplos processos que operam sobre amplos campos de conexões culturais e sociais.

1.5. A educação do Guarani Mbya
“Cabe aos pais educarem seus filhos, mas numa aldeia todos educam, às vezes pode ser o cacique que é
o chefe da aldeia, pelo pajé que é o chefe religioso ou pelos velhos que têm grande conhecimento e são
respeitados por todos, principalmente pelas crianças” (Olívio Jekupé, 2006)

Para Meliá (1989), a educação do Guarani é uma educação da palavra, pois o
Guarani procura a perfeição de seu ser na perfeição do seu dizer. A palavra está presente
no modo de ser e viver Guarani, em sua cosmologia, seus mitos e ritos, na sua religião.
Tradicionalmente a educação Guarani é oral. Bergamaschi (2004), também enfatiza que
o ensinamento Guarani se dá pela palavra, pois são povos de cultura oral, em que
também a tradição é atualizada pela oralidade e pelo ritual. Timóteo Verá, cacique da
aldeia Tenonde Porã, em 2006, relatou um pouco da educação Guarani,
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(...) educamos nossas crianças nas casas, levamos ao conhecimento do Pajé,
Conselheiros da aldeia, para educar, para ensinar, para orientar porque a
educação é tudo, não é somente pegar o lápis para escrever, a educação é
tudo, a educação começa dentro de casa, começa com os pais, com o
irmãozinho maior, agora a partir do momento que vai constituir uma família
também é orientada pelos Conselheiros para conversar... dentro da educação
também fazem artesanato, reúnem todo o conhecimento principalmente das
plantas, ervas medicinais, danças, cantos, também religião é importante... as
duas coisas são importantes na comunidade, educação oral e participação de
artesanato e casa de reza, seguir o ensinamento tradicional e agradecer a Deus
toda tarde, de manhã, passando para nossas crianças e adolescentes, para não
esquecer guarani, continuar a resistir e respeitar a concepção de criança, tem
que ter mais velho, então essa geração passa de geração para geração para
que as crianças possam respeitar os mais velhos, respeitar criancinha mais
novinha... nossa educação guarani começa assim. (Cacique Timóteo da
Aldeia Tenonde Porã em 2006)

O “não esquecer Guarani”, seu modo de ser e viver (nhandereko), permeia e
fortalece a educação na aldeia. Motivo de luta e resistência há muitos anos. Para
Bergamaschi (2004), a vida Guarani existe como Teko, “o modo de ser guarani”,
(...) revela, explica e regula todos os aspectos da existência: concepção e
nascimento, educação, saúde, relacionamento entre as pessoas e outros
elementos da natureza – animal e vegetal, organização espacial e temporal,
morte e transcendentalidade. (Bergamaschi, 2004, p. 111)

Falar de educação Guarani é também falar de sua cosmologia. As aprendizagens
estão nos rituais, cantos, danças, mitos, calendário, histórias, saberes que são
transmitidos, tanto pelas famílias como na vida em comunidade.
Para Meliá (apud Pissolato, 2007), a condição humana dos Mbya está regida
pela palavra, a palavra que é a própria pessoa que, por sua vez, é a história de suas
palavras, escutadas e ditas, origem de ser e lugar de transformações decisivas. Pissolato
(2007) destaca que a partir da análise dos textos Mbya apresentados em Ayvu Rapyta
por Cadogan, foi apontada a correspondência entre as noções Mbya de ayvu
(“linguagem”) e (“dizer”) e nhe’ë (alma-palavra de origem divina), nos quais a
“linguagem” aparece como obra primeira da divindade e fundamento da existência
humana, traduzida como capacidade de “dizer-se”, sendo que é pela palavra-alma que se
ganha vida na Terra. Para os Guarani Mbya, o nhe’ë tem sua origem na concepção da
criança, que está ligada a um sonho que conta para a futura mãe ou pai da sua chegada.
Segundo Pissolato (2007), o sonho Mbya é antes uma espécie de aviso da gravidez que
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provavelmente está em curso, mas que ainda é desconhecida e se confirmará em breve,
estando o sonho sujeito a um trabalho de interpretação. Ressalta a autora que o sonho
costuma ser lido como o nhe’ë da criança, que se apresenta ao pai ou mãe que lhe
deverão acolher. Também é comum o comentário de que a futura mãe sabe que ficará
grávida ao ouvir o canto de um determinado pássaro. Pissolato (2007) argumenta que o
nhe’ë é a alma-palavra enviada pelos deuses como princípio e autonomia pessoal.
É na cerimônia do nhemongarai que as crianças e outros participantes recebem
seus nomes no ritual realizado na Opy pelo pajé. Percebe-se uma grande participação
dos Guarani nessas cerimônias, não somente das famílias das crianças que serão
nominadas, como de seus padrinhos e madrinhas, de Guarani de outras aldeias e de
convidados não indígenas. Pissolato em seu estudo etnográfico descreve que,
(...) o ritual remete às capacidades que este menino ou menina (ou adulto, se
for o caso) pode adquirir pelo nome pessoal, capacidades que, no caso Mbya,
não lhe são transmitidas diretamente pelo xamã, mas indicadas no nome que
este ouve, o que se espera que venha a desdobrar-se em saberes e poderes
controlados por seu portador(a). (Pissolato, 2007, p.293)

Geralmente é no período do “tempo novo” (ara pyau), de acordo com calendário
Guarani, que acontece este ritual. No entanto, a data precisa em que acontecerá somente
o pajé saberá, seja através de sonhos ou de alguma circunstância específica só a ele
revelada. No ritual canta-se e reza-se a noite inteira. Algumas mulheres tem a função de
manter o fogo aceso tanto para aquecer a água para utilização da erva-mate como
também para manterem os petyngua acesos com ervas ou fumo. O nome (a almapalavra) quem dá é Nhanderu. O pajé “escuta” das divindades e o transmite à mãe da
criança ou ao adulto. Para Pissolato (2007), baseando-se em Cadogan (1959), o nome
pessoal seria o que capacita o Mbya não apenas viver na Terra, mas viver conforme a
orientação das palavras ou ensinamentos divinos, que têm como fundamento básico o
controle sobre mbochy, “origem de todo mal”. Destaca Pissolato (2007) que quem porta
um nome adquire capacidade de viver sob a orientação dos saberes e poderes enviados
pelos deuses, assim como dizem os Mbya, será um Karai ou Kunhã Karai5. Este ritual é
5

Foi possível constatar um desses fatores na morte de uma criança de quase dois anos que
subitamente faleceu. Aparentemente não tinha nenhum problema de saúde, mas os pais estavam
separados e a mãe estava inconformada com a separação, chegando a deixa-la aos cuidados da
tia. Os comentários sobre a sua morte foi de que a criança sabia que a mãe estava muito triste e
que não a queria por causa da separação com o pai, resolveu então partir.
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muito importante para os Guarani, pois há o reconhecimento de quem é aquele
indivíduo, a partir do nome recebido. A partir desse momento ele será chamado pelo
nome dito pelo pajé e reconhecido por todos na aldeia. Relata-se uma experiência vivida
no nhemongarai da aldeia Krukutu, em 2005:
Já tinha avisado meus filhos que naquele dia de trabalho no CECI Krukutu
não iria voltar para casa, pois participaria do nhemongarai. Não sabia ao
certo o que iria acontecer, mas percebia pela reação de todos que era algo
muito importante e significativo. Todos estavam alegres e brincavam de me
chamar de nomes Guarani: Jerá... Pará... Kereku... Pensei que se tratava de
uma simples brincadeira. Até que em um determinado momento Luis Mirim
(cozinheiro do CECI) me dirigiu um olhar profundo e alegre perguntando se
eu já sabia que iria receber meu nome Guarani. Foi aí que percebi que todos
já sabiam desse fato menos eu... acredito que não disseram porque tinham
tamanha certeza da minha alegria em receber um nome Guarani. Já havia
participado de outras atividades na Opy, sabia um pouco da sua dinâmica,
mas não como naquele dia... tudo era muito significativo para mim, o canto e
dança, as rezas, os “discursos” proferidos pelos pajés (Sr. Adão Papá e Sr.
Laurindo), pelo cacique e lideranças... mulheres e homens cantando e
dançando... crianças com seus pais e parentes participavam até o sono
chegar... o chimarrão passando por todos... o petyngua sempre aceso... Já
madrugada, deu início aos batismos (nominação). Primeiro as três crianças,
depois eu. Embebida com a fumaça do petyngua do pajé fui nominada
naquela noite inesquecível. Foi-me sussurrado pelo pajé o nome. Após ser
dito meu nome Guarani, o pajé se afastou por alguns instantes com seu
petyngua e começou a perguntar para as mães das crianças batizadas que
nome foi dado a cada criança. Quando o pajé perguntou a mim eu lhe disse
Pará Poty. A partir daquele momento (...) de muita emoção já me sentia um
pouco Guarani. Todos muito felizes começaram a me chamar pelo nome
Guarani, me convidando a cantar e dançar com as mulheres. Foi no início da
manhã que a cerimônia teve seu término com algumas palavras proferidas
pelos pajés para todos que estavam na Opy. Perguntei então para Marcos
Tupã (cacique) o que significava o nome Pará Poty e ele respondeu “Flor do
Oceano”. A partir desse dia todos na aldeia começaram a me chamar pelo
nome indígena, inclusive algumas crianças. Fato este que me deixou e deixa
muito feliz. (Anotações da pesquisadora)

Para Pissolato (2007), o nhe’ë só se expressa como nome e alma na atividade da
pessoa a que se liga, nos efeitos que seja capaz de produzir para ela e para os outros
Mbya com quem se relaciona, só podendo conhecer sua qualidade no seu modo ser. O
modo de ser vai se evidenciando a partir do nome recebido no ritual. Pissolato (2007)
destaca, ainda, que na nominação o que interessa é afirmar a posição de um nome
Mbya, cuja especificidade será produzida na medida em que esta palavra ou voz se
expresse. Após a criança ter recebido o nome Guarani, todos ficam mais atentos ao seu
modo de ser, sendo um fator facilitador para a educação que deve receber, pois nos
nomes estão contidas certas características psicológicas, com certos tipos de
temperamentos.
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O respeito à individualidade, ao seu modo de ser, se faz presente na educação
desde a tenra idade. Na educação Guarani não são somente os pais os responsáveis pela
educação das crianças, mas também as lideranças, os pajés e demais parentes. A
educação tradicional, além de estar presente na convivência familiar, comunitária e
entre as aldeias, é potencializada na Opy, através das cerimônias, conselhos e em seus
discursos realizados, sem preocupação com o tempo. Homens e mulheres são
convidados a falar na Opy, a emitirem suas opiniões e a recebem os conselhos dos mais
velhos. Além de falarem sobre tudo na Opy, também tomam decisões importantes para
a aldeia, relativos a problemas internos e externos. Observa-se a importância dada a
reuniões com os Guarani de outras aldeias, pois é a oportunidade de falaram e ouvirem a
sabedoria, de aprenderem mais e fortalecerem mais a cultura. Ao concordarem com o
que é dito todos dizem “anheté” (“é verdade”, “é certo”, “é isso”).
Além do nome Guarani, a criança também possui em sua certidão de
nascimento, fornecida pela FUNAI, outro nome que na maioria das vezes é composto
pelos dois nomes, Juruá e Guarani, como Maite Ara Mirim da Silva, Tomaz Poty Mirim
dos Santos, etc.

1.6. A criança Guarani
“(...) A criança Guarani... a criança nova traz coisas novas, significados novos. Aumentar a população
da aldeia, isso traz força pra nós. Tem que cuidar das crianças porque são de muito valor. Todos tem que
cuidar das crianças, os pais, pajés, agentes de saúde. A primeira educação é dos pais. Tem criança que
mama até dois a três anos. A criança já tem espírito e é por isso que tem que ter educação. A educação é
para o espírito cuidar do corpo.” (Pajé Laurindo Tupã, 2011)

O cuidar e o educar faz parte da educação Guarani permeado pelo conhecimento
tradicional. Todos cuidam das crianças, inclusive as crianças. É comum ver crianças
maiores cuidarem das menores, pois além das crianças aprenderem com os adultos
aprendem também com as outras crianças. Observa-se que este cuidar de outras crianças
mais novas também faz parte do aprendizado dos futuros pais e mães. Um dos fatores
da baixa frequência às aulas de crianças a partir de dez anos, principalmente das
meninas, é devido à orientação materna e paterna de ficarem em casa para aprenderem a
cuidar dos irmãos menores, principalmente dos bebês, pois logo serão mães também.
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A partir dos cinco anos, aproximadamente, os pais começam a ensinar tudo
sobre o que elas precisam saber para se tornarem adultos responsáveis, sendo enfatizado
o comportamento que ele tem que seguir, o respeito ao próximo, enfim, tudo sobre a
cultura em que vivem.
As crianças são consideradas uma emanação de “Nhanderu”, como alma pura da
aldeia, vivem em liberdade, respeito e atenção. Timóteo Verá destaca:
(...) nós consideramos criança até mais ou menos dez anos... dez anos pra
frente já tem consciência que estão fazendo alguma coisa errada. Então,
primeiro leva no pajé para orientar e lembrar de novo da educação, da
importância do conhecimento, passar sabedoria para ela pra que não faça
coisa errada na aldeia. ( Cacique Timóteo Verá, aldeia Tenonde Porã, em
reunião no CECI Krukutu, 2007)

As orientações são incansavelmente dadas. Sempre que têm necessidade,
retornam aos assuntos já tratados, pois sabem que a criança está em fase de formação e
que ela não aprende tudo de uma vez. As crianças também aprendem através dos
exemplos dos adultos. Por isso, em nenhuma atividade da aldeia a criança é excluída.
Elas estão sempre próximas aos adultos – em reuniões, cerimônias, confecção de
artesanatos, na rotina familiar etc.
É comum observarmos nas brincadeiras simbólicas a representação desse
cotidiano. Brincam o tempo todo. Em uma das brincadeiras observou-se a representação
do uso do petyngua feito de materiais retirado da natureza. Percebe-se que a partir dos
dez anos, aproximadamente, as crianças utilizam o petyngua como os adultos.
As brincadeiras são realizadas em todo o espaço da aldeia Krukutu, seja na mata,
próximos às escolas, posto de saúde, associação, no campo de futebol, na represa, nas
proximidades das casas. Somente na Opy não foi observado nenhuma brincadeira e na
tentativa de fazê-la logo eram repreendidas.
Os brinquedos são de uso coletivo. Não possuem apego aos brinquedos, sejam
comprados, doados ou do material permanente do CECI. Os parques com brinquedos
infantis adquiridos pelo CECI e Escola Estadual são muito utilizados por todos da
aldeia, não havendo divisão de alunos do ensino municipal e estadual. Nas atividades
desenvolvidas no CECI Krukutu também ocorrem brincadeiras diversas, da cultura
indígena e não indígena, utilizando variados tipos de jogos e brinquedos recebidos da
Secretaria Municipal de Educação.
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As crianças que vivem na aldeia na maior parte do tempo estão brincando com
outras crianças. Os mais velhos as veem como possibilidade de fortalecimento da
cultura, sendo consideradas protetoras da aldeia, assim como relata Timóteo Verá
(2006): “As crianças é que protegem a aldeia, que protegem a nação... as crianças são
anjos, pequenos anjos que protegem do mal dentro da aldeia, é isso que pensamos da
criança”.
Todo conhecimento tradicional faz parte da educação. Ouvir os mais velhos,
seus conselhos e sabedoria, aprender a respeitar os demais e a cultura, aprender na
prática com seus pais, parentes e lideranças. As crianças aprendem na observação, no
ouvir, no tocar, experimentar; aprendem com e na natureza. Aprendem dentro e fora de
suas casas, aprendem na Opy, onde praticam ou presenciam o canto e dança Guarani –
estão sempre presentes nos rituais, cerimônias, reuniões e nas rezas. Desde pequena a
criança percebe a “força” da palavra. Observa-se que a palavra “não” é raramente dita
para as crianças. Isso não quer dizer que tudo pode, mas que tudo é permitido até o
momento em que os pais ou alguém mais velho observa que a criança pode se
prejudicar. Nesse momento, a criança é advertida e orientada e se desloca para outra
atividade sempre sendo observada por alguém da comunidade. Certa vez, ao ser
questionado sobre o quase não uso da palavra “não”, Marcos Tupã, então cacique da
aldeia Krukutu, disse que ao falar muito a palavra “não” ela perde a força, e que era por
isso que os filhos dos juruás (não índios) não obedecem aos seus pais, porque para
quase tudo os pais lhes falam a palavra “não”.
As crianças podem brincar de tudo. Na convivência com as outras crianças
observam uns aos outros, aprendendo o que e como fazer, sendo responsáveis por sua
socialização. É a mãe que geralmente está mais próxima da criança. Enquanto observa
suas brincadeiras, também aproveita para conversar com as outras mulheres e demais
pessoas da comunidade, próximo ou não da sua casa.
Com a construção do CECI, os Guarani de certa forma elegeram este local como
ponto de encontro de conversas, reuniões e recepção de visitantes da aldeia, assim como
destaca o escritor indígena Olívio Jekupé: “Como o CECI está no centro da aldeia, é um
lugar onde as pessoas gostam de conversar, é um aglutinador de pessoas”.
Percebe-se que a educação da criança está voltada para sua autonomia, respeito à
sua individualidade e participação nas atividades da aldeia. Segundo Tassinari (2007),
para os Guarani há o reconhecimento da autonomia da criança, que deve ser respeitada,
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pois a criança é vista como um ser de fato, portador de um espírito que precisa ser
cativado para ficar na terra. Quando seus pais ou outros familiares resolvem mudar de
aldeia, a criança é ouvida nesse procedimento e suas manifestações de satisfação e
insatisfação é levada em conta, bem como a sua liberdade de escolha. Para Tassinari
(2007) a liberdade que é dada às crianças indígenas parece atrelada a um
reconhecimento de suas habilidades de aprendizagem. As escolhas das crianças são
ouvidas com respeito e consideração. Pissolato (2007, p. 148) relata que um menino de
sete anos pode, se lhe interessa e consiga apoio de adultos, arriscar-se em visita a outra
aldeia na busca de amigos e experiência. Contudo, é na adolescência que os jovens
costumam se desligar temporariamente de suas famílias em busca de novas amizades e
relacionamentos afetivos.
Não é somente com relação às mudanças de aldeias que a atenção dos adultos se
voltam para as crianças, mas também com relação a dinâmica interna de cada família,
seja separações, discussões, mortes etc. Observa-se a interpretação de certas doenças,
baixo peso, choro frequente e até a morte de crianças devido a estes fatores. Segundo
Tassinari (2007), o reconhecimento das habilidades infantis e de sua autonomia frente à
educação não tira dos adultos indígenas a responsabilidade por educar as crianças e darlhes condições de aprendizagem, visando sua saúde e bem estar. Sobre a infância, um
educador do CECI relata que

Para nós a infância termina entre 12 e 13 anos. A partir daí, as meninas se
dedicam mais a ajudar as mães, cuidar dos irmãos menores, cuidar dos mais
velhos, entre outros serviços domésticos; os meninos colaboram ajudando os
pais aprendendo a cortar lenha, aprendendo desde cedo a conhecer e
identificar matéria-prima para a produção de artesanatos, se preparando para
ser Xondaro, e outras atividades inclusive os estudos. (Tupã Oliveira, 2011)

A criança Guarani aprende através de situações significativas, que fazem parte
de sua realidade, além de serem mediadoras das relações entre índios e não índios
através das atividades que participa na escola, uma vez que também são alunos. Outro
educador do CECI relatou que “(...) a criança significa para nós a felicidade, alegria, a
energia positiva e também nosso futuro”. (Iracema Martins, 2011)
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CAPÍTULO 2 – O CECI como espaço de fronteira

2.1. A implantação do CECI
“O CECI veio fortalecer as práticas relacionadas à natureza, os
animais, o calendário tradicional da cultura, a culinária, a
história, artesanatos, a religiosidade e a língua... veio fortalecer
a vida cultural Guarani dentro do contexto do conhecimento
milenar... isso é a nossa resistência...” (Marcos Tupã, aldeia
Krukutu, 2011)
Em entrevista, o atual presidente da Associação Nhe’e Porã, Olívio Jekupé e
Marcos Tupã, outra liderança da aldeia Krukutu, relatam que o processo de conquista do
CECI teve início em 2002, quando o presidente da Associação naquele momento, o Sr.
Geraldo de Oliveira Paula, encaminhou o pedido da comunidade para a construção de
uma casa cultural na aldeia. O então assessor da associação, Sidney Soares, passou a
estudar o tema. A ideia era utilizar os recursos que viriam da campanha da fraternidade
e a mão de obra indígena para a construção. Com as informações coletadas ficou claro
que a casa cultural deveria ser um espaço para a sistematização da tradição guarani, um
lugar onde fosse possível trabalhar o conhecimento dos pajés de uma maneira nova
junto aos jovens, utilizando meios modernos como a televisão e internet para falar da
tradição. A princípio a ideia é que esse espaço fosse um anexo da casa de reza, mas
Marcos Tupã considerou que seria melhor a construção junto à associação, assim
poderiam utilizar um espaço já construído. Pensando nas antigas casas guarani,
chegaram à conclusão de que a casa cultural deveria ser inteiramente redonda. O
primeiro projeto foi apresentado em agosto de 2002, o desenho foi inspirado no que
viram em uma visita ao Circo Escola Grajaú, onde procuravam informações sobre seu
funcionamento e uso. A viabilização do funcionamento do espaço seria com a Secretaria
de Assistência Social nos mesmos moldes do que já acontecia na aldeia Tenonde Porã.
Ao mesmo tempo conversavam com a Secretaria Municipal de Educação para a
construção de uma escola na aldeia, mas as negociações foram interrompidas quando o
Estado decidiu assumir o projeto. Então, o Sr. Olívio Jekupé apresentou o projeto da
casa cultural na Secretaria Municipal de Educação, através da Sra. Maria Nilda, que
decidiu encampá-lo, levando-o também para outras aldeias guarani da cidade de São
Paulo. O desenho final do CECI, como o projeto foi chamado, possuía a casa redonda e
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o anexo que seria o antigo prédio da Associação Nhe’e Porã. O auxílio da Secretaria
Municipal da Educação foi a única maneira de viabilização do projeto, já que o dinheiro
da campanha da fraternidade foi para o Instituto Teko Arandu, e o caixa da associação
Nhe’e Porá não iria ser suficiente para construir a obra. A Sra. Maria Nilda afirmou que
a Secretaria Municipal de Educação poderia ajudar. E, nesse mesmo dia, foi agendada
uma visita para que ela levasse os representantes da secretaria e tomasse conhecimento
acerca do projeto. Não demorou muitos dias, apareceram várias pessoas que faziam
parte da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Todas as lideranças e cacique
se apresentaram, e em seguida essas pessoas, bem como suas funções. Os indígenas da
aldeia Krukutu em questão ressaltam que foi através desse contato com a secretaria que
hoje possuem essas três construções, uma em cada aldeia que ficou conhecido como
CECI – Centro de Educação e Cultura Indígena. Em 28 de maio de 2004 foram
inaugurados os CECIs Krukutu e Tenonde Porã. Em junho do mesmo ano, foi
inaugurado o CECI Jaraguá.

Figura 2: Localização dos CECIs no município de São Paulo

Fonte: Setor de artes gráficas do Centro de Multimeios/DOT/SME/PMSP
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Atendendo a solicitação dos indígenas, os CECIs também foram criados a partir
da necessidade de se fazer frente à influência crescente da cultura não indígena nas
aldeias Guarani existentes na cidade de São Paulo.
Foi no mandato de Marta Suplicy que os CECIs foram implantados, juntamente
com os CEUs (Centros Educacionais Unificados), no município de São Paulo. Esses
projetos tinham como objetivo atingir a população em áreas carentes do município de
São Paulo, principalmente nas periferias, prestando serviços educacionais e culturais.
O fato das aldeias indígenas estarem cercadas pelos centros urbanos, tendo seu
espaço físico reduzido, faz com que se deparem com a possibilidade de perda de suas
tradições e dos meios tradicionais de sobrevivência no espaço natural, como a caça, a
pesca e a agricultura. O contato de crianças e adolescentes indígenas com a cultura não
indígena está cada vez mais intenso, ocorrendo principalmente através dos meios de
comunicação como TV, rádio e computadores. O uso crescente da língua portuguesa, a
adoção de hábitos diferentes aos costumes Guarani, o enfraquecimento do modo de ser e
de vida guarani (Nhandereko), se revelam como dificuldades para manutenção da
identidade. Assim, pensou-se em um CECI com atividades realmente diferenciadas,
adequadas para o fortalecimento dos costumes e valores dos antepassados, fazendo com
que a tradição e cultura Guarani fossem fortalecidas e valorizadas, como assinalou
Marcos Tupã:
(...) Pensamos no contexto da educação diferenciada e no fortalecimento da
identidade cultural. No contexto da legislação já definia ensino diferenciado e
bilíngue, em cada processo de aprendizagem de cada povo; O CECI veio
fortalecer as práticas relacionadas à natureza, os animais, o calendário
tradicional da cultura, a culinária, a história, artesanatos, a religiosidade e a
língua... veio fortalecer a vida cultural Guarani dentro do contexto do
conhecimento milenar (...)

Os CECIs possuem um CEII (Centro de Educação Infantil Indígena) e um
Centro Cultural. Mesmo com os CECIs implantados nas três aldeias Guarani do
Município de São Paulo, existe as peculiaridades inerentes à maneira de apropriação dos
indígenas de cada aldeia, seja no aspecto pedagógico e administrativo, seja na atuação
dos coordenadores geral, educacional e cultural, estando sujeitos também ao espaço
físico disponível em cada aldeia para a realização das atividades.
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Os CECIs Krukutu e Tenonde Porã estão vinculados à Diretoria Regional de
Educação da Capela do Socorro e o CECI Jaraguá à Diretoria Regional de Educação de
Pirituba, estando os três CECIs vinculados à Secretaria Municipal de Educação do
Município de São Paulo. Esta dissertação focalizou a aldeia Krukutu, onde está
localizado o CECI Krukutu. A pesquisa de campo foi realizada somente nesse local em
decorrência da pesquisadora ter realizado trabalho de coordenação administrativa e
pedagógica durante quatro anos com os Guarani moradores do local.

Figura 3: CECI Krukutu

Fonte: arquivo pessoal da autora/2008

2.2 Suas finalidades e organização
O CEII (Centro de Educação Infantil Indígena) vinculado ao CECI Krukutu tem
por finalidade o desenvolvimento integral da criança indígena, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, na faixa etária dos 0 a 5 anos e 11meses. Já o Centro
Cultural está voltado para a promoção das práticas culturais dos Guarani. Apesar das
crianças estarem divididas em turmas, conforme é designado pela Secretaria Municipal
de Educação, os grupos na prática estão organizados de acordo com o modo de vida
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Guarani, a partir do qual crianças de diferentes faixas etárias participam juntas das
atividades desenvolvidas pelos educadores.
A organização de grupos e do cotidiano está de acordo com a Portaria SME nº
5286/04 de 16/11/04 – Cap. 12, inciso V: “Poderão ser previstas no Projeto Pedagógico,
diferentes formas de organização das classes/grupos, a fim de garantir o atendimento à
demanda, assim como atividades que contemplem a convivência entre crianças de
diversas idades”.
Após a inauguração do CECI Krukutu foram realizadas várias reuniões para
melhor apropriação da dinâmica administrativa e pedagógica que deveria ser implantada
no CEII. Para todos eram muitos os desafios, novidades e possibilidades. Aos poucos a
construção da rotina e do fazer pedagógico foi se efetivando, na perspectiva da
educação intercultural e diferenciada, atendendo aos seguintes objetivos, elencados
junto aos Guarani e contidos no projeto pedagógico:
Reafirmar e fortalecer a identidade étnica presente no modo de ser e de vida
Guarani, principalmente na educação das crianças (Nhandereko); estimular e
valorizar o uso da língua materna Guarani e suas formas próprias de
construção do conhecimento; fortalecer as formas de transmissão oral;
valorizar brincadeiras, jogos, cantos e danças infantis tradicionais (Xondaro e
Tangará); valorizar o saber e o conhecimento dos mais velhos; recuperar,
divulgar e preservar suas histórias, conhecimentos e tradições orais; construir
um espaço para diálogos e conversas sobre as atividades tradicionais (roças,
pesca, construção de casa, culinária e artesanato); despertar o conhecimento
sobre outros povos indígenas; divulgar e informar sobre a realidade e a
cultura Guarani para os não indígenas (juruás); possibilitar aos Guarani o
acesso e intercâmbio com outros povos indígenas e não indígenas, bem como
aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade envolvente; formação
permanente do educador indígena.

Consta no projeto pedagógico do CECI Krukutu que, de acordo com as diretrizes
legais abaixo, será possível garantir à comunidade uma educação escolar indígena
Guarani diferenciada, que respeite e fortaleça seus costumes, tradições, língua,
processos próprios de aprendizagem, reconhecendo suas organizações sociais.
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Quadro 1:Fundamentação legal para o projeto CECI
Constituição Federal, de 05/10/88, artigos 210, 231
e 232

Convenção e Resolução nº 169 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT de 27 de junho de
1989
Decreto Federal nº 26/91 de 04/12/91

Lei Federal nº 9394/96 de 20/12/96

Parecer CNE/CEB nº 14/99 de 18/10/99

Resolução CNE/CEB nº 3/99 de 10/11/99

Lei Federal nº 10.172/01 de 09/01/01

Parecer CP/CNE nº 10/02 de 11 de março de 2002
Deliberação CEE/SP nº 35/2003 de 25 de junho de
2003
Resolução SE nº147/03 de 29/12/03
Decreto nº 44.389/04 de 18/02/04
Decreto Estadual nº 48.532/04 de 09/03/04

Portaria nº 3194/04 de 28 de maio de 2004

Reconhecem aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, bem como
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e
interesses.
Concernente aos povos indígenas e tribais.
Dispões sobre a educação indígena no Brasil e
atribui ao Ministério da Educação a competência
para coordenar as ações referentes à educação
indígena, em todos os níveis e modalidades de
ensino.
Definem que os sistemas de ensino, com a
colaboração das agências federais de fomento á
cultura e de assistência aos índios, desenvolverão
programas integrados de ensino e pesquisa para a
oferta de educação escolar bilíngue e intercultural
aos povos indígenas, estabelecem objetivos e o
apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento de
programas.
Diretrizes curriculares Nacionais da Educação
Escolar Indígena – Detalha as diretrizes
curriculares com a sua fundamentação,
conceituações da Educação Indígena, estrutura e
funcionamento da “Escola Indígena” e ações
concretas visando à educação escolar indígena.
Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento
das escolas indígenas, enfatizando o ensino
intercultural e bilíngue, a valorização dos povos
indígenas e a afirmação e manutenção da
diversidade étnica. Orienta a organização da escola
indígena, a formulação do projeto pedagógico e a
formação de professores, definindo as esferas de
competência dos sistemas e o regime de
colaboração entre eles.
Aprova o Plano Nacional de Educação, que inclui
como modalidade de ensino a educação indígena,
definindo, a partir de diagnóstico, as diretrizes, os
objetivos e as metas.
Referente à formação do professor indígena em
nível universitário
Estabelece normas para a criação, regulamentação,
autorização e reconhecimento das escolas
indígenas no Sistema de Ensino do Estado de São
Paulo
Dispõe sobre a organização e o funcionamento das
Escolas Indígenas no Sistema de Ensino do Estado
de São Paulo.
Dispõe sobre a criação dos Centros de Educação e
Cultura Indígena - CECI
Estabelece diretrizes relativas à Política Estadual
de Atenção aos Povos Indígenas, cria o Conselho
Estadual dos Povos Indígenas e o Comitê
Intersetorial de Assuntos Indígenas.
Dispõe sobre as diretrizes e normas referentes à
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Parecer CME nº 30/04 de 04/11/04
Portaria nº 2.808 de 04 de abril de 2005

organização, funcionamento e atendimento à
demanda nos Centros de Educação e Cultura
Indígena (CECIs).
Autoriza o funcionamento dos Centros de
Educação Infantil Indígena (CEII) vinculados aos
CECIs.
Estabelece orientações complementares referentes
ao Calendário de Atividades dos Centros de
Educação Infantil – CEIs vinculados aos Centros
de Educação e Cultura Indígena (CECIs).

Termo de Cooperação Técnica SME/SEE/2005 de
21/12/05

Visa definir competências para autorização de
funcionamento e supervisão dos Centros de
Educação Infantil Indígena integrados aos Centros
de Educação e Cultura Indígena –Projeto CECI.
Portaria nº 2808 de 04/04/05
Dispões sobre o calendário escolar diferenciado
para os CECIs.
Fonte: Projeto Pedagógico CECI Krukutu e Manual de Normas e Procedimentos – Secretaria Municipal
de Educação –São Paulo e do Portal da Secretaria Municipal de Educação

No entanto, além da legislação que fundamenta o projeto CECI, pensou-se na
efetivação de uma proposta pedagógica diferenciada e intercultural que respeite o
tempo, o espaço, as aprendizagens e conhecimentos Guarani.
O projeto pedagógico do CECI é pensado e elaborado no início de cada ano
letivo. Nele está contido o histórico do CECI e as legislações que o permeia, seus
aspectos institucionais, justificativa, finalidades e objetivos da educação escolar infantil
indígena Guarani Mbya, sua organização administrativa, recursos humanos, aspectos
pedagógicos (concepções de educação, educador e criança), a organização do trabalho
pedagógico, calendário escolar, avaliação e articulação do CEII com as famílias, UBS,
escola estadual e com a comunidade em geral. Já o plano de aula é construído a cada
quinze dias, no qual estão descritos temas a serem abordados pelos educadores e
distribuídas às tarefas de trabalho entre o grupo. Ao ser escolhido o tema decidem quem
irá contar a história, quem irá realizar a atividade gráfica sobre a história, a colagem, o
desenho etc. As atividades pedagógicas são desenvolvidas em todos os espaços do
CECI e da aldeia.
Seguindo as orientações da portaria nº 3194 de 27 de maio de 2004, o CECI
deve oferecer atendimento às crianças em período integral de 8 horas diárias, de
segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00. Os educadores iniciam às 08h00 para
auxiliarem no lanche da manhã. Estão divididos em dois períodos, manhã e tarde, sendo
quatro educadores por período e um auxiliar escolar que permanece em período integral.
No ano letivo de 2011estavam matriculadas no CECI Krukutu 64 crianças.
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As instalações e equipamentos do CEII e do CECI Krukutu são: 01 pátio interno,
02 salas de aula, 01 sala administrativa, 01 cozinha, 01 dispensa (para guardar
alimentos), 01 sala para utensílios, 02 banheiros externos e 02 internos; 01 Sala de
Informática e Biblioteca; 01 Espaço Infantil (chuveiro e banheiro para crianças
menores) e 01 Brinquedoteca. A alimentação servida às crianças é proveniente da
SEMAB (Secretaria Municipal de Abastecimento). Apesar dos alimentos fornecidos
pela prefeitura serem semelhantes aos das escolas não indígenas, existem alguns
alimentos específicos da culinária Guarani que são enviados como milho em natura e
mandioca em maior quantidade, etc.
Com exceção da coordenadora geral, todos os funcionários são indígenas. A
coordenadora geral é funcionária da Secretaria Municipal de Educação. Os demais
funcionários do CECI são contratados por empresas terceirizadas ou Ong. Os
educadores acompanham as crianças em todas as atividades realizadas no CECI.
Observa-se que alguns pais também participam de algumas atividades com as crianças
como parquinho, desenho, pintura e exibição de filmes. Em julho de 2011 as atividades
com os monitores foram paralisadas devido ao projeto Recreio nas Férias no CECI.
A maioria das atividades são baseadas no calendário Guarani, a partir do que em
cada mês e ou período constam atividades cerimoniais e econômicas específicas.
Inúmeras reuniões de planejamento foram e são realizadas para o desenvolvimento das
atividades no CECI, sempre respeitando o calendário Guarani, como mostra a imagem
abaixo – Marcos Tupã coordena o planejamento semanal.
Figura 4: Planejamento de atividades de acordo com calendário Guarani

Fonte: arquivo pessoal da autora/2004
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No início de cada ano letivo são realizadas reuniões para discussão e efetivação
do calendário não indígena, comum a todas as escolas da secretaria municipal de
educação. No entanto, balizados pela portaria 2808/05, que dispõe sobre o calendário
escolar diferenciado para os CECIs, o mesmo é pensado de maneira a respeitar os
períodos e datas significativas para os Guarani da aldeia. A discussão da inclusão ou
exclusão de alguns feriados no calendário não indígena é realizada de forma bastante
criteriosa. Mantêm-se o que acreditam ser também significativo, por conter uma história
interessante, como o dia do trabalho. Nesse calendário há possibilidade da oficialização
dos feriados Guarani, destacando as cerimônias e atividades significativas para a aldeia,
fazendo parte dos dias letivos.
Em 2004, quando foi implantado o CECI, as aulas eram somente em Guarani. A
partir de 2011 começaram a ser bilíngue para as crianças de quatro a seis anos. A
implantação do ensino bilíngue ainda é um assunto discutido entre as lideranças, pais e
educadores. De acordo com Luiz Karai, coordenador educacional do CECI, pensou-se
no ensino bilíngue para as crianças serem melhor preparadas para o ingresso no 1º ano
na escola estadual. Além da inclusão do ensino bilíngue, algumas mães questionam se
no CECI se deve ensinar a escrita Guarani. Observa-se uma tensão pedagógica entre o
ensino bilíngue e monolíngue, acompanhada ou não pela escrita.
Após algumas reuniões com os pais, educadores Guarani e a coordenadora geral
do CECI Ana Lucia, decidiu-se que em 2011 realizariam o planejamento com atividades
com enfoque bilíngue, sendo que a partir de um mesmo tema dois educadores
ensinariam a escrita de algumas palavras em Guarani e outros dois educadores
ensinariam as mesmas palavras em língua portuguesa. Estas atividades desenvolvidas
durante o ano letivo de 2011 estariam sujeitas a avaliações para o repensar pedagógico
para 2012.
Algumas das oficinas/atividades realizadas no CEII podem ser assim
discriminadas: confecções de colares, história e confecção do balaio, história do milho e
confecção da peteca, batismo e histórias da erva mate (plantio e limpeza do terreno),
história do Xondaro (dança dos guerreiros), canto e danças sagradas, história da roça,
passeio (trilha pela mata, sendo contada a histórias das plantas e dos animais), história e
plantio da mandioca, preparo da terra e plantio das ervas medicinais, plantio do palmito
e milho. Como resultado algumas práticas se destacam: elaboração de desenhos,
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representando as atividades desenvolvidas, teatro, filmes, brincadeiras diversas com
peteca, bola, corda etc., pintura, escrita de palavras e nomes em Guarani, desenho e
nomes das plantas, em Guarani e Língua Portuguesa, principalmente para as crianças
entre 4 e 5 anos e 11 meses.
Umas das maiores dificuldades encontradas por todos os funcionários do CECI,
em 2011 foi a não finalização da reforma do CECI e a demora no início da formação
inicial para os educadores. A maioria dos educadores são alfabetizados. A grande
maioria não terminou o ensino fundamental. Nenhum tem o ensino médio completo. A
maioria quer prosseguir seus estudos almejando o ensino superior, mas devido à
distância e a falta de transporte não conseguem frequentar as escolas não indígenas que
mantêm essas modalidades de educação. Para minimizar esta situação, em setembro de
2011, teve início o MOVA (Alfabetização de adultos) indígena no CECI Krukutu. As
matrículas foram abertas para todo o Guarani da aldeia, sob a coordenação da ONG
Opção Brasil, que também é responsável pelos contratos dos educadores do CECI e
acompanhamento das atividades pedagógicas realizadas, conforme contrato estabelecido
pela Secretaria Municipal de Educação.
Sempre na segunda semana de cada mês é realizada a formação continuada
seguindo as orientações da SME para os três CECIs, com a participação de todos os
educadores e equipe pedagógica da ONG Opção Brasil. Essa formação é realizada a
cada mês em um CECI, num sistema de rodízio entre os CECIS Krukutu, Tenonde Porã
e Jaraguá. Também com a coordenação da SME, os Guarani dos três CECIs estão
elaborando o referencial de educação infantil indígena, com a participação dos
coordenadores geral, educacional e cultural. Uma das solicitações dos educadores
indígenas é de ser efetivada a formação inicial em conjunto com o magistério indígena,
pois uma das queixas mais frequentes por parte dos educadores é a falta de formação e
de material didático específico e diferenciado voltado à cultura Guarani e a alguns
aspectos linguísticos das línguas Guarani e Portuguesa.
É possível observar que nas atividades do CECI nem todas as crianças
participam diretamente. Algumas ficam observando, outras participando por um curto
período de tempo ou realizando outras atividades. Isto ocorre com mais frequência
quando a atividade é de desenho, colagem ou exibição de filme. Dependendo da faixa
etária e da atividade, o tempo de permanência é variado. No entanto, nas atividades de
escrita e contação de histórias as crianças tendem a ficar um período mais longo. Nas
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atividades na mata, na Opy, no campo de futebol e no parquinho observa-se maior
participação das crianças. Um polo aglutinador das crianças é no horário das refeições.
Percebe-se sempre uma espera ansiosa pela alimentação que sempre é recebida com
muita alegria.
O relacionamento das crianças com a dinâmica do CECI é tranquila e permeada
de alegria e brincadeiras. Mesmo quando o CECI está fechado, as crianças e demais
Guarani ficam sentados em seu entorno. O CECI se transformou também em um polo
aglutinador e de referência para o encontro das famílias, reuniões com a comunidade,
reuniões com parceiros do CECI e demais visitantes.
É frequente as crianças da Escola Estadual Indígena Krukutu participarem de
atividades com as crianças do CECI. A Escola Estadual Indígena Krukutu foi
inaugurada em 2004, alguns meses antes da inauguração do CECI. Olívio Jekupé,
presidente da Associação Nhe’e Porã, relata que quando o Estado ficou sabendo que iria
ser construída uma escola na aldeia pelo município de São Paulo, iniciaram a construção
da escola estadual.
Uma das preocupações das lideranças da aldeia, assim como do cacique e do
grupo das mulheres, é de que as crianças deveriam ser alimentadas também nos finais
de semana. Algumas famílias não têm dinheiro para comprar os alimentos necessários.
Devido a essa situação algumas mulheres estão utilizando a cozinha comunitária, nos
finais de semana, para cozinharem para as crianças que necessitam, bem como para sua
própria família. O CECI também é utilizado uma vez por mês, no final de semana, para
a realização do projeto de pesagem e medição das crianças, realizado pela pastoral da
criança.
Foi possível observar que as crianças ocupam a maior parte do tempo e dos
espaços da aldeia para brincadeiras diversas. Brincam muito em pequenos grupos ou em
duplas. As crianças só falam a língua Guarani, principalmente os menores de cinco
anos.
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2.3. Educação Escolar Infantil Indígena na aldeia, seus significados e apropriação
Todos os Guarani entrevistados disseram que a escola é necessária na aldeia, que
todos concordaram com a construção e implantação do CECI. A decisão da construção
foi efetivada a partir de reuniões realizadas com a comunidade por suas lideranças e
representantes da Secretaria Municipal de Educação, assim como aponta o Sr. Laurindo
Tupã, pajé da aldeia Krukutu: “A gente precisa ter escola na aldeia, precisa de escola
pra estudar. Desde pequeno tem que conhecer nossa cultura e aprender a cultura do
povo de fora” . Para Olívio Jekupé, presidente da associação Nhe’e Porã,
O CECI foi construído para resgate da cultura, com o Centro Cultural, para
atender aos turistas, brincar com as crianças... O CECI possibilitou ampliar
conhecimento... O CECI dá continuidade à casa de reza... leva as crianças na
casa de reza para participar das atividades, para cantar... No CECI faz
colares, desenho etc. Trabalham no CECI pessoas que conhecem a cultura
para dar continuidade na cultura... coloca os tradicionais para falar. O CECI é
para o fortalecimento da cultura indígena” (Olívio Jekupé/2011)

Muitas das atividades planejadas no CECI são realizadas na casa de reza. As
crianças cantam e dançam, participam das cerimônias e de outras atividades lá
desenvolvidas.
Figura 5: Sr. Laurindo Tupã, Xeramõe(pajé) e educador do CECI, na Opy

Fonte: arquivo pessoal da autora, 2005

Segundo Marcondes (2008), para os Guarani a Casa de Reza (Opy) é um centro
sagrado no tekoa, sendo o tekoa o lugar onde vivem segundo seus costumes e leis.
O espaço físico de um tekoa deve possuir todos os recursos necessários para
a sobrevivência da comunidade e garantir a privacidade do grupo, além de
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conter recursos naturais preservados que permitam a manutenção de seu
nhandereko. (Marcondes, 2008, p.23)

Na Casa de Reza, também são tratados assuntos pertinentes ao CECI, seja
alguma orientação, resolução de problemas ou mesmo sugestões para seu melhor
funcionamento. Não foi por acaso que logo após a inauguração do CECI, o xeramõe
(pajé) orientou que antes do início das atividades no CECI fôssemos à Casa de Reza
para Nhanderu abençoar o trabalho que seria iniciado na aldeia.
Nas cerimônias religiosas às vezes conversamos sobre o CECI, tudo depende,
quando tem dificuldade. Os pais tem que mandar as crianças; os monitores
tem que se esforçar mais um pouco.., Nas cerimônias falamos sobre o CECI,
sobre a limpeza, conservar mais o lugar, saúde... (Laurindo, 2011)

O CECI foi construído e está incluso no tekoa. A apropriação do CECI pelos
Guarani se faz presente no cotidiano da aldeia e nos diversos projetos que a comunidade
realiza. Das atividades realizadas no CECI estão as que contemplam também as ações
em parceria com a equipe de saúde da UBS Krukutu, da pastoral da criança e de
FURNAS, parceiros importantes com relação aos cuidados com a saúde e nutrição das
crianças. Além do trabalho educativo e preventivo, o CECI está atento às deficiências
nutricionais das crianças a partir da demanda informada por aqueles. Quando uma
criança está com baixo peso, desnutrida ou em alguma dieta alimentar, o fato é
comunicado à coordenação do CECI e aos funcionários da cozinha, que atentos
acompanham a nutrição da criança em questão.
A equipe de saúde da UBS Krukutu, além de acompanhar alguma dieta
específica para os alunos do CECI que necessitam desse procedimento, também
utilizam o espaço do CECI para ações preventivas como palestras e demais orientações
necessárias. A pastoral da criança, através da coordenadora do projeto da pastoral na
aldeia e das lideranças Guarani, realizam um trabalho voluntário agindo na promoção da
saúde e do desenvolvimento integral de gestantes, crianças e suas famílias.
Mensalmente utilizam o espaço do CECI para realizarem as reuniões com a comunidade
e a pesagem das crianças, sendo anotadas as informações em caderno próprio. Rosamar,
coordenadora do projeto da pastoral na aldeia, relata que as lideranças da aldeia
autorizaram a efetivação do projeto após consulta à comunidade, desde que fosse
respeitada a religião Guarani. No início do projeto, em 2000, Rosamar relata que o
enfoque era o combate à desnutrição e prevenção da mortalidade infantil. As crianças a
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partir dos seis meses tinham um alto índice de desnutrição. A carência alimentar era
geral e não afetava somente às crianças. Dentre as obrigações de FURNAS, contidas no
termo de compromisso de ajustamento de conduta do Ministério Público Federal,
capítulo V, estava o compromisso de construir, na aldeia Krukutu, Unidade
Multifuncional com área aproximada de 120 metros quadrados, destinada à implantação
de cozinha comunitária e de unidade básica de saúde, conforme “Projeto da Unidade
Multifuncional”, previamente discutido e aprovado pela comunidade indígena, a partir
do ano 2000. A cozinha comunitária seria destinada a preparação e oferta de comidas
tradicionais, sobretudo às crianças, como incentivo ao consumo da culinária Guarani, à
produção de gêneros necessários na própria aldeia e à recuperação nutricional dos seus
membros, além do fornecimento dos equipamentos necessários ao seu funcionamento.
Com estes compromissos cumpridos por FURNAS, a implementação desses
equipamentos foram efetivados. Uma equipe de saúde designada pela FUNASA para
trabalhar no posto de saúde, além da cozinha comunitária, que começou a ser utilizada
pela comunidade à medida que recebiam alimentos ou em alguma comemoração
específica. Como nem sempre tinham alimentos, a cozinha foi pouco utilizada nesse
período.
Além da implantação da cozinha comunitária e da unidade básica de saúde, o
“Projeto de Recuperação Ambiental e Subsistência” de FURNAS, coordenado pela
engenheira agrônoma Roseli Alleman, contemplou a aquisição de sementes, adubos
orgânicos, mudas, ferramentas, alimentação para mutirões de trabalho, fretes,
deslocamentos, povoamento da área da aldeia com espécies de vegetação nativa,
sobretudo das mais utilizadas pelos índios como fonte de alimento, saúde e em sua
cultura material, com apoio às atividades de agricultura de subsistência e artesanato a
serem desenvolvidas pela comunidade e a construção de açude na aldeia do Krukutu
para criação de peixes.
Em algumas ações específicas, a parceria CECI e FURNAS foi muito
significativa, principalmente no que diz respeito à nutrição e educação alimentar.
Oficinas de nutrição, plantio de roças tradicionais como o avaxi (milho), viveiro de
mudas, mutirão de plantio de mudas frutíferas, foram uma das atividades realizadas
pelos educadores e crianças do CECI, fazendo parte do planejamento das atividades
pedagógicas a serem desenvolvidas. Todos os Guarani entrevistados nesta pesquisa
apontaram para a melhora da saúde das crianças depois da implantação do CECI na
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aldeia: “(...) melhorou alimentação, melhorou a saúde, diminuiu internação no hospital...
O pessoal do hospital perguntou porque não tem mais crianças indo lá... Antigamente
lotava o hospital... A nutrição do meu filho melhorou” (Marina Katu, 2011). Relata-se
uma experiência vivida na segunda semana de trabalho no CECI, em 2004:
Na semana seguinte em que ocorreu a inauguração do CECI, presenciei o
velório de duas crianças na Opy, onde há uma semana tinha participado da
cerimônia dando início aos trabalhos. A aldeia estava em luto. As atividades
foram suspensas. A tristeza se fazia presente em todos os olhares. A causa da
morte de uma das crianças foi desnutrição e pneumonia e da outra também
desnutrição acompanhada de complicações cardiológicas. Nos meus
primeiros contatos com as crianças já havia percebido uma situação de
fragilidade nutricional, acompanhada de corizas, gripes e pneumonia de
acordo com relato de algumas mães. Acompanhar o sofrimentos das mães,
das crianças e demais Guarani da aldeia foi um fator determinante para o
combate à desnutrição através da alimentação e trabalho realizado no CECI,
buscando ações e projetos com enfoque multiprofissional. Minha indignação
ao ver crianças desnutridas no município de São Paulo foi muito grande.
Neste momento “conversei” com Deus e afirmei para mim mesma que no que
dependesse do trabalho realizado no CECI nenhuma criança mais morreria de
fome ou desnutrição. No entanto, para efetivar esse trabalho sabia que
precisaria da ajuda de pessoas que também atuavam com as crianças, isto é, a
equipe de saúde, da pastoral da criança, da engenheira agrônoma, das
lideranças e dos pais. Ao finalizar meu trabalho no CECI, saí com a sensação
do dever cumprido pois além de nenhuma criança ter morrido de desnutrição,
as mesmas se encontravam saudáveis e com uma considerável queda nas
internações, graças ao envolvimento e compromisso de todos nesta força
tarefa. (Anotações da pesquisadora)

Neste período coube a equipe de saúde da UBS Verá Poty, anexo Krukutu,
disponibilizar uma lista com nomes de crianças que estavam abaixo do peso ou com
alguma carência nutricional, indicando reforço alimentar ou algum outro tipo de
procedimento. A pastoral da criança, mensalmente, também disponibilizava uma lista
com nomes de crianças, sendo que para algumas já havia entregue a farinha enriquecida.
Esta lista ficava fixada na cozinha. Quanto ao trabalho da engenheira agrônoma Roseli
Alleman, contratada por FURNAS, foi o de incentivar e subsidiar o cultivo de hortas,
inclusive no CECI, a criação de uru (galinhas), o plantio de árvores frutíferas e o
manejo da terra para outros plantios. Os parceiros no combate à desnutrição e nas
formas de melhorar a saúde das crianças foram e são de fundamental importância, além
de outros projetos também desenvolvidos na aldeia.
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Dados fornecidos pela pastoral da criança6 revelam que em 2000, ano em que se
deu início ao trabalho na aldeia, o índice de desnutrição era de 24,8%; em 2004, quando
se iniciou o projeto CECI, era de 23,5%; em 2008, o índice foi de 6,4% e, em 2011, de
4,9%. Podemos observar, através destes índices, uma diminuição muito significativa na
desnutrição das crianças da aldeia. Para a agente da pastoral da criança, a Sr.ª Rosamar,
a diminuição da desnutrição diminuiu muito depois da implantação do CECI, mas ainda
há alguns casos. Ela reforça que a desnutrição esta relacionada a falta e qualidade na
alimentação adequada, sendo que algumas famílias não tem como adquirir alimentação
em quantidade suficiente para crianças e adultos, por isso, também é importante a
implantação de projetos de sustentabilidade, a partir do que terão renda para aquisição
de alimentos.
Além da diminuição da desnutrição outras mudanças ocorreram, assim como
relata Olívio Jekupé (2011):
(...) Teve mudanças no cotidiano da aldeia... computadores, filmes. Como o
CECI é no centro da aldeia, é um lugar onde as pessoas gostam de conversar,
é aglutinador de pessoas; a qualidade de vida melhorou muito com a criação
de empregos para as pessoas/famílias, melhorou a saúde das crianças
também, pois além da água ser ruim, antes do CECI, as crianças passavam
fome.

São nas conversas, reuniões e cerimônias que o nhandereko, o modo de ser e
viver Guarani, também se faz presente. Nesses encontros, somente é falada a língua
Guarani. Só utilizam a língua portuguesa quando se comunicam com os juruás7. Não
perder a língua Guarani é uma das preocupações entre os indígenas da aldeia.
Frequentar o CECI é uma ferramenta para que a fluência da língua seja recuperada,
como descreve o Sr. Laurindo Tupã: “Não devemos deixar de falar a própria língua. Até
5 e 6 anos fala só Guarani e depois começa aprender português. Algumas crianças de 3
anos já querem aprender a falar em português algumas palavras”.
6

Dados fornecidos pela pastoral da criança a partir das informações anotadas no Caderno da
Líder da Pastoral da Criança que atua na aldeia Krukutu desde 2000, a Srª Rosamar Maria
Coelho.
7
Percebi com o passar do tempo que os Guarani insistiam que eu aprendesse a falar a língua
Guarani. Foi nesse contexto que um dia ousei chamar as crianças para a refeição em Guarani,
estimulada pelos educadores ali presentes. No entanto, a frase não saiu como deveria e fui
motivo de muitas gargalhadas por parte de todos, pois tinha que dizer “Peju Kyrĩgue Pekaru”
(Crianças venham comer), no entanto, disse: “Peju Kirĩngue pekuaru” (Crianças venham
urinar).
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Para os Guarani a palavra é muito importante. Nela se encontra a confiança, o
conhecimento, o vínculo, o respeito, o afeto, o transcendental, os mitos, a religião. A
palavra tem “força”, tem sentimento e realização. Observa-se a importância dada às
palavras nas reuniões realizadas no CECI, nas cerimônias na casa de reza, nas conversas
pausadas e cuidadosas, no instante em que a conversa tem que ser interrompida para que
possam utilizar o petyngua (cachimbo), buscando a melhor palavra e ou a melhor
decisão a ser tomada. Desse modo, a língua Guarani faz parte da resistência e
fortalecimento da cultura, sendo um dos motivos de preocupação para as crianças não
aprenderem outra língua antes dos seis anos aproximadamente. No entanto, assim como
já foi descrito, as crianças abaixo de seis anos têm contato com a língua portuguesa
através dos meios de comunicação e diversas mídias presentes na aldeia, criando um
ambiente facilitador na aprendizagem precoce de algumas palavras. Nas reuniões
realizadas no CECI sempre foram discutidos os assuntos prioritariamente na língua
Guarani, sendo traduzidas as ideias principais em português para prosseguimento das
decisões.
Um exemplo interessante da “força” da palavra é o que diz respeito à palavra
monitor, utilizada no início do projeto CECI. Os Guarani refletiram sobre esta palavra e
decidiram mudá-la para educador, com o apoio da coordenadora geral Ana Lucia, como
relata Luis Karai: “Não tem sentido a palavra monitor, somos educadores, educadores
de crianças. Temos mais respeito com esta palavra”.
Percebe-se que, ao mesmo tempo em que ocorre a preocupação com a perda da
língua Guarani no diálogo intercultural, ocorre também uma valorização desse
mecanismo, no caso o CECI, para auxiliar no trabalho com a língua Guarani, ou seja, a
escola, instituição alienígena à aldeia, é o lugar onde ocorre o seu fortalecimento. De
uma maneira geral os Guarani da aldeia Krukutu sabem o que esperam da escola:
valorizam-na em determinados aspectos, questionam e também não concordam com
algumas ações ali realizadas, tentando sempre uma adequação ou mesmo uma
substituição de procedimentos.
A escola na aldeia é legal porque as crianças aprendem a estudar e falar
português, conhecer como os brancos falam. Serve para aprender a responder
e falar com os Juruá. Não tem problema falar na escola português porque
entre nós só falamos Guarani; a gente dá conselho para as crianças só falar
em Guarani com a gente. Os pajés falam também que tem que ser assim. O
Português fala na escola. Os pais não acham ruim falar. Tem que falar
Português na escola porque quando crescerem eles podem ser cacique e aí vai
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saber falar português, se tiver reunião já participa da reunião e vai saber
como responder às pessoas (Luiz Karai da Silva, 2011)

2.4. Possibilidades da educação escolar infantil indígena na aldeia
Das muitas reuniões realizadas no CECI Krukutu desde a sua implantação, em
2004, com todos envolvidos num cenário de construção, adequação e ressignificação da
prática pedagógica a ser realizada no CECI, Marcos Tupã, então cacique da aldeia
Krukutu e coordenador educacional do CECI, já nos apontava alguns desafios e
tensões com relação à educação escolar infantil indígena: “(...) uma coisa é construir
escola e outra é ter um processo político e pedagógico que vai falar sobre os currículos
que devem respeitar a cultura, religião e história Guarani”.
De acordo com o RCNEI (referencial curricular para as escolas indígenas), o
cotidiano da maior parte dos povos indígenas no Brasil desenrola-se num contexto de
tensão entre conhecimentos indígenas e ocidentais, entre políticas públicas e política de
aldeias, entre tendências políticas internacionais e a definição de estratégias e de opções
específicas de vida e de futuro para populações indígenas. Supõe-se que estas tensões,
de cunho eminentemente político, passem pela escola indígena, fazendo dela palco para
o diálogo ou o conflito entre essas forças em interação.
A Constituição Federal de 1988 assegura às comunidades indígenas o direito
de uma educação escolar diferenciada e garante a eles, no artigo 210, o uso de suas
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. No artigo 208, inciso IV, a
educação em creches e pré-escolas passa a ser um dever do Estado e um direito da
criança. Cabe ressaltar que, a partir da Constituinte, os índios deixaram de ser
considerados uma categoria social em vias de extinção e passaram a ser respeitados
como grupos étnicos diferenciados, com direito a manter sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições.
Segundo Bergamaschi (2007), é no dia-a-dia, marcado pela cosmologia
indígena, que uma escola diferenciada aparece nos pequenos, porém potentes indícios
que apontam outro modo de fazer escolar. Os sentidos que atribuem à escola se
constituem a partir de um modo próprio de colocar em prática determinados preceitos
escolares e que, ao serem praticados na escola da aldeia, assumem outra conotação.
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A proposta de uma escola indígena diferenciada, de qualidade, representa uma
grande novidade no sistema educacional do país e exigem das instituições e órgãos
responsáveis a definição de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, tanto para que
estas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no sistema
oficial, quanto para que sejam respeitadas em suas particularidades. Para tanto, estão
sendo implementados programas com os objetivos de proporcionar aos povos indígenas
a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a
valorização de suas línguas e conhecimentos; e de garantir o acesso às informações,
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e das demais sociedades
indígenas e não-indígenas.
Além da Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394 de 1996 garantiu aos povos indígenas a oferta de educação
escolar intercultural e bilíngue, fortalecendo suas práticas cultuais e a língua materna de
cada povo, proporcionando a oportunidade de recuperar suas memórias históricas e
reafirmar suas identidades, dando-lhes, também, acesso aos conhecimentos técnicocientíficos da sociedade nacional. De seu lado, a Resolução nº 3, de 17/11/1999, do
Conselho Nacional de Educação, que fixa diretrizes nacionais para o funcionamento das
escolas indígenas, define como elementos básicos para a organização, a estrutura e o
funcionamento da escola indígena sua localização em terras habitadas por comunidades
indígenas, ainda que se estendam por territórios de diversos Estados ou Municípios
contíguos; exclusividade de atendimento a comunidades indígenas; o ensino ministrado
nas línguas maternas das comunidades atendidas, como uma das formas de preservação
da realidade sociolinguística de cada povo e a organização escolar própria. O artigo 3º
determina que na organização de escola indígena deverá ser considerada a participação
da comunidade, na definição do modelo de organização e gestão, bem como suas
estruturas sociais; suas práticas socioculturais e religiosas; suas formas de produção de
conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem; suas atividades
econômicas; a necessidade de edificação de escolas que atendam aos interesses das
comunidades indígenas; o uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo
com o contexto sociocultural de cada povo indígena. A formulação do projeto
pedagógico da escola indígena deverá considerar as Diretrizes Curriculares Nacionais
referentes a cada etapa da educação básica; as características próprias das escolas
indígenas, em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade; as
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especificamente indígenas e os modos próprios de constituição do saber e da cultura
indígena; a participação da respectiva comunidade ou povo indígena.
A coordenação das ações escolares de educação indígena deverá estar sob
responsabilidade do Ministério de Educação, cabendo aos Estados e Municípios a sua
execução. A União deve apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no
provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo
programas integrados de ensino e pesquisa. Esses programas devem ser planejados
juntamente com as comunidades indígenas; prever a formação de pessoal especializado
para atuação na educação escolar indígena; contemplar currículos e programas
específicos à realidade da comunidade indígena; dispor de materiais didáticos
específicos.
No entanto, o direito à diferença, preconizado através da educação
diferenciada, ainda depara-se com a realidade do acesso desigual ao conhecimento,
como destaca Lopes (2000, p.12):
Há um grande descompasso entre, de um lado, a educação diferenciada como
projeto e como discussão e, de outro, a realidade das escolas indígenas no
país e a dificuldade de acolhimento de sua especificidade por órgãos
encarregados da regularização e da oficialização de currículos, regimentos e
calendários diferenciados elaborados por comunidades indígenas para suas
respectivas escolas.

Para Lopes (2000, p. 13), as escolas nas aldeias não podem ser vistas
meramente como instituições “externas” ou alheias às especificidade de cada grupo, seja
em virtude da longa história da presença da escola em algumas aldeias, que teria
favorecido uma apropriação desta instituição pelos grupos indígenas, seja em virtude da
própria mudança do cenário político, com a maior participação dos povos indígenas e
com o reconhecimento pela Constituição do direito desses povos à diversidade cultural.
Conciliar os diferentes interesses e objetivos expressos no processo de ensino e
aprendizagem, em um contexto social, político e cultural diferenciado são, portanto, um
dos desafios para a prática do respeito às diferenças na diversidade. Segundo Maher
(2005, p.93),
Como a escola nos moldes ocidentais entra nas aldeias como decorrência do
contato com o outro, com os não índios, a questão da interculturalidade, i.e,
do conseguir dialogar comportamentos e conhecimentos construídos sob
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bases culturais distintas e frequentemente conflitantes é atualmente entendida
como o esteio, a razão de ser da escola indígena. O desafio posto pela
interculturalidade não pode, nesse contexto, ser entendido com um “plus”,
como um enriquecimento, como um bônus – como parece ser o caso na maior
parte da escolas não-indígenas – porque o investimento no estabelecimento
do diálogo/na capacidade de resolução do conflito intercultural é o alicerce, é
o que justifica mesmo a existência dessa escola, é o que dá a ela relevância
política. Será que em um mundo tão globalizado como o de hoje, nossas
escolas – principalmente aquelas nos grandes centros urbanos – também não
deveriam adotar mais categoricamente a interculturalidade como tema
transversal, de modo a melhor preparar nossas crianças e jovens para o
sempre difícil encontro com o outro, com o diferente?

Apesar do enfoque dado à interculturalidade, tanto pelas legislações como por
produções acadêmicas, foi possível perceber no cotidiano das atividades desenvolvidas
no CECI que o princípio da interculturalidade e de educação diferenciada não se
efetivava de maneira tranquila na escola e nem tão pouco na aldeia, mesmo sendo um
dos princípios básicos do Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas
(RCNEI). Foi baseado em Barth (1969) e em Tassinari (2001), que encontramos na
noção de “fronteira”, um conceito que mais se aproximava às situações vivenciadas no
CECI Krukutu, sendo utilizado como referencial teórico nesta dissertação. Segundo
Tassinari (2001), e utilizando a teoria de Barth para focalizar a noção de “fronteira”, não
é possível definir uma escola indígena como uma instituição totalmente isolada, como
também não se pode compreendê-la como completamente inserida na cultura e no modo
de vida indígena. Na teoria de Barth (apud Tassinari, p.65), a atenção às fronteiras
sociais, à sua criação e manutenção, parte da constatação de que culturas e sociedades
não se configuram unidades fechadas, autocontidas e limitadas. Também permite lidar
com o fluxo entre fronteiras, tanto fluxo de pessoal quanto de conhecimentos.
De outra perspectiva, tomando como base Canclini (2005), pode-se considerar
que o desejo de possuir o “novo” não atua como algo irracional ou independente da
cultura coletiva a que se pertence. Através dos relatos dos Guarani entrevistados
percebe-se a identificação de algumas mudanças no cotidiano da aldeia, por meio do
CECI e do acesso a equipamentos e materiais antes não utilizados por todos, como o
computador e demais mídias, assim como a melhora na saúde das crianças, além dos
empregos gerados. No entanto, essa nova situação dentro da aldeia não está sendo
percebida como algo negativo ao modo de ser Guarani, mas percebida com novos
significados, com enfoque intercultural e globalizado, assim como relata Olivío Jekupé:
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“Não é porque um brasileiro que vai à França, come comida francesa, começa a falar
algumas palavras em francês, se veste como um Francês, que essa pessoa virou
Francês... ele continua sendo brasileiro... e sempre será brasileiro... assim acontece
também com os índios”. Certa vez, ao entrar na secretaria do CECI, encontrei alguns
Guarani tentando um diálogo, via internet, com índios do México. Acharam interessante
e engraçado como os índios mexicanos escreviam sua mensagens, mas ao mesmo tempo
acharam muito importante conhecerem outros povos.
Para Canclini (2005), a maioria das situações de interculturalidade se configura,
hoje, não só através das diferenças entre culturas desenvolvidas separadamente, mas
também pelas maneiras desiguais com que os grupos se apropriam de elementos de
várias sociedades, combinando-os e transformando-os, com enfoque naquilo que
denomina de hibridização, entendida como “(...) processos socioculturais nos quais
estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para
gerar novas estruturas, objetos e práticas.” (Canclini, 2008, p.19).
Segundo Barth (1969), a estruturação da interação que permite a persistência
das diferenças culturais, pressupõe um conjunto de prescrições dirigindo as situações de
contato e que permitam a articulação em determinados setores ou campos de atividade;
e um conjunto de proscrições sobre as situações sociais que impeçam a interação
interétnica em outros setores, isolando assim partes das culturas, protegendo-as de
qualquer confronto ou modificação.
Situações de contato com crianças e educadores não indígenas foram realizados
no CECI Krukutu. Em 2007, crianças e educadores do CECI foram visitar uma escola
de educação infantil (EMEI Orlando Villas Boas), na região da Capela do Socorro,
participando de atividades pertinentes a esta escola. Verificou-se uma troca de
conhecimentos através de atividades, como jogos e brincadeiras proporcionados pelos
professores da EMEI com as crianças Guarani, e das pinturas corporais e histórias
Guarani para as crianças não-indígenas. Em outro momento, todas as crianças,
indígenas e não-indígenas foram brincar no parque da escola, na presença dos
respectivos educadores. Esta visita é lembrada por todos como algo significativo no
processo de conhecer o “outro”, com possibilidades de novas aprendizagens. Assim
também quando da visita a um centro de educação infantil (CEI), igualmente localizado
na região da Capela do Socorro, onde educadores indígenas foram com o objetivo de
observarem as práticas pedagógicas realizadas por esta unidade escolar. Esta visita fazia
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parte também da formação continuada, realizada Diretoria de Orientação Técnica de
Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação.
Para Martins (2009), o que os povos indígenas estão definindo lentamente, por
implicação, em seus confrontos com os brancos é uma situação de convivência marcada
pela pluralidade cultural e social e pelo estabelecimento de um espaço inteiramente
novo em relação com o outro. Talvez possa ser um espaço de afirmação e
reconhecimento da diferença que dá sentido à existência dos diferentes povos, dando
sentido à dialética da fronteira. Barth (1969) propõe que as fronteiras são igualmente
mantidas entre as unidades étnicas e que, consequentemente, é possível especificar a
natureza da continuidade e a persistência de tais unidades. Reforça que a persistência da
unidade depende da persistência dessas diferenças culturais, ao passo que sua
continuidade pode igualmente ser especificada por meio das mudanças nas diferenças
culturais definidoras da fronteira. É, portanto, nessa afirmação e reconhecimento das
diferenças, sejam étnicas, culturais e educacionais, que índios e não índios estão
envolvidos através da escola na aldeia, com todas as interfaces as quais estão sujeitas
neste encontro com o outro.
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CAPITULO 3 – A relação entre educação indígena e educação escolar
“A idealização de uma escola verdadeiramente indígena ainda é um
desafio para muitos povos, e o CECI é um grande exemplo. Nós
habitantes da aldeia Krukutu sabíamos que todo o projeto deveria
ser pensado de acordo com nossa cultura, nossos processos de
aprendizagem e que ‘o que’ e ‘como’ ensinar deveriam ser definidos
pela própria comunidade. O fizemos. E continuamos fazendo no
cotidiano das atividades, com o apoio de toda equipe do CECI”
(Marcos Tupã, coordenador educacional do CECI Krukutu em 2007)

3.1 A educação escolar infantil indígena no Município de São Paulo
O objetivo deste capítulo foi situar o CECI Krukutu no cenário da educação
infantil na cidade de São Paulo.
Em 2004, no governo Marta Suplicy, ano em que foram inaugurados os CECIs,
a Secretaria Municipal de Educação contratou a consultoria do Antropólogo André
Toral e sua equipe, com o objetivo, segundo Toral (2004) de atuar conjuntamente com a
Secretaria Municipal de Educação junto às comunidades indígenas, por meio de suas
lideranças, monitores, oficineiros e com representantes das coordenadorias de educação
de Pirituba e Parelheiros, na capacitação dos professores Guarani Mbya. Propunha-se
também a formular subsídios para a elaboração de um projeto pedagógico para os
CECIs.
De 2005 a março de 2006, José Serra assume a prefeitura de São Paulo. Neste
período foi escrito conjuntamente por DOT - Educações infantis (Diretoria de
Orientação Técnica) e representantes das 13 (treze) Diretorias Regionais de Ensino o
documento “Tempos e Espaços para a Infância e suas linguagens nos CEIs, Creches e
EMEIs da Cidade de São Paulo”.
A partir de março de 2006, Gilberto Kassab assume a prefeitura de São Paulo,
dando continuidade a alguns programas e ações iniciadas pelo governo José Serra.
Nesse mesmo ano deu início ao Programa “A rede em rede: a formação continuada na
Educação Infantil”, subsidiando o Coordenador Pedagógico para o aperfeiçoamento das
práticas pedagógicas.
Em 2007, a Secretaria Municipal de Educação contratou o antropólogo Luís
Donizete Benzi Grupioni para assessorar DOT-Educação Infantil na formação dos
educadores Guarani dos CECIs, bem como dar continuidade aos trabalhos iniciados
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pelo antropólogo André Toral e sua equipe junto aos CECIs Krukutu, Tenonde Porã e
Jaraguá. Luís Grupioni, técnicos da DOT, educadores Guarani das três aldeias e as
coordenadoras gerais dos três CECIs, organizaram o livro “Nhandereko nhemombe’u
tenonderã – Histórias para contar e sonhar”, escrito em língua Guarani, por
educadores Guarani, para crianças Guarani no contexto pedagógico dos CECIs. Além
deste livro foi elaborada uma proposta de formação inicial para os educadores dos
CECIs, que até o momento não foi efetivada.
Em 2010, DOT- Educação Infantil ofereceu aos professores da rede um curso de
seis encontros, que tematizou as narrativas infantis, apresentando e discutindo diferentes
possibilidades das crianças se expressarem em contextos significativos na Educação
infantil. Neste mesmo ano foi comemorado os 75 anos da Educação Infantil no
município de São Paulo, com o lançamento do “Almanaque 75 anos da Educação
Infantil: Conviver e aprender na cidade de São Paulo”
Fazendo parte das comemorações dos 75 anos da educação infantil no município
de São Paulo, cada Diretoria Regional de Educação no município de São Paulo também
elaborou um documento contendo histórias da educação infantil em cada região. A
Diretoria Regional de Educação da Capela do Socorro, a qual os CECIs Krukutu e
Tenonde Porã estão inclusos também participou desse processo e lançou o documento
“A Educação Infantil na Capela do Socorro: memórias, olhares, fazeres...”. Este
documento contêm registros de homenagens e reconhecimento àqueles que fizeram e
fazem história na educação infantil na região da Capela do Socorro, com enfoque na
linguagem da infância, no brincar, assim como descreve a Diretora Regional de
Educação da Capela do Socorro, Leila Portella Ferreira (2010, p.vii): “(....) o brincar
compreende práticas que envolvem sentimentos e respeito conduzidos por aqueles que
um dia também já foram crianças e hoje orientam e formam outras crianças, que
certamente farão o mesmo, num movimento continuo e progressivo do conceito: o
respeito à infância”. Em 2011 o DOT-Educação Infantil deu continuidade ao programa
“Rede em Rede: a Formação Continuada na Educação Infantil”.
Quanto aos CECIs, também ocorreu a continuidade da formação continuada,
realizada pela mesma diretoria, além da elaboração do Referencial de Educação Infantil
Indígena em conjunto com os educadores indígenas e coordenadores geral dos três
CECIs do município de São Paulo.
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3.2. O educar e cuidar na educação escolar infantil indígena

“Pra nós a criança representa a continuidade de nossa
cultura, por isso devemos cuidar e educar, transmitir
nossos conhecimentos, pois eles são o nosso futuro”
(Luiz Karaí,2011,coordenador educacional do CECI
Krukutu)
Com o reconhecimento da Educação Infantil, através das legislações, integrando
os CEIs, Creches e EMEIs, na perspectiva da superação histórica da dicotomia entre a
creche como um local de cuidar da criança e da pré-escola como um ambiente para
educá-la, a Secretaria Municipal de Educação propôs o seguinte questionamento: é
possível cuidar sem educar e educar sem cuidar? (SME/DOT, 2006, p.18). Os Guarani
já há muito tempo sabem da resposta, pois não existe essa dicotomia na aldeia, onde
todos estão envolvidos na educação e cuidado das crianças.
As Orientações curriculares: expectativas de aprendizagens e orientações
didáticas para Educação Infantil/SME, de 2007, enfatiza que educar e cuidar são
dimensões indissociáveis de toda ação educacional, devendo dar condições para as
crianças explorarem o ambiente e construírem sentidos pessoais, à medida que vão se
constituindo como sujeitos e se apropriando de modo único das formas culturais de agir,
sentir e pensar.
Cuidar da criança é uma ação complexa que envolve diferentes fazeres,
gestos, precauções, atenção, olhares. Refere-se a planejar situações que
ofereçam à criança acolhimento, atenção, estímulo, desafio, de modo que ela
satisfaça suas necessidades de diversos tipos e aprenda a fazê-lo de forma
cada vez mais autônoma. Quando a criança percebe que está sendo cuidada,
sente-se segura. Aos poucos ela vai adquirindo autonomia para tentar fazer
sozinha aquilo que fazia com auxílio de alguém, até o momento que se torna
independente, cuidando de si mesma. Com a experiência, ela aprende não
apenas a cuidar de si, mas também a cuidar do outro (São Paulo, SME, 2006,
p. 18)

O RCNEI enfatiza que cuidar de uma criança em um contexto educativo
demanda a integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de
profissionais de diferentes áreas, pois a base do cuidado humano é a compreensão de
como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano, valorizando e ajudando a
desenvolver suas capacidades. O mesmo documento reforça que o desenvolvimento
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integral das crianças depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a dimensão
afetiva, dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da
alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são
oferecidos e das oportunidades de acesso a conhecimentos variados, sendo que as
atitudes e procedimentos de cuidado são influenciados por crenças e valores em torno
da saúde, da educação e do desenvolvimento infantil. Apesar das necessidades humanas
básicas serem comuns, como alimentar-se e proteger-se, as formas de identificá-las,
valorizá-las e atendê-las são construídas socialmente, além da construção do vínculo de
quem cuida e de quem é cuidado.
Percebe-se no CECI Krukutu grande preocupação com a alimentação e saúde
das crianças, com a qualidade dos alimentos e a necessidade da inclusão de alimentos
tradicionais em seu cardápio. Apesar de todo suporte da legislação, os CECIs muitas
vezes são alvos de comentários depreciativos com relação às atividades ali
desenvolvidas, assim como ressalta Luiz karai, coordenador educacional: “(....) achamos
melhor criar um blog das atividades do CECI Krukutu para que algumas pessoas
entendam que as crianças não veem até aqui só para comer. A Secretaria Municipal de
Educação, atenta a essa situação também disponibiliza em seu sítio eletrônico acesso às
atividades desenvolvidas no CECI.
A alimentação é oferecida em todas as unidades escolares da rede municipal de
educação. Há o cuidado com sua qualidade e respeito às necessidades individuais, assim
como aos alunos que necessitem de alimentação diferenciada, como é o caso das
crianças diabéticas, dentre outros. Nos CECIs o procedimento não seria diferente. Os
Guarani estão apoiados na legislação quanto ao seu modo de cuidar e educar suas
crianças, só não entendem tantos questionamentos a esse respeito, levando-os a
descontentamentos com alguns comentários que lhes são dirigidos, por pessoas que
desconhecem a dinâmica do cuidar e educar nos CECIs e na aldeia.
Quanto ao ato de educar, o documento “Tempos e espaços para a infância e suas
linguagens” (SME, 2006) destaca que se trata de criar condições para que a criança se
aproprie de formas de agir e de significações presentes em seu meio social, formas estas
que a levam a constituir-se como um sujeito histórico, desenvolvendo sua afetividade,
motricidade, imaginação, raciocínio e linguagem, formando um autoconceito positivo
em relação a si própria. Por sua vez, o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (1998) define que educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras
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e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os
outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas
crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Ora, são através
de brinquedos e brincadeiras, jogos, aprendizagens significativas utilizando diferentes
linguagens, como canto, dança, oficinas de artesanato com diversos materiais, histórias,
armadilhas, atividades que envolvam raciocínio lógico-matemático, utilização de mídias
(TV, rádio, computador), em diversos tempos e espaços do CECI e da aldeia que se faz
a educação escolar das crianças do CECI Krukutu, tendo os jogos e as brincadeiras
lugar central nas atividades das e com as crianças.
Através do contato com as crianças da aldeia foi possível observar que elas
ocupam a maior parte do tempo e dos espaços da aldeia para jogos e brincadeiras.
Brincam muito em grupos pequenos ou em duplas falando somente a língua Guarani.
No entanto, quando o objeto utilizado para a brincadeira não tem tradução para a sua
língua, então utiliza-se a língua portuguesa.
Quanto ao brincar Olívio Jekupé afirmou:
As crianças brincam o dia todo: trepam em árvores, nadam no açude, brincam
de arco e flecha e quando tem escola na aldeia, elas vão. Posso dizer que o
dia a dia é de grande alegria, pois as crianças sempre alegres, até parece que
não conhecem o que é tristeza. A maioria levante cedo e também dorme cedo
(...) (Trecho do livro Arandu Ymanguaré – Olívio Jekupé, 2003)

O documento já citado Tempos e espaços para a infância e suas linguagens
destaca que brincar é o principal modo de expressão da infância, marcada por um
diálogo que o ser humano estabelece consigo próprio, com o outro ou com um ou mais
objetos, não se restringindo, então, somente às brincadeiras orientadas ou aos jogos de
regras. Brincando a criança se humaniza e se constitui como sujeito histórico-social.
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Figura 6: Crianças brincando no parque com as educadoras

Fonte: arquivo da pesquisadora

Marcos Tupã, liderança da aldeia Krukutu, destacou que “com a convivência
com as outras crianças, observam uns aos outros, aprendendo o que e como fazer. As
crianças podem brincar de tudo”.
Apesar dos educadores do CECI não terem conseguido a formação inicial com o
magistério indígena, têm a preocupação de, ao planejarem as atividades a serem
realizadas no CECI, contemplem o educar e o cuidar. Por isso, a insistência dos mais
velhos da aldeia serem também educadores ou oficineiros no CECI para que possam
transmitir o conhecimento tradicional, não somente às crianças, mas também aos pais,
educadores e demais Guarani da aldeia, assim como relata uma educadora do CECI:
“(...) depois que foi implantado o CECI, as mães podem aprender coisas que nem elas
conheciam junto com as crianças, com as pessoas mais velhas (...)” (Francisca Martins
da Silva, 2011)
Nos CEIs e EMEIs quem educa e cuida é o professor com apoio da comunidade
educativa (funcionários, equipe gestora e pais). No CECI Krukutu todas as atividades
estão voltadas para o cuidar e educar, não sendo tarefa somente do educador mas
também de toda a aldeia. Nesse sentido, pode-se novamente citar o Tempos e espaços
para a infância e suas linguagens. Nele é estabelecido que o professor/educador
também cuida e educa quando promove e acolhe as interações que a criança estabelece
com outras crianças e quando organiza e dá oportunidade para que elas compartilhem
experiências e saberes.
(...) para que o educar e o cuidar sejam traduzidos em práticas que tenham
qualidade é necessário que os professores planejem suas ações visando ajudar
as crianças ampliar as possibilidades trazidas por diferentes tradições
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culturais, a compreender a forma socialmente injusta como os preconceitos
são construídos e alimentados, e a construir atitudes de respeito e
solidariedade. (SME, p.20)

As políticas para a Educação Infantil na cidade de São Paulo têm como eixos o
Educar e Cuidar de forma indissociável e a otimização dos tempos e espaços de
aprendizagem, visando contribuir com um currículo que propicie às crianças condições,
de fato, de aprendizagem, respeitando-as como sujeitos sociais e de direitos, capazes de
pensar e agir de modo criativo e crítico, ainda que as formulações não incidam
diretamente sobre a prática dos estabelecimentos de educação infantil. Os CECIs,
estando diretamente vinculados à Secretaria de Educação do Município de São Paulo,
também estão envolvidos no cenário da educação infantil, mesmo com seu aspecto de
educação diferenciada e intercultural, fazendo emergir o sentido de fronteira no campo
pedagógico, cultural e social, tal como é abordado nesta dissertação. O mais curioso é
que por se constituir em uma experiência diferenciada é que responde de modo
adequado ao que as políticas voltadas para a Educação Infantil estabelecem.

3.3. A educação escolar infantil indígena como fronteira: tensões, desafios e
possibilidades
“Não poderia escola dentro da aldeia, agora que já está dentro, continua”. (Sr.
Nivaldo, Cacique da Aldeia Krukutu)
Segundo Aracy Lopes (2002, p.55), a configuração política e, especialmente,
econômica do mundo atual traz desafios inéditos às etnias indígenas. Processos
históricos desencadeados por meio de relações com a “sociedade ocidental moderna”
desde sempre implicaram desigualdade, colonialismo, usurpação fundiária, imposições
de mudanças sociais e exigiram dos povos indígenas avaliações próprias, definição de
estratégias, projetos e escolhas. A construção dos CECIs Krukutu, Tenonde Porã e
Jaraguá também partiu da necessidade de se fazer frente à influência crescente da
cultura não indígena nas aldeias Guarani existentes no município de São Paulo, com o
centro urbano muito próximo às aldeias. Relatos de liderança da aldeia Krukutu, obtidos
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através das entrevistas, revelam que a idealização de uma escola verdadeiramente
indígena ainda é um desafio para os Guarani, e o CECI é um dos exemplos. Os Guarani
da aldeia Krukutu sabiam que a construção e implantação do CECI dentro da aldeia
deveria ser pensado de acordo com sua cultura, com processos próprios de
aprendizagem, e o que e como ensinar às crianças deveriam ser definidos pela própria
comunidade. Por isso, apesar de algumas dificuldades, acreditam que estão
paulatinamente conseguindo realizar a educação escolar infantil na aldeia.
Sobre as escolas indígenas, Tassinari (2001) considera que se trata de um espaço
de fluxo e troca de saber, mesmo quando se ensina às crianças de forma muito fechada e
limitada. No entanto, apesar disso, é preciso fazer a defesa do modo de vida dos povos
indígenas, que corresponde a uma “cultura” e a uma “tradição” que precisa ser
preservada. Ainda segundo Tassinari (2001), 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 pessoal quanto o
entendimento de situações de interdição dessa troca. A noção de “fronteira” que a autora
utiliza não se traduz em “limite”, uma barreira intransponível entre populações
claramente diferenciadas e culturas previamente distintas, mas sim, aponta para o
entendimento do que as escolas indígenas constituem. Portanto, a autora se baseia nas
abordagens que consideram a “fronteira” como um espaço de contato e intercâmbio
entre populações, como espaço transitável, como situação criativa na qual
conhecimentos e tradições são repensados, às vezes reforçados, às vezes rechaçados, e
na qual emergem e se constroem as diferenças étnicas. Nessa dimensão é que se pode
explicar, em parte, as razões pelas quais as comunidades indígenas reivindicam escolas
para seus filhos. Nesse espaço fronteiriço de contato e intercâmbio, em que estão
situadas as escolas indígenas, especificamente os CECIs, há de se destacar o lado não
indígena, também permeado de estranhamentos e incompreensões de um modo de vida
e de pensar a escola diferente do seu.
Para Tassinari (2001, p.47), a escola indígena é também um espaço de encontro
entre dois mundos, duas formas de saber ou, ainda, múltiplas formas de conhecer e
pensar o mundo: as tradições do pensamento ocidental, que geraram o próprio processo
educativo nos moldes escolares, e as tradições indígenas, que atualmente demandam a
escola. A autora destaca que é por essas características, que colocam a escola indígena
em situações “intersticiais”, que seria fértil considerá-la como “fronteira”, para
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compreender melhor seu funcionamento, suas dificuldades e os impasses provocados
pela “educação diferenciada”.
Maria Elisa Ladeira (1999, p. 12) ressalta que respeitar as características
culturais e ter a possibilidade de uma escola diferenciada, como garante a Constituição,
não é simplesmente fazer uma adaptação empobrecia das escolas da cidade, mas pensar
novos rumos, descobrir uma nova cara para essas escolas, dando a ela a sua condição de
indígena, de diferenciada. As políticas públicas relativas à Educação Escolar Indígena
pós-Constituição de 1988 passam a se pautar no respeito aos conhecimentos, às
tradições e aos costumes de cada comunidade, tendo em vista a valorização e o
fortalecimento das identidades étnicas. A responsabilidade pela definição dessas
políticas públicas, sua coordenação e regulamentação foi atribuída, em 1991, ao
Ministério da Educação. Para o delineamento dessas políticas, o MEC passou a contar
com a participação de representantes indígenas, entidades de apoio e outras instituições,
adotando como parâmetro as experiências bem-sucedidas promovidas pela sociedade
civil, afirmando seus conceitos e metodologias. Dessa maneira, iniciativas de caráter
local tornaram-se referência ampla para a conceituação e implementação de uma
política pública de educação escolar indígena voltada para o atendimento da demanda
de escolarização das comunidades indígenas, a partir de um novo paradigma da
especificidade, da diferença, da interculturalidade e da valorização da diversidade
linguística (Monte, 2000, p. 121). A partir desses princípios, os povos indígenas passam
a ser ouvidos e atendidos pelo Estado, com relação ao tipo de escola que querem e à sua
gestão, na possibilidade de serem propostos, discutidos e realizados seus modelos e
ideias de escola de acordo com seus interesses e suas necessidades.
A escola que foi imposta aos índios e que por eles foi vivenciada como uma
ameaça à sua maneira de ser, pensar e fazer, atualmente é reivindicada por esses
mesmos índios. Atualmente os povos indígenas veem a escola por eles construída como
instrumento para a consecução de projetos autônomos de futuro, além de possibilidade
de construção de novos caminhos para se relacionarem e se posicionarem perante a
sociedade não-indígena, em contato cada vez mais estreito. Um desses caminhos no
contato com a sociedade “envolvente” é a criação das associações indígenas. Na aldeia
Krukutu, a Associação Guarani Nhe’e Porã foi determinante nas reinvindicações e
conquistas de equipamentos, projetos e ações para todos da aldeia. No entanto, após
tantas conquistas, membros da Associação não se sentem devidamente valorizados por
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todos da aldeia, pois em alguns momentos consideram-se excluídos de alguns processos
de decisões, ou seja, das ações que envolvem a UBS, o CECI ou a Escola Estadual,
como relata Olívio Jekupé, presidente da Associação Nhe’e Porã:
(...) A associação não tem atuação no CECI, porque não tem reconhecimento
no CECI. Gerou emprego e agora fica em 2º plano. Não é reconhecida pelos
funcionários, mesmo tendo iniciado as ações... Posto de Saúde, CECI, Escola
Estadual, escritório da associação, documentação. Deveria ser reconhecido
até em comentar como foi o processo. A associação não é chamada pra
nada... falta valorização da associação.

O Coordenador Educacional do CECI Krukutu, Luiz karai, tem outra percepção
sobre a participação da Associação Nhe´e Porã no CECI: “(...) a associação participa
do CECI com ideias para ser implantadas, só que existem conflitos de regras
burocráticas, que não deixam essas ideias serem realidade (...)”.
Percebe-se que a apropriação da Associação Nhe’e Porã pelos Guarani da aldeia
Krukutu ainda está em processo. Sua inclusão na aldeia, como forma de fortalecimento
de suas lutas é muito recente. Esse papel até pouco tempo ficava centralizado na atuação
do cacique e do vice-cacique. No entanto, com a conquista dos direitos e interesses
indígenas, fruto de movimentos provocados pelos próprios indígenas, com o apoio de
ONGs, indigenistas, acadêmicos, CIMI e da FUNAI, as associações começaram a ter
um papel político dentro e fora da aldeia, tornando-se um mecanismo de apoio aos
caciques, uma vez que nem sempre podiam e podem se ausentar da aldeia e tão pouco
cuidar de questões burocráticas. A maioria dos Guarani da aldeia veem em suas
lideranças pessoas que trarão conquistas para a comunidade, com possiblidades de que
se cumpra seus direitos perante a sociedade “envolvente”. No entanto, após as
conquistas, o reconhecimento desejado por algumas lideranças não atinge as
expectativas, identificando essas conquistas com a ação de um ou outro indígena,
dependendo de sua função na aldeia.
As definições da Constituição Federal de 1988, relativas aos direitos dos índios,
consolidaram os avanços alcançados junto ao Estado pelo movimento indígena, que
desde a década de 1970 se organizava na busca da afirmação dos direitos desses povos
no Brasil. Os artigos 231 e 232, respectivamente, “reconhecem aos índios sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam” e que “suas comunidades e organizações são
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partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses”
rompendo definitivamente com o paradigma integracionista e a instituição da tutela.
Esse reconhecimento também se deve à adequação do Estado brasileiro a um panorama
mundial em que em alguns países, diante da luta por direitos humanos e sociais,
afirmaram, por meio de novas disposições legais, a possibilidade dos povos indígenas
manterem suas identidades e práticas socioculturais. Nessa perspectiva, as definições da
Constituição Brasileira de 1988 representaram o marco mais importante na legislação
referente a questões indígenas, pois possibilitam a reformulação de todos os parâmetros
legais e conceituais que presidem o relacionamento do Estado brasileiro com esses
povos. Dentre os encaminhamentos importantes efetivados após a Constituição de 1988,
está o Decreto Presidencial nº 26/1991, que define o Ministério da Educação como o
responsável pela proposição da política de educação escolar indígena, passando os
Estados e Municípios a ser responsáveis por sua execução sob orientação do MEC. E foi
sob sua responsabilidade que o município de São Paulo atendeu à solicitação das
lideranças indígenas implantando e implementando os CECIs.
Bergamaschi (2007) destaca que é num cenário de possibilidades concretas que
algumas aldeias buscam a escola, adequando as necessidades das aldeias à instituição
escolar que, mesmo controlada por dispositivos legais que permitem a “escola
diferenciada”, tem uma força padronizadora que excede aos controles da lei. De acordo
com a resolução nº 5/2009 do Conselho Nacional de Educação, que fixa as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o parágrafo 2º destaca que em relação
às crianças indígenas há que se garantir a autonomia dos povos e nações na escolha dos
modos de educação de suas crianças de zero a cinco anos de idade, além disso, as
propostas pedagógicas para esses povos devem afirmar sua identidade sociocultural.
Quando oferecidas, aceitas e requisitadas pelas comunidades, como direito das crianças
indígenas, as propostas curriculares na Educação Infantil devem proporcionar uma
relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as
memórias de seu povo; reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos
de constituição das crianças; dar continuidade à educação tradicional oferecida na
família e articular-se às práticas sócio-culturais de educação e cuidado da comunidade;
adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e
ambientes de modo a atender as demandas de cada povo indígena.
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Segundo Bergamaschi (2007), os Guarani, zelosos de sua cosmologia e
contrários à introdução de aparatos ocidentais em seu modo de vida tradicional, foram
historicamente desfavoráveis à escola. Hoje, algumas aldeias buscam-na como uma
forma de se aparelharem para compreender o "mundo dos brancos", acessando, por
meio da escola, conhecimentos necessários para uma interação mais simétrica com a
sociedade não-indígena. É a compreensão de como está se dando esse enfrentamento
formal nas escolas indígenas, com foco na educação infantil, na análise da implantação
das escolas de educação infantil nas comunidades indígenas, e como se efetiva a prática
pedagógica neste espaço intercultural com a comunidade não indígena, o que caracteriza
a escola como uma região de “fronteira” entre o oral e o escrito, entre a educação
escolar infantil indígena e não indígena, que se pode encontrar caminhos para a
realização dos desafios a serem enfrentados. Esta foi a proposta desta pesquisa.
Uma das maiores dificuldades encontradas por todos os funcionários do CECI
Krukutu, em 2011, foi a não finalização de sua reforma e a espera, desde a implantação
do CECI, pela formação inicial com vistas ao magistério indígena, pois a maioria dos
educadores não possui o ensino fundamental completo e outros não são alfabetizados. A
maioria quer iniciar ou prosseguir os estudos almejando o ensino superior, mas devido à
distância e a falta de transporte não conseguem frequentar as escolas não indígenas que
mantêm essas modalidades de educação. Para minimizar essa situação, em setembro de
2011, teve início o MOVA (Alfabetização de adultos) indígena no CECI Krukutu. As
matrículas foram abertas para todos os Guarani da aldeia, não somente para os
educadores.
De outra parte, sempre na segunda semana de cada mês é realizada a formação
continuada pela Secretaria Municipal de Educação para os três CECIs. Essa formação
acontece em cada mês em um CECI, num sistema de rodízio entre os CECIs Krukutu,
Tenonde Porã e Jaraguá. A Coordenadora Geral dos CECIs Krukutu e Tenonde Porã, a
professora Ana Lucia, relatou que além do curso de formação continuada ocorre o de
informática para alguns educadores indígenas. Todos os educadores Guarani requisitam
a formação inicial por reconhecerem essa necessidade e a possibilidade oferecida pela
Secretaria Municipal de Educação em cumprimento às determinações legais quanto a
formação inicial e continuada dos educadores indígenas, conforme termo de cooperação
técnica entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação,
assinado em 21/12/2005.
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A falta de formação inicial, a criação e utilização de material específico e
diferenciado voltado à cultura Guarani e a alguns aspectos para o ensino da língua
Guarani e Portuguesa, bem como a não criação dos cargos para os CECIs e a não
disponibilização de transporte para a ida das coordenadoras geral às aldeias são desafios
a serem superados. Outra dificuldade encontrada, segundo Luiz Carlos Karai,
Coordenador Educacional do Ceci Krukutu, é em fazer com que a maioria dos pais
participem das reuniões e de algumas programações realizadas no CECI.
(...) Nós queremos mais a participação dos pais. Os pais têm vergonha. Os
pais têm que saber o que os filhos estão aprendendo, por mais que eles não
saibam ler e escrever é importante as crianças saberem. É importante que as
crianças saibam ler e escrever alguma coisa, pois vão para a escola do Estado
agora com 6 anos.

A ida da criança para o 1º ano do ensino fundamental aos seis anos é um ponto
de tensão para os Guarani, pois a maioria dos pais não concordam com essa
determinação. Eles gostariam que as crianças permanecessem no CECI até os sete anos.
Cientes dos desafios e tensões que o CEII e o Centro Cultural do CECI Krukutu
vivencia, os educadores e demais funcionários que lá trabalham bem como toda a
comunidade da aldeia Krukutu, percebem também as possibilidades de serem ouvidos,
respeitados e contemplados na maioria de suas requisições junto a Secretaria Municipal
de Educação e em outros projetos de outras secretarias. Além de todas as ações já
descritas nesta dissertação, um dos projetos que a implantação do CECI possibilitou
para toda a comunidade foi o da inclusão digital, estando disponíveis computadores não
somente para uso das crianças, mas da comunidade em geral. Além disso, em 2011,
teve início o projeto Rádio Kirĩngue (Rádio Criança Guarani)8, que tem como proposta
oferecer espaços de expressão e de promoção cultural, sempre com o foco no
desenvolvimento e aprendizagem da criança Guarani, proporcionando aos protagonistas
do projeto a construção da própria cultura de forma lúdica e consciente, sem perder de
vista os ensinamentos dos mais velhos.
Os Guarani temem que com as mudanças de governo prejudiquem o
desenvolvimento das escolas indígenas. Assim se manifesta Marcos Tupã, liderança da

8

Mais detalhes sobre a Rádio Kiringué (Rádio Criança Guarani) consultar:
http://www.portalsme.prefeitura.spgov.br/projetos/educom e http://nasondasdoradio.ning.com.
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aldeia Krukutu e membro da Coordenação da Comissão Nacional de Terras Guarani
Yvy Rupa:
(...) Eu espero que os governos que implantam as escolas indígenas tenham
abertura de diálogo com a comunidade, ter espaço para este diálogo, porque é
uma troca. Desde a colonização estamos resistindo. Que São Paulo e outros
estados respeitem e valorizem a cultura indígena. Quem conhecia aqui
geograficamente eram os índios (...)

3.4. A educação escolar indígena em dados na fronteira
De acordo com os dados do Censo Escolar INEP/MEC de 2006, existem 2.422
escolas funcionando nas terras indígenas, atendendo a mais de 174 mil estudantes.
Nessas escolas trabalham aproximadamente 10.200 professores, 90% deles indígenas.
1.113 escolas estão vinculadas diretamente às Secretarias Estaduais de Educação e
1.286 são mantidas por Secretarias Municipais de Educação de 179 Municípios.
Existem ainda algumas escolas indígenas mantidas por projetos especiais, como da
Eletronorte, e por entidades religiosas. Estas escolas são declaradas no Censo Escolar
como “escolas particulares”. Esses dados mostram que a oferta de educação escolar
indígena cresceu 48,7% em quatro anos. Em 2002, tínhamos 117.171 alunos
frequentando escolas indígenas, em 24 unidades da federação. Em 2006, esse número
chega a 174.255 estudantes em cursos que vão da educação infantil ao ensino médio,
conforme demonstra a tabela a seguir:

Tabela 3:Distribuição dos alunos indígenas pelos níveis de ensino
Estudantes
Indígenas
Educação
Infantil
EF 1ª a 4ª
série
EF 5ª a 8ª
série
EJA
TOTAL

2002

2003

2004

2005

2006

9.476

11.429

14.152

18.583

18.918

82.918

96.567

99.632

104.573

105.543

16.148

18.954

19.371

24.251

28.767

117.446

139.556

147.571

11.862
164.018

13.217
174.255

Fonte: INEP/MEC, 2006
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No tocante a oferta da educação escolar infantil indígena, podemos observar que
cresceu significativamente, chegando a dobrar entre 2002 e 2006, sendo esse
crescimento bem superior ao geral e ao verificado nos demais níveis de ensino, apesar
desse dado não ter sido destacado no relatório elaborado pela Coordenação Geral de
Educação Escolar Indígena, ligada ao SECAD/MEC em 2007. De acordo com esse
relatório os dados demonstram que, em que pese os avanços obtidos, muito ainda tem
que ser feito, pois a relação entre o número de alunos indígenas nos ensino fundamental
I (1ª a 4ª séries) e fundamental II (5ª a 8ª séries) é de 3,67, sendo que se a oferta de
ensino fundamental estivesse, de fato, garantida às comunidades indígenas esta relação
seria próxima a 1,0, pois este índice tem um valor médio de 1,23 para todo o país. O
relatório aponta, ainda, que o número de estudantes indígenas em turmas de ensino
médio ainda é muito reduzido, significando que centenas de jovens indígenas ainda têm
que migrar para as cidades em busca da escola, enfrentando inúmeras situações de risco
social. Destaca também que, apesar do expressivo investimento realizado em 2005 e
2006, a maioria das escolas indígenas não conta ainda com estrutura física e
equipamentos adequados ao pleno desenvolvimento de suas atividades; não há uma
avaliação adequada da qualidade do ensino ministrado nas aldeias e, em alguns estados,
a formação do professor indígena se faz de maneira intermitente e com qualidade
questionável. Com relação ao número de estabelecimentos de ensino, o relatório aponta
que, em 2002, o número de escolas indígenas era de 1.706 e, em 2006, passou para
2.422, sendo possível perceber um aumento de 716 novas escolas (42,0%). Cada escola
indígena abriga, em média, setenta alunos, quatro professores e pelo menos mais um
funcionário da comunidade, além do fato de que o crescimento de escolas indígenas
significa cerca de 50.120 novos alunos indígenas tendo acesso à formação escolar, cerca
de 2.860 novos professores e, pelo menos, 3.580 novos assalariados em terras indígenas.
Apesar de poucos dados em relação às escolas de educação escolar infantil indígena, o
censo escolar indígena, de 1999, já bastante defasado, aponta que das 1.392 escolas
indígenas existentes no Brasil naquele momento, 391 mantinham a modalidade de
educação infantil. No entanto, não se sabe se estavam em equipamentos separados ou
acopladas nas escolas de ensino fundamental e médio, ocupando uma ou mais salas
desses estabelecimentos. Quanto ao número de professores indígenas, eram 3.059 em
todas as modalidades de educação (da educação infantil ao ensino médio). Com relação
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à educação infantil tínhamos 443 professores indígenas. Quanto aos professores não
indígenas eram 939, sendo 55 professores referentes à modalidade de educação infantil.
Voltando aos CECIs, destaque-se que possuem equipamentos próprios,
pertencentes à administração municipal. Os funcionários e os alunos são indígenas, com
exceção da coordenadora geral que é vinculada à secretaria municipal de educação. A
partir do numero expressivo de matrículas na educação infantil percebe-se que a cada
ano e cada vez mais cedo as crianças indígenas estão enfrentando a experiência formal
nas escolas indígenas. A escola, assim como apontam os dados já mencionados, está
presente nas aldeias indígenas de diferentes etnias, num movimento crescente de
matrículas e de construção de novos equipamentos implantados pelos governos
estaduais e municipais, com especial destaque para educação escolar infantil indígena.
Essa modalidade de educação nas aldeias, destinada a crianças até 5 anos e 11 meses,
reforça a opção teórica da escola indígena como “fronteira”, pois cada vez mais inserida
nas aldeias, conforme demonstram os dados, torna-se um espaço de encontro entre dois
mundos: a educação escolar formal e a educação tradicional indígena, sendo também
um espaço de contato e intercâmbio entre populações e saberes indígena e não-indígena,
entre a língua indígena e o escrito, entre tempos e espaços que permeiam o cotidiano
infantil carregado pelos dois mundo nos quais vivem as crianças indígenas, em especial
as guarani, inseridas no Nhandereko Guarani e no dos juruá (não indígena).

3.5. O papel da educação escolar na aldeia Krukutu

“Nós da Comunidade Guarani, lideranças e professores, queremos que nossas crianças sejam
indígenas conhecedoras de seus direitos e deveres, da história de seu povo, do seu País e
acontecimentos mundiais e que estejam preparadas para entender as complexidades da
sociedade predominante e que um dia lutaram pela melhoria do nosso povo, seres que
respeitem uns aos outros e lutem pelo seu direito, a vida conforme sua cultura, não deixarem o
conhecimento de seus avós desaparecer, que sejam capazes de sobreviver conciliando a cultura
do Juruá com a sua, que não se torne aculturado”. (Cacique Timóteo, da aldeia Tenonde Porã,
em reunião no CECI Krukutu, 2006)

Os Guarani da aldeia Krukutu percebem na escola uma possibilidade de
educação diferenciada e intercultural. As lideranças da aldeia desejam que as crianças e
os jovens tenham interesse em aprender “coisas” do juruá (não-índio) na possibilidade
de um diálogo intercultural. Acreditam que através do conhecimento tanto os Guarani
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como os juruás possam estabelecer uma relação de troca, não de utensílios por paubrasil, como há 500 anos, mas por conhecimentos, como destaca Marcos Tupã,

(...) É importante o conhecimento Guarani, mas também o conhecimento que
vem de fora, até pra se defender também. Hoje a pressão econômica é muito
forte. Temos que conversar no mesmo patamar. Os locais que tem recursos
materiais para viver não precisam de escola, mas quando não tem deve
buscar alternativas (...)

Os Guarani percebem a especificidade da escola, mas ao mesmo tempo a
percebem como espaço de resgate e fortalecimento de sua cultura. Além de promover a
interação entre as aldeias, através de encontros de educadores e lideranças, também
entram em contato com experiências pedagógicas de escolas juruás e de universidades
através de cursos de formação, objetivando a educação intercultural e diferenciada.
A educação diferenciada é percebida como uma possibilidade de inserir aspectos
da cultura Guarani no currículo escolar, enriquecendo sua prática e as relações
estabelecidas no contato com o conhecimento da sociedade envolvente, em um encontro
de duas visões de mundo. Podemos perceber que o papel da educação escolar indígena
na aldeia não se restringe apenas aos aspectos pedagógicos/curricular. Ressalta-se que a
escola está inserida na luta pela melhoria das condições de vida dos Guarani, através da
alimentação servida no CECI, a criação de empregos, geração de renda através de
projetos específicos, acesso a tecnologias de informação e com a interação com as
aldeias de São Paulo.
Apesar das justificativas positivas para a implantação da escola na aldeia, alguns
Guarani ainda temem sua inserção, pois além de ainda estarem construindo a concepção
de uma escola indígena, sentem-se um pouco desemparados e despreparados em sua
ação pedagógica, e nas consequências de uma escola dentro da aldeia. Requisitam
também formação pedagógica, com materiais específicos, mas que também tenham algo
em comum com as escolas juruás. Acreditam ser importante a escola dentro da aldeia,
pois não têm a preocupação de sair para estudar, assim como destaca Marina Katu, mãe
Alessandro, aluno do CECI: “(...) quando estudei no Paraná, a gente sofria para ir à
escola, ia a pé, no frio, na chuva, era muito longe... nessa época eu morava na Aldeia
Rio das Cobras... Quando eu venho no CECI também aprendo algumas coisas...”
Apesar da maioria dos Guarani da aldeia Krukutu perceberem o limite entre a
educação indígena e a educação escolar indígena, em algumas famílias esta fronteira
82

está sendo ressignificada, assim como relata Jandira Rete Veríssimo, educadora no
CECI:

(...) A educação de casa e do CECI é tudo igual. Por exemplo, eles estudam e
brincam... Na minha casa eu dou aula para meus filhos, agora ele tá lendo e
escrevendo...Toda noite eu dou caneta, lápis, caderno para meu filho de 8
anos... Antes dele entrar na escola já dava lição pra ele em português... Em
casa só fala Guarani. Para ensinar a ler eu leio em português... Tenho dois
filhos no CECI, já dou pra eles algumas letrinhas pra ler e escrever (...)

Percebe-se, através do relato de Jandira, a preocupação de preparar os filhos para
a aprendizagem escolar, estabelecendo limites entre o que é da cultura Guarani e não
Guarani. Esta fronteira ressignificada também é percebida nos meios de comunicação
inseridos na aldeia como a TV, aparelhos de som, a Internet, o telefone celular etc.
Através de suas apropriações específicas, os Guarani da aldeia não se cansam de dizer,
principalmente aos visitantes, que “não é porque temos coisas de juruás que nos
transformamos em juruás...”. Também podemos perceber no relato de Jandira sua
preocupação como mãe e educadora, com o ingresso do filho no 1º ano da escola
estadual já com algumas noções de escrita e leitura na língua portuguesa.
Uma das preocupações das lideranças da aldeia é de que muitas das atividades
desenvolvidas no CECI Krukutu possam ter continuidade na Escola Estadual Krukutu,
defendendo que na Escola Estadual também deve se aprender sobre a cultura Guarani,
com a participação dos mais velhos. Assim como percebem o conhecimento tradicional
como algo importante para o fortalecimento da cultura, percebem também o
conhecimento não indígena como algo que devem se apropriar para se fortalecerem
enquanto um povo que há mais de 500 anos está em contato com a outra cultura.
Com a implantação do CECI não foi percebido mudanças no comportamento das
crianças e tão pouco nas atividades religiosas, como relata o Sr. Laurindo Tupã,
Xeramõe (pajé): “O CECI não prejudicou nossa religião. O CECI colabora nas
atividades religiosas, estando em seu planejamento e calendário...”. Olívio Jekupé
ressaltou que o CECI “(...) é importante porque o futuro dos povos indígenas é o
conhecimento. O índio tem que ser intelectual do conhecimento, mas o índio com o pé
no chão... não ter vergonha da cultura, da religião... O CECI dá continuidade à casa de
reza...”.
Além da escola ser um espaço para aprender tanto conhecimento indígena como
não indígena, é também percebida como uma possibilidade de dar continuidade aos
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estudos, facilitando o ingresso nos níveis superiores de ensino. Os Guarani acreditam
ser fundamental ter pessoas formadas no ensino superior ou médio dentro da aldeia;
esse seria mais um mecanismo de fortalecimento cultural.
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Considerações Finais

“Eu espero que o governo que implanta as escolas tenha
abertura de diálogo com a comunidade... ter espaço para este
diálogo, porque é uma troca. Desde a colonização estamos
resistindo...” (Marcos Tupã, 2011).

Os programas de educação escolar aos povos indígenas no Brasil tiveram seu
início na época da colonização, no século XVI, através de ações que promoviam a
catequização, integração e civilização forçada dos índios à sociedade colonial, em um
primeiro momento, e nacional, posteriormente. Durante quatro séculos, até a
promulgação da Constituição de 1988, vários foram os programas para instituir a escola
entre os povos indígenas.
Com a Carta Magna de 1988, a educação indígena deixou de ter o caráter
integracionista preconizado pelo Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) e assumiu o principio
do reconhecimento da diversidade sociocultural e linguística, estabelecendo como
princípio a sua manutenção, que passou a ser regulamentada através de vários
dispositivos legais. Com a LDB/1996 efetivou-se a garantia aos índios de uma escola
com características específicas, diferenciada e intercultural, valorizando o conhecimento
tradicional e lhes fornecendo instrumentos para enfrentar o contato com outras
sociedades e culturas.
E foi na tentativa de compreender a dinâmica do contato, expressado no modo
como as escolas indígenas foram se constituindo, e tendo o enfoque na educação escolar
infantil e no CECI Krukutu, entendido como região de “fronteira”, que esta pesquisa foi
pensada, fundamentada teoricamente e desenvolvida. A noção de “fronteira” é
percebida nesta pesquisa como um espaço de contato, de possibilidades, de
ressignificações, de intercâmbio e de mediação em seus diversos campos: cultural,
social, étnico, pedagógico e burocrático.
Por intermédio da observação do trabalho desenvolvido no CECI Krukutu e das
entrevistas semiestruturadas realizadas para esta pesquisa foi possível verificar a
importância que os Guarani da aldeia atribuem às crianças, à sua educação tradicional e
agora à escola, concebida como instrumento de fortalecimento da cultura Guarani.
Embora os CECIs, sendo um projeto único e inovador com relação à educação escolar
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infantil indígena no município de São Paulo e concretizados com efetiva participação,
parceria e diálogo dos Guarani das aldeias Krukutu, Tenonde Porã e Jaraguá com os
representantes da Secretaria Municipal de Educação, ainda existem ações importantes
que não foram efetivadas para seu melhor funcionamento, como a formação inicial para
a docência nas escolas indígenas e a produção de material didático específico e
diferenciado.
Apesar da legislação para a educação escolar indígena estar direcionada
predominantemente para o ensino fundamental, a efetivação da educação escolar
infantil nas aldeias vem suscitando um novo olhar específico para esta modalidade de
educação. Muito há por fazer, alguns projetos já estão sendo efetivados, como os
próprios CECIs, no entanto, na maioria das aldeias essa modalidade de educação é
oferecida em conjunto com o ensino fundamental, seja utilizando o mesmo espaço
físico, seja concebendo a educação infantil a partir da mesma proposta pedagógica para
o ensino fundamental.
Os Guarani da aldeia Krukutu demonstram pleno conhecimento da atuação das
lideranças nessa modalidade de educação, bem como percebem a escola como um
espaço importante para a valorização e fortalecimento de sua cultura e para apropriação
de novos conhecimentos. Querem agir com diálogo e em parceria com os órgãos
públicos, tendo em vista que suas demandas sejam contempladas. Não querem ser
desrespeitados e desejam divulgar sua cultura para que sejam combatidas as diferentes
formas de preconceitos e discriminação. Essa parece ser a estratégia adotada para
resguardar perante o outro e fortalecer internamente o seu modo de vida tradicional.
Reivindicam ser ouvidos e reconhecidos pelo poder público. Desejam, acima de tudo,
que o projeto CECI não deixe de funcionar e que se desenvolva a cada dia, assim como
destaca Jera Poty. Para ela, não se trata de uma luta que se trava somente com o mundo
externo às aldeias, mas também que tem uma frente de batalha no próprio interior da
sociedade e cultura Guarani: “Esperamos que todas as pessoas que estão envolvidas ou
os que ainda irão se envolver, respeitem a cultura Guarani e que a equipe Guarani
respeite e ame o seu povo para que assim possa dar o melhor de si, lutando pelo seu
povo”.
A educação infantil, de acordo com a LDB, ainda não é obrigatória mas é um
direito que a criança de zero a cinco anos possui e que o Estado tem o dever de atender.
Essa etapa da escolarização deve cumprir duas funções indispensáveis e indissociáveis:
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cuidar e educar, complementando a ação da família e da comunidade. Com a
implantação do CECI, os Guarani da aldeia Krukutu viram a possibilidade de superar
algumas dificuldades com relação ao de cuidar e educar de suas crianças,
principalmente com relação à nutrição e o preparo para a entrada no ensino
fundamental, ainda que o maior valor atribuído ao CECI seja o resgate e o
fortalecimento da cultura Guarani. De qualquer modo, as crianças são o motivo maior
da implantação dos CECIs, do trabalho ali realizado e, pode-se dizer, da produção desta
pesquisa.
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Anexo 1 - Calendário Escolar do CEII do CECI Krukutu
Fonte: Coordenadoria da Educação da Capela do Socorro -200
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Anexo 2 - Calendário de atividades Guarani
Fonte: Subsídios para a elaboração de um projeto pedagógico para os Centros de Educação e
Cultura Indígena do Município de São Paulo. Coordenação André A. Toral/2004.
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Anexo 3 - Calendário: a vida em ciclos
Fonte: Elaboração José Inlê Ladeira Maria, 2008.
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