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RESUMO:

A presente monografia analisa o processo de alfabetização nas escolas indígenas
guarani. O objeto da pesquisa é procurar investigar quais as dificuldades desse processo,
a fim de demostrar possíveis soluções adequadas. Focando apenas na etnia Guarani, a
pesquisa originou-se de inquietação surgida na minha infância, adolescência e até a
graduação em Pedagogia realizada na UFSC, em 2009. Nessa pesquisa participaram
quatro professores guarani de diferentes aldeias do Estado de Santa Catarina. O critério
para a escolha destes locais está ancorado em meu conhecimento da existência destas
escolas nas citadas aldeias, especialmente, e na tradição naquilo que diz respeito ao
processo de aprendizado nas instituições escolares, assim como na valorização da
cultura guarani. Propôs-se então realizar uma investigação de natureza qualitativa,
descritiva e explicativa, com inspiração nos estudos etnográficos, focados no campo da
educação. Nesse sentido, destaca-se a consciente da importância da prática da tradição
oral, como elemento contundente no processo de alfabetização.
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RESUM0

Kova’e agỹnῖgua roikua’a pota haguã, nhande ayvu, nhanhembo’ea py guarani etepy.
Jaikua’a haguã, jaheká, nha porandu, mba’exapa haxy, nhanhembo’e haguã, já hexauka
tapé iporã’vea, nhambo’e haguã.
A hexauka guarani etépy oikua’a pota(pesquisa), amonhepyrũ mba’ere pa nakirirῖ xe
mitã guive, xe kunhatã’ĩ pevê, xe arando apy anhaembo’e Pedagogia UFSC
Universidade Federal de Santa Catarina, ano, 2009.
Ko jaikua’a pota (ness pesquisa), oĩ irundy ombo’ea guaranietépy pavẽ Santa Catarina
pegua.
Irundy tekoa aiporavo aikua’a porã mba’eixa nhanhemo’ea, tekoa pygua o~i, xee
aikua’a porã mabaeixa oiko, mbaeixa oĩ upe tekoapy, mba’eixa heko, nhamombeú
mba’eixa

nhanhembo’e

Amonhepyrũ

nhanhembo’eapy,

nhambovalé

nhande

reko

guarani.

aikua’apota hanhetetégua, ambopará, há ambo’ayvu, apenxa arando

kuery, pavẽ retã’i, aexauka mba’eixa nhande arando.
Upeixa amombe’u, nhamombareté nhande rekó, nha nhembo’e ayvu porã.
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1. APRESENTAÇÃO

A presente pesquisa está orientado para compreender o processo da alfabetização da
língua Guarani e Português nas escolas indígenas Guarani da aldeia Morro dos Cavalos
no município de Palhoça e Aldeia Feliz (Tekoa Vy’a) no município de Major Gercino
no Estado de Santa Catarina. Justifica se que a intenção de criar este Trabalho de
Conclusão de Curso foi quando deparamos com as dificuldades no processo da
aprendizagem das línguas estudas em salas de aula, ou seja, a língua Guarani que é a
própria língua materna e a língua Portuguesa como a segunda língua.
Razão pela qual a proposta desta pesquisa é ampliar o resultado final como material
didático bilíngue de memória do povo Guarani. Com isso, pretende-se que o material
produzido com apoio desta pesquisa possa contribuir na divulgação da língua Guarani
nas escolas indígenas e não indígena do Estado de Santa Catarina.
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2. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa apresenta algumas observações adquiridas pela autora ao longo de
suas experiências em salas de aula nas escolas indígenas nas aldeias do povo Guarani.
Já de início é importante destacar um aspecto a ser observado na pesquisa é quando se
tratam de alfabetização e linguagem nas escolas indígenas Guarani e como se dá esse
processo da aprendizagem.
Entretanto ao ler alguns livros que falam sobre alfabetização e linguagem, lembrei-me
no processo de alfabetização e linguagem nas escolas indígena Guarani, tenho percebido
algumas divergências em relação às técnicas de alfabetização descritas nos livros e entre
estas e a pratica nas salas de aula. Razão pela qual me propus a escrever sobre o tema
escolhido, a fim de poder demostrar as observações que tenho feito como educadora.
Neste sentido, o trabalho proposto encaminha-se na direção de analisar a proposta de
alfabetizar e compreender a língua Guarani e português em sala de aula com as crianças
e jovens das escolas das comunidades Guarani.
Inicialmente é importante justificar o objetivo deste TCC, ou seja, o porquê da escolha
pelo tema “Alfabetização e Linguagem - Nha nhembo’e ayvu porã”. A ideia desta
pesquisa foi pensada a partir de minha convivência como membro desta sociedade e a
partir da experiência como educadora nas escolas indígenas Guarani. Pois ao longo da
trajetória como educadora tenho observado as dificuldades dos alunos, tanto crianças
como adultos para serem alfabetizados, ou seja, para compreender o significado de um
texto escrito na língua materna Guarani e como também na segunda língua que é língua,
português. Da mesma forma observamos a dificuldade entender o som das letras e o
significado na interpretação de textos. Tudo isso, porém, é fruto de uma longa história
em que, por todos os meios, a sociedade brasileira pressionou as sociedades indígenas
com a intenção de desintegrá-las. A educação escolar foi um desses meios, sempre
presente como forma de pressão contra a cultura e a língua indígena. Este modelo
educacional procurou, antes de tudo, assegurar os objetivos da sociedade dita
dominante. O fato é que, aliados aos demais fatores, esse modelo de escola também
serviu como instrumento de desvalorização das línguas maternas dos povos indígenas
Brasileiros. Como no caso da destruição e imposição cultural no passado, a divulgação
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das línguas indígenas também precisam lançar mão de todos os meios e assim terá
resultado de maior número de ações possíveis e no mais amplo conjunto de campo
possível.
Em alguns livros que tenho lido sobre Educação Indígena Guarani, tem me ajudado a
reforçar sobre minha pesquisa com os Processos de Alfabetização e Linguagem, este
tema é tão importante quanto um mito é importante para nós indígenas, digo isso
baseado em Aracy Lopes da Silva (1995). Segundo esta autora, “O lugar da mitologia:
noção de tempo mítico x história; o mito como depositário do saber ancestral; mito
como produto de reflexão de um povo sobre sua história” (p.131). Para mim esse
processo de alfabetização e linguagem é como se fosse uma passagem na vida de quem
estuda e como se fosse um ritual, que como afirma Litaiff (1991), está diretamente
ligado ao mito, Como afirma de Aracy Lopes (1995), a função dos rituais é educativa e
seu aspecto de dramatização de verdades ou referências essenciais a cada povo. O
tratamento do corpo: pinturas, marcas e ornamentações, Ritos de Passagem (p.131).
Segundo Litaiff (1991) mito é um tipo de discurso ideológico, construído pela sociedade
de origem, falando dela própria e dirigida também a ela, que trata das regras da cultura,
podendo orientar a sociedade de forma indireta ou direta.
Em minha Dissertação de Mestrado, afirmo que:” Sobre a linguagem ainda, não poderia
deixar de mencionar, o que temos vivido na própria universidade, no curso de
Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da mata Atlântica da qual faço parte na UFSC
Tenho observado como a linguagem é quem delimita conhecimento sobre o mundo. Os
conceitos e até as noções das coisas mais simples do dia a dia se tornam a base sobre a
qual todos os discursos: históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais são
construídos. O problema é que essas formações, seja de que ordem for, têm criado certa
subordinação dos discursos que trazem uma ideia de supervalorização da teoria em
detrimento do saber que temos na própria cultura indígena guarani (p.24).
O objetivo geral deste trabalho é analisar o processo de alfabetização utilizada nas
escolas indígenas guarani das aldeias Indígena do Morro dos Cavalos, no município de
Palhoça-SC. Escola Indígena de Ensino Fundamental Itaty; aldeia indígena (Tekoa
Vy’a), No município de Major Gercino, SC., Escola de Ensino Fundamental
Nhembo’ea Vy’a; aldeia da indígena ITANHA’EM – Morro da Palha- Município de
Biguaçu, estrada Geral do Timbé. Escola indígena de Ensino Fundamental Taguató. Os
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objetivos específicos foram: buscar identificar possíveis alternativas de superação e
resistência na condução da ação de alfabetização; desenvolver e propor novas
alternativas de ensino da língua materna nas escolas indígenas guarani em geral;
pretende-se trazer um resultado positivo da alfabetização e interpretação de textos para
as escolas indígenas; e apresentar algumas observações e experiências em sala de aula
na aldeia indígena em questão.
Este trabalho está estruturado do seguinte forma: após a apresentação e introdução, o
capítulo seguinte traz uma breve história da educação escolar indígena do Brasil,
focada, posteriormente, no processo guarani. O quarto e quinto capítulos tratam da
fundamentação teórico-metodológica deste trabalho, mostrando também as técnicas
utilizadas. O sexto capítulo constitui a análise dos dados recolhidos durante a minha
experiência de campo. Finalmente, apresento as considerações finais, as referências
bibliográficas e os anexos.
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3. BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Os Guarani constituem uns dos maiores povos indígenas da América do Sul, vivendo no
Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia e Paraguai. Classificam-se, segundo estudos
linguísticos e antropológicos, em três grupos; Mbya, Nãndeva, Chiriguano e Kaiová.
Em Santa Catarina, onde vivem índios Guarani Mbya e Ñandeva, ainda existem poucas
áreas demarcadas para estes grupos, o que faz com que eles ocupem terras de outros
grupos indígenas como no oeste do Estado na Área indígena de Chapecó, no município
de Entre Rios, Marema e Ipuaçu, destinado aos Kaingang, e na área indígena de Ibirama
nos municípios de José Boiteux e Vitor Meireles, destinados aos Xokleng. Devido a
grande mobilidade destes grupos é difícil proceder ao mapeamento preciso e definitivo
de sua localização (p.87).
A questão da Educação vai se mostrando relacionada às experiências sociais, relações
que, segundo Boaventura, são sempre culturais. Pensar os problemas presentes nas
relações entre a Educação escolar e a Educação indígena é compreender que a base
central de toda essa discussão é perceber que: “O colonialismo, para além de todas as
dominações por que é conhecido, foi também uma dominação epistemológica, uma
relação extremamente desigual de saber-poder que conduziu à superação de muitas
formas de saber próprios dos povos e/ou nações colonizadas.” (SANTOS, 2009, p.13)
A importância de desenvolver este tema por estar em algumas partes específica na LDB
da Educação Nacional também por possuir um pouco de conhecimento, sobre as
realidades dos estudantes e das aldeias Guarani, acredito que estudar as duas línguas é
importante, porque as crianças, alunos e estudante, dependendo das localizações das
aldeias que as vezes ficam muito próximo dos não indígenas e daí tem a necessidade de
que desde já as pessoas se comunicam na língua português e por outro lado a
importância de se preservar a língua materna, principalmente para se preservar a cultura
Guarani.
A educação escolar indígena deve ser intercultural e bilíngue, específica e diferenciada
(BRASIL/MEC, 1994). Historicamente marcada pela visão assimilacionista, que
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orientava as políticas indigenistas oficiais, a educação no período colonial foi
promovido por religiosos. Esta prática prosseguiu durante o império com a finalidade de
catequizar e civilizar os indígenas (p.89). A atual Proposta Curricular para Educação
Escolar Indígena de Santa Catarina de 1998, pretende: ...constituir-se num espaço de
diálogo e numa construção de possibilidades no processo de elaboração de uma
proposta curricular para a educação escolar indígena no Estado de Santa Catarina, a
partir do diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, que contribuem para a
compreensão desta realidade (pedagogia, antropologia, linguística...) (p.86).
Uma das questões mais importantes tratados neste documento é que, para os povos
indígenas que vivem no território brasileiro a principal forma de comunicação é a
oralidade. Segundo, Fontana (1996, p.67, 1998, apud. p. 86): ...a cultura é definida
como uma construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão do processo
social. Ela não é algo natural, não decorre de características inerentes ao homem, e nem
de lei físicas e biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto coletivo da vida
humana, enraizado nas condições materiais e sociais de existência, condições
contraditórias marcadas pelas desigualdade e opressão e pela luta pela sua superação.
No texto Educação e Sociedades Tribais, Marta Valéria Capacla afirma que, nos anos
70, havia dezenove postos indígenas, todos os postos tinham escolas, que no total
“contabilizava 28 unidades escolares, dividida em 30 classes, multisseriadas ou
compostas por uma turma de 1ª série e outra com as demais séries.” (p.43) O mesmo
autor afirma que: “A educação desta época fixava na alfabetização, sem conteúdos
práticos, com horários burocráticos e ensino confinado, e os professores não conheciam
as culturas indígenas com as quais trabalhavam.” Coelho dos Santos avalia as
dificuldades que os índios sentiam em se adaptar a este complexo esquema formal de
educação, “fracassavam em seus desempenhos escolares e acabava por se convencer da
complexidade do mundo dos brancos, julgando assim incapazes de compreendê-lo”
(p.43).
O autor (p.45) destaca a experiência de ensino bilíngue que estava sendo implantada,
proposta pela missionária e linguista Úrsula Wilseman do SIL, à época, Instituto
Linguístico de verão, iniciada em 1972 e apoiada pela FUNAI. Ela propunha a
introdução da educação escolar em quatro semestres, tal qual na época não havia nada
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semelhante e o interesse da FUNAI pelo projeto fixou as bases para promover novos
programas (Karajá, Xavante, Guajajara e Potiguara) em outros locais do Brasil.
O Guarani é uma língua indígena do sul da América do Sul, falada pelos povos da etnia
Guarani, estes pertencente ao grupo maior dos tupi-guarani. Uma variante,
popularmente conhecida como língua tupi ou nheengatu, foi usada pelos colonizadores
portugueses e missionários jesuítas desde o descobrimento até fins do século XVIII.
Desse modo acabou influenciando fortemente o idioma falado no Brasil legando várias
expressões e vocábulos ao português brasileiro, preponderantemente na toponímia
(designação de lugares v.g. Paraná, Ivaí, Paraguai, Piraí, Guamirim, etc.).
A língua viva, variante mais regional do sul e oeste, denominada língua Guarani,
(denomina-se avañe’ẽ por seus falantes), mantém-se viva e é falada por mais de sete
milhões de pessoas, notadamente no Paraguai, onde é língua oficial juntamente como
castelhano: “O Guarani, dessa forma, tornou-se a única língua indígena a obter um
reconhecimento nacional e literário e a ser falado por um número significativo de não
nativos”. No Paraguai, a língua Guarani foi mantida principalmente porque os padres
jesuítas a tomaram como instrumento de conversão religiosa.
O texto em sua página inicial ressalta que, entretanto, a língua Guarani, que antes de
sistematizada pelos jesuítas não era escrita, assim como outras línguas, indígena ou não
assimilou uma enorme variedade de vocábulos, no caso advindo da invasão cultural em
face da colonização, e por esta razão cooptou-os da língua castelhana que é falada no
Paraguai ao lado do Guarani e com o mesmo status de língua oficial. Há uma tendência
entre as pessoas com um maior grau de escolarização a falar o castelhano com sotaque
peculiar, com algumas frases curtas e expressões em Guarani. Este modo de expressar
também é muito comum nos jornais, revistas e mesmos nos livros didáticos.
Já as pessoas menos escolarizadas, e notadamente no meio rural, tendem a expressar em
Guarani, embora emprestem uma grande variedade de vocábulos do espanhol. Os
falantes desta mistura mais ou menos equilibrada das duas línguas a chamam de Jopará.
Em agosto de 1995 o Guarani recebeu o status de língua histórica pelos países membros
da comunidade econômica do MERCOSUL. Em janeiro de 2007 o Guarani também
recebeu o status de língua oficial do MERCOSUL. Em 24 de maio de 2010 a cidade de
Tucuru, no Mato Grosso do Sul adotou o Guarani como língua oficial, além do
14

português. A Lei sancionada na data determina que ninguém poderá ser discriminado
pela língua de que faça uso e destaca o respeito e a valorização às variedades do
Guarani, como o kaiowá, o nhandeva e o mbya. A prefeitura de Tacuru deverá apoiar e
incentivar o ensino da língua Guarani nas escolas e nos meios de comunicação. As
vogais consistem em: “a”,“e”, i,”o”,”u” iguais ao português. Exceto o “y”. As mesmas
em sua forma nasal: ã, ẽ, ĩ, õ, ũ, ỹ em Guarani significa água e pronuncia-se com a
língua no céu da boca.
Segundo o livro: Cadernos Temáticos Educação Escolar Indígena Governo do Paraná
Secretaria de Estado da Educação: “Há diferenças na língua Guarani falada em
diferentes lugares e diferenças também na escrita de palavras que são faladas da mesma
maneira”. Isso é uma coisa natural, que acontece em todas as línguas. O motivo pelo
qual em Guarani se escreve de forma diferente, palavras que são faladas da mesma
forma, é que os especialistas (ou, por vezes, alguém não especialista da comunidade),
quando analisado o Guarani falado numa determinada região e propunham um alfabeto
para sua escrita, não se preocupavam em saber se já havia outro alfabeto em uso nas
demais regiões (p.61).
O autor do livro ainda reforça que: “Cada um fez a escrita que considerava a melhor,
individualmente. Chamou-se a atenção, no entanto, para o fato de que, ao se tentar criar
um alfabeto, por vezes o conhecimento do português pode atrapalhar: a pessoa pensa
que não pode usar uma letra que já existe em português, mas tem som diferente (como
acontece com a letra j, por exemplo, que se pronuncia de maneira diferente em
português e em Guarani). Mas não se deve ficar com medo de usar uma letra em
Guarani que tem som diferente em português, porque cada língua tem regras próprias de
pronunciar as letras do seu alfabeto, e quem quiser aprender a pronunciar direito as
letras e as palavras de uma língua, precisa estudar suas regras de pronúncia primeira.”
(p.61)
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Marilena Chauí (2001), Aristóteles afirma que somente o homem é um
“animal político”, isto é, social e cívico, porque somente ele é dotado de linguagem. Por
outro lado os fala que os animais possuem voz (fone) e com ele exprime dor e prazer,
mas o homem possui a palavra (logos) e, com ela, exprimir e possuir em comum esses
valores é o que torna possível a vida social e política e, dela, somente os homens são
capazes.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) teve uma juventude aventurosa e instável. Na
mesma linha de raciocínio o Rousseau no primeiro capítulo do Ensaio sobre a origem
das línguas: A palavra distingue os homens e os animais; a linguagem distingue as
nações entre si. Não se sabe de onde é um homem antes que ele tenha falado.
A mesma autora ainda destaca que escrevendo sobre a teoria da linguagem, o linguista
Hjelmslev afirma que “a linguagem é inseparável do homem, segue-o em todos os seus
atos”. O instrumento graça ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos,
suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos, o instrumento graças ao qual ele
influência e é influenciada, a base mais profunda da sociedade humana. Prosseguindo
em sua apreciação sobre a importância da linguagem, Rousseau considera que
linguagem nasce de uma profunda necessidade de comunicação.
Desde que um homem foi reconhecido por outro como um ser sensível, pensante e
semelhante a próprio, o desejo e a necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e
pensamentos fizeram-no buscar meios para isto. Gestos e vozes, na busca da expressão
e da comunicação, fizeram surgir a linguagem. Por seu turno, Hjelmslev afirma que a
linguagem é o recurso último e indispensável do homem, seu refúgio nas horas
solitárias em que o espírito luta contra a existência, e quando o conflito se resolve no
monólogo do poeta e na meditação do pensador. Para o autor a linguagem está sempre à
nossa volta, sempre pronta a envolver nossos pensamentos e sentimentos,
acompanhando-nos em toda nossa vida. Ela não é um simples acompanhamento do
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pensamento, “mas sim um fio profundamente tecido na trama do pensamento”, é “o
tesouro da memória e a consciência vigilante transmitida de geração a geração”.
A linguagem é, assim, a forma propriamente humana da comunicação, da relação com o
mundo e com os outros, da vida social e política, do pensamento e das artes. No entanto,
no dicionário Pedro, Platão dizia que a linguagem é um pharmakon, estas palavras
grega, que em português se traduz por poção, possui três sentidos principais: remédio,
veneno e cosmético. A autora em seu livro, todavia destaca que: “Ou seja, Platão
considerava que a linguagem pode ser um medicamento ou remédio para o
conhecimento, pois pelo diálogo e pela comunicação, conseguimos descobrir nossa
ignorância e aprender com os outros”. A linguagem pode, porém, ser um veneno
quando, pela sedução das palavras, nos faz aceitar, fascinados, o que vimos ou lemos,
sem que indaguemos se tais palavras são verdadeiras ou falsas. Enfim, a linguagem
pode ser um cosmético, maquiagem ou máscara para dissimular ou ocultar a verdade
sob as palavras. A linguagem pode ser conhecimento-comunicação, mas também pode
ser encantamento sedução (p.137).
Assim segue o livro, essa mesma ideia de linguagem como possibilidade de
comunicação-conhecimento e de dissimulação aparece na Bíblia judaico-cristã, no mito
da Torre de Babel, quando Deus lançou a confusão entre os homens, fazendo com que
perdessem a língua comum e passassem a falar línguas diferentes, que impediam uma
obra em comum, abrindo as portas para todos os desentendimentos e guerras. A
pluralidade das línguas é explicada, na Escritura Sagrada, como punição porque os
homens ousaram imaginar que poderiam construir uma torre que alcançasse o céu, isto
é, ousaram imaginar que teria um poder e um lugar semelhante ao da divindade: “Que
sejam confundidos, disse Deus”. (p.137) O livro ainda ressalta que, pode se avaliar a
força da linguagem tomando como exemplo os mitos e as religiões (p.137).
Segundo a antropóloga Berta Ribeiro (1983), atualmente se reconhecem três grandes
troncos linguísticos principais, que são: 1. Tronco tupi, dividido em sete famílias, a mais
importante das quais é a tupi-guarani; 2. Tronco macro-jê 3. Tronco aruak, O Linguista
Arion Dall’igna Rodrigues, autor dessa classificação, reconhece que treze outras, a
maioria do nordeste, que já não tem mais indivíduos falantes, isto é, os índios a quem
pertenciam, falam apenas o português. Vale destacar que essa classificação, elaborada
em 1972, refere-se as tribos indígenas que sobreviveram até nossos dias (p.25).
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O texto: “Leitura, escrita e bilinguismo na educação escolar indígena” destaca que a
alfabetização tem sido considerada condição essencial à cidadania. No século XXI, não
há como falar em cidadania para todos, sem que haja acessibilidade a ela. Ao longo
deste capítulo, expomos porque esta defesa é fundamental, ou seja, como o domínio da
leitura e da escrita, na língua indígena e na língua portuguesa, portanto, em uma
situação de bilinguismo, leva ao desenvolvimento de uma consciência diferenciada nos
indivíduos.” (p.149)
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5. METODOLOGIA E TÉCNICAS

Foram entrevistados professores indígenas guarani com especial interesse nas suas
opiniões sobre material já publicada sobre a questão central da pesquisa. Foram
utilizadas entrevistas estruturadas (relativas a aspectos da história guarani), mas,
sobretudo, entrevistas abertas, onde se solicitou aos falantes que produzissem relatos de
experiências pessoais positivas e negativas, reproduzindo histórias que ouviram de seus
pais e avós. Os dados da pesquisa foram analisados de forma qualitativa, com especial
interesse de análise do material sobre a educação escolar indígena, especificamente
guarani, publicado para uma melhor compreensão dos fatos.
O instrumento utilizado para coleta de dados nestas entrevistas foi um gravador digital
de áudio. As entrevistas foram gravadas em CD e posteriormente duplicadas e doadas
para as bibliotecas das escolas das Terras Indígenas Guarani. Foram escolhidos
professores das escolas de diferentes localidades, isto é, das distintas Aldeias que
compõe as terras indígenas guarani como: Escola da Aldeia Morro dos Cavalos, Aldeia
Feliz (Tekoa Vy’a). Todas as gravações (áudio e visual) foram duplicadas para fins de
arquivo e documentação. As entrevistas selecionadas foram, digitadas e arquivadas
igualmente em papel (impresso) e em CD.

Exemplo de questionário utilizado sobre o processo de Alfabetização e Linguagem nas
Escolas Indígenas Guarani:
1) Em sua Escola, você como professor Alfabetizador, como se dá o processo de
Alfabetização, tanto na Língua Guarani ou Português?
2) O que você pode me falar sobre Linguagem?
3) Quais as dificuldades dos alunos das Séries Iniciais e Finais para a compreensão das
Gramáticas e textos, das Línguas Guarani e Português?
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6. AS ESCOLAS DAS TERRAS GUARANI – ANÁLISE DOS DADOS

ESCOLA INDÍGENA DE ENSINO FUNDAMENTAL NHEMBO’EA VY’A: Esta foi
a primeira entrevista feita durante a minha pesquisa de campo, com Cleber Ailton de
Souza, professor da língua guarani e da língua portuguesa: “Eu sou professor Guarani,
Trabalho com crianças através de Desenhos. Identificar letras, formar sílabas, depois
formar palavras e separar sílabas. Formação de textos: Na minha concepção, aprender as
duas LÍNGUAS, Guarani e Português, é importante para poder se comunicar a Língua
Guarani para preservar a nossa cultura e a Língua Português para se comunicar com os
não indígena. Porque hoje é a nossa necessidade e daqui em diante as coisas vão
mudando, por isso nós Guarani precisamos aprender as duas Línguas. Sobre a
linguagem, é para nós podermos se comunicar entre pessoas da comunidade e dos não
indígenas, aqui na aldeia nos se comunicamos na Língua oral, pois para nós a Escrita
ainda é bastante recente, por isso, o Guarani, a maior dificuldade dos alunos é na escrita,
tanto na Língua Guarani e português”.

ENTRVISTA COM MARCIA MACENA (ARA’I, professora de Alfabetização, para
ela o melhor jeito de alfabetizar uma criança Indígena Guarani, é através dos desenhos.
Ela diz que uma metodologia que ela costuma usar são os desenhos e figuras,
acrescentando o nome de cada desenho, ou seja, de cada figura, pedindo que os alunos
leiam as palavras, e identificando as letras do alfabeto, para que os alunos entendam
melhor, ela diz que precisa primeiro fazer um planejamento. Ela afirma ainda que, faz
desenhos no caderno e depois faz outras atividades para os alunos. Ela diz, que também
dá aula de Arte Guarani, mostrar para os alunos o quanto é importante, saber sobre a
Arte Guarani, saber como é feito o artesanatos, para o que eram usados cada objeto e o
significados de cada um deles, o arco e flechas, Sarabatana era feito para caçar. Os mais
velhos usam e ensinavam os mais novos a aprender a caçar.
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Professora Marcia afirma que as sementes também eram usadas, e cada semente tinha o
seu significado. A semente capi’i’á, conhecida como lágrimas de Nossa Senhora,
existem de dois tipos, redondo e compridinho. Os redondinhos eram usados por homens
e meninos. Eram usados para proteger dos maus espíritos, de olho gordo e etc. E o
compridinho também, mas eram mais usadas por mulheres e meninas e também era
feito para proteger. Usávamos também penas de aves, que também tinha o seu
significado, penas de Gavião usava mais para rituais, era sempre usado pelo pajé. Outras
penas de pássaros eram usadas para festas, casamentos, quando as mulheres indígenas
se enfeitavam e nos colares também era usado as penas de pássaros. É assim que é um
dos métodos que ela usa para alfabetizar e assim também ela faz o uso da Linguagem,
para que seus alunos tenham a noção de que no passado nós não conhecíamos nada o
que vemos hoje. Segundo a professora Marcia; ela também ensina seus alunos o uso das
missangas, através destas elas ensinam os alunos a identificar as cores, porque o povo
Guarani, conhece só as cores, preto, vermelho, branco azul e amarelo.
Através das missanga, ela também dá aula de Matemática, faz com que os alunos
apreendam a identificar; unidade, dezena, dobro, triplo é assim em diante, em cada
grupo com cores diferentes, tirando, preto, azul, vermelho, amarelo e branco, que já
conhecemos, e os alunos também conhecer as outras diferentes cores. Ela afirma
dizendo que; também ensina Adição, Subtração, Multiplicação e divisão. Porque
quando se faz os colares, pulseiras e outros artesanatos, temos que somar, diminuir,
multiplicar e dividir e também separar as cores. Assim ela transmite o processo de
Alfabetização e Linguagem para os alunos do Ensino fundamental.

ENTREVISTA COM MARCIA ANTUNES: Tive a oportunidade de entrevistar a
professora guarani, Marcia Antunes Martins, da Escola indígena de Ensino
Fundamental Taguató, da aldeia Indígena ITANHA’EM – Morro da Palha – Município
de Biguaçu Estrada geral Timbé. Ela trabalha com os alunos do primeiro, segundo e
Terceiro anos, no período da tarde, ministrando todas as disciplinas. A professora
Marcia, ela trabalha com alfabetização na língua guarani e língua português. Na sala a
qual ela dá aula, onde frequentam oito alunos, a turma é multiceriada, sendo quatro
alunos do segundo ano, dois do terceiro ano e dois na primeira série. Segundo a
professora Marcia, tem alunos em sala de aula que falam somente a língua portuguesa,
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mas com dificuldade para falar e escrever a língua guarani. Ela relata também que no
início quando começou a trabalhar como professora, ela passava as letras todas
misturadas. Ela afirma finalmente que o alfabeto em cada aldeia é diferenciado, também
destacando que quando chove ou quando a mãe vai vender artesanato, as crianças as
acompanham e por isso faltam as aulas. Isto demonstra a questão complexa do estudo
da educação escolar entre os índios, assim como a necessidade de se considerar as
variantes regionais, ou seja, o contexto onde está inserida cada comunidade guarani.

REUNIÃO NA TEKOA VY’A, OUTUBRO DE 2014: No dia 20 de Outubro de 2014,
nós da comunidade Indígena Teko’a Vy’a, esperávamos ansiosamente a comunidade
indígena das Teko’as do Rio Grande do Sul, para uma reunião sobre o resgate de
NHANDEREKO, sobre o resgate de nossa vida, nosso jeito de ser Guarani. Quando
chegou no dia 20 a noite chegaram NHANDE RETÃ’i, RO GUERO VY’A ORE
RETÃ’Í, NO DIA 22, começamos a reunião que durou o dia todo. Todos nós nos
apresentamos. Então, Seu Júlio, o vice cacique da aldeia deu inicio à reunião, falando de
sua preocupação com os jovens, com tudo de que se pode perder a cultura, ele destaca
da importância desta reunião, importante para as crianças e jovens, em fim para todos.
Seu Júlio reforça suas palavras dizendo que as crianças já estão se apropriando das
coisas dos não indígenas, e isso faz muito mal porque daí vai se perdendo a cultura, ou
seja, o costume da cultura Guarani. Todavia ele diz que nunca precisou ir a um hospital
para se consultar ou por alguma doença qualquer, ele cita dizendo que as comidas dos
hospitais não são boas para os Guarani. Os indígenas estão deixando da natureza, não
existem mais animais, as faunas e floras, estão se acabando cada vez mais, para a gente
ir caçar um animal para se alimentar, não existem mais, os alimentos que Nhanderu
(Nosso Pai) nos deixou não quase existem mais.
Ele fala ainda que para os adultos, principalmente para as crianças, é difícil quando
nossos pais nos ensinam, não queremos ouvir, por isso que se Júlio tem esta
preocupação com as crianças e jovens. Sobre isto, diz seu Júlio: nós não sabemos como
que os não indígenas vai nos levar a cada dia para frente, quase não temos mais ânimos
para nada, se preocupamos com nossas aldeias, ou seja, NHANDE KUAI, ele diz que
em 1993, foi trabalhar com a FUNAI, sobre os indígenas e não comeu nada durante três
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dias, todavia ele reforça dizendo que tem preocupação com sua comunidade, diz
também da importância de uma Educação Escolar, ele diz que tem uma pesquisa feita,
mas sobre isso ele não iria falar para ninguém, nem mesmo iria mostrar! Ele diz que
assegura as calças para não perder para os não indígenas, todavia ele reforça dizendo
sobre a TEKO’A (a vida na aldeia), ele fala do nascimento das crianças a importância
do cuidado do recém-nascido, hoje a maioria das crianças já estão nascendo no hospital,
ele diz que quer que todos tenham conhecimento, AIPOTA PENDE KUAI. Ele diz que
veio da Argentina depois para o Brasil, antes era uma terra só. Ele reforça dizendo da
importância de cuidar dos filhos, NHANDEVE OEJA ESCOLA NHANDE VYP, (A
Escola que é o OPY’í), E ESTA É COMO SE FOSSE UMA Escola para nós, Ele diz
que tem muitas coisas para contar, um dia é pouco para falar.
As crianças não querem mais ouvir, só querem saber de dançar ouvindo as músicas dos
não indígenas. Quando se pede para os jovens buscar lenha, eles já querem cobrar, só
pensa em dinheiro, os jovens não obedecem mais os pais, Seu Júlio diz; que não treme
quando vai falar perante os não indígenas, ele diz; que os não indígenas não gostam dos
indígenas, só querem os dinheiro dos indígenas. Os brancos atentam com tudo, contra
os indígenas. – okotẽvẽ nha nha’ã (precisamos nos esforçar), okotẽvẽ nhama’ẽ
hamymirore, nhande ray kuery, (precisamos cuidar dos netos, dos filhos), primeiro
temos que ir no OPY já je peju, oĩ ipopy gua, xondaro’í kuery, opita ía, (casa de reza,
precisamos dos soldados, precisamos dos karaí), nhamoporã arã tay xy nda evei nha
mbopoxy, (precisamos agradar a mãe de nossos filhos, não devemos brigar com ela). O
Karaí da aldeia Estiva, ressalta que; se ele for falar tudo, sua fala será longa, pe
mba’eapo jurua revê, pe mbaeapo porã, já’aruma pe guâ’ẽ, (trabalham com os não
indígenas, trabalham bem, só no final da tarde que vem).
Então falou o Marcelo Benites, que iniciou agradece a vinda de todos na reunião e
depois passa a palavra para o senhor Santiago que é um dos articuladores deste evento:
“NHNEMBO JEKU’A JEY (resgatar), é a segunda vez que ele vem nesta aldeia AYVU
RO GUERU (trazer a fala), Em Guarita NHANDERÁ (nosso pai), apareceu e disse para
eles vir até aqui NHANDE KUAY RY PY GUÃ, ROIKO AXY PAVẼ’Í, MBAEIXA
PA NHANDERETÃ KUERY NDA JÁ REKOI VEMA KA’AGUY PORÃ, PINDO JÁ
REKO AKUE OPÁ, YVY RÉ NHA MBA’EAPO, OPY RE MA JÁ VY’A, RO VY’A
VAIPÁN HNANDE OPY’Í JÁ REKO, OPAMBA’É, AVAXI NHAMBOJERA JÁ É,
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TEKO’A PYAÚ, YVY PORÃ, NHANDERÚ OEJA, KO YVY NDA’EVEI NHANDE
REXARAI, NHANDERÚ ORA’A JEY NHANDE REXARAI RAMO, NHA NHE
NHA’Ã, JÁ JAPYXACA, HAXY AYVU RO REKO’I AGUÃ TATA IJYPY PE
ROIKO, NHANDERÚ NDOIPOTAI NHANDE RE XARAI, PROJETO RO
GUEREKO, NHA MAỆ’TY, NHANDE RA’Y KUERY HEXARAI PÁ, FUNAI,
ogueru ramo o karu, nha nhe mo kyry’y ramo já vy’a, nha nhandu porã, - Ore mba’eapo
ro gueru pende vype, nha nhe’a ã porã, juru’a onhongatu pá, oguero o haihu nhande
retã’i py kuery, xe’e avy ‘a vai pá”.
Falou em seguida Seu Maurício, sublinhando que “NHANDE MBA’EAPO RE’EGUA,
NHA MONHE PŨRU NOVE HORA PEVẼ, MEIO DIA JÁ POÍ, KA’ARU KUE
MEIO

DIA

NHANHE

PŨRU,

XE’EMA

AJEPYAPY

KYRINGUEREVE,

OMOJEROIA, OĨ PORÃ RAXA, JURU’A KUERY, OJEGUEROIA NHANDE
REKO, NA NHA MOKANHI, jaiko kua’a jurua kuery mbytepy, nhambo’axa nhande
reko, em geração em geração, hoje já temos costumes dos brancos, por isso estudamos
nas escolas, isso é coisa do branco, okotẽvẽ nhamombareté, nhande rekoí, aguero vy’a
vaipá, pavẽ já roguerú, pensamento já guereko”. Marcelo Benite, fala sobre a questão
acima: Nhande ka’aruju, okotẽvẽ já jopy tapê porã, jaiko porã’i haguã. Talcira, fala; ela
é da aldeia Estiva, Rio Grande do Sul, jurua kuery hanheté meme pende ayvy, apy ma oĩ
xe rú, xe ro py amaẽ, okotẽvẽ jáipuru porã cada ano kuringue, nhande kacique kuery
omojeku’a. U pe pakova anhema’ety, meme, avaxi, avaxi nda jarekoi , aguerovy’aité.
Sobre isto, Lorenço, da aldeia Estiva, fala: “Hanheté atu yvy no me’exei, jaipota’i,
hanheté xe reindy hei’a, nha mo je kua’a eté, ma há nheté guá, xe ramõi kuery,
omonhehendu heta akue no me’exevei, ranheté ma. Complementando as palavras
anteriores, Seu Arturzinho fala que, ele é da aldeia do Rio Grande do Sul, Há nheté ma
pexa jareko, já je pyapy, mokoĩ teko’a já reko, ma’ety ro mojekua’a ramo roju, - Tata
rupa’i revê, onhea’a, ojekua’a, nhande ruvixa yvy. Seu Turíbio, da aldeia Kambakuã
Rio G.do Sul, complementa: yvy poty, mitã’i já reko, já hexauka py”. Mauricio
complemente dizendo que: “koẽ ara ndarekoi, etá xe ayvy arã. Também fala Seu
Germano, também do Rio Grande Sul, Nha nhe mombareté, nha penxa’i, nhande rú ae
omboheuxaka), yma oĩ, nhande rú ae má nhande monhepurú tata Xina veẽ, Heí Nhande
rú eté py, opa mba’e ja reko nhande py’a raxy, nhande rú re xe manduá, opy re imanduá

24

xe mbopy’a guaxu ve, nhande peteĩ , nhande monheno yvyré, xe ray japyre’i tere’ó yvy
rupá re reiko heí, há ema oxi’í rema ojegueroia. Maẽty oreko re nhande manduá”.
Seu Diego, cacique de Coxilha da Cruz, Rio Grande do Sul, declara: “Estamos aqui
aprendendo para falar, ouvimos com ouvido e depois desse para o nosso peito, onde eu
moro não plantamos, só roçamos, assim é nhande reko(nossa cultura), e não do branco,
ou seja, do não indígena, não tenho muitas coisas para falar, mas amanhã falarei mais.
Eduardo, vice cacique de Coxilha da Cruz, acrescenta: “é verdade como nossos avós
falam perguntamos a eles como devemos fazer, como devemos plantar, nós queremos
saber e perguntamos, não temos mais vontade de trabalhar, pois temos tudo, até
dinheiro, pensamos em plantar mais”. Seu Vitorino, da aldeia Teko’a Porã, do Rio G. do
Sul, diz que está feliz neste encontro, pois as lideranças não poderão vir, então ele e
mais alguns jovens vieram para representar a comunidade: “a terra é feia não dá nem
para capinar, a mãe do filho dele diz; plante que nós vamos cuidar se plantamos
algumas coisas, teremos saúde, não posso falar muito eu fico tremendo, vou ficar velho
e parece que não aprendo tudo, eu estou alegre com este encontro” ...
André, cacique da Teko’a Tenonde, Rio Grande do Sul, fala: lembrar-se do passado
para poder viver melhor, lembremo-nos da terra, os não indígena nós dá a escola, mas
nós não pensamos, para ter uma escola. Bem antigamente nós tínhamos que aprender
sobre a nossa vida, sobre nossos filhos, mas agora eu vim sozinho, é verdade,
antigamente meus pais diziam; vamos trabalhar. - Maurício da Silva Gonçalves (karaí
Tataendy), da aldeia Kamakuã, cumprimenta a todos e agradece por tudo. - Antônio,
representante da Teko’a Guapó, agradece a presença de todos e por tudo que está
acontecendo. - Sobre isto, Augustinho Moreira, da nossa aldeia Feliz (Teko’a vy’a), diz;
que: Devemos estar aprendendo desde muito pequeno, não devemos deixar os não
indígenas tomar conta, eu desde pequeno não tive meu pai junto comigo, mas me alegro
hoje de ver meu pai aqui junto, ele comenta o que está sendo falado na reunião sobre a
vida dos Guarani, me alegro de ver os jovens aqui participando. Nós não devemos
esquecer que os anciãos falam o que nós ensinamos... - Eduardo, da aldeia do Rio
Grande do Sul, ressalta sobre a equipe da comunicação. Importância para os pais, os
filhos estudarem e me alegro vir até aqui nesta aldeia, agradeço por tudo e estou muito
alegre.
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- Seu Maurício fala novamente do desenvolvimento e fortalecimento deste grupo de
comunicação, ver o que pensamos sobre a proposta, como desenvolver, qual a
preocupação que temos, todavia ele comenta; talvez FUNAI, virá amanhã, e na quinta
feira falarei do programa, e ele pergunta para as pessoas, que estão assistindo a reunião,
se está bem assim? - Por fim, Marcelo Benites, vice Cacique da aldeia Feliz, 17 horas,
faz o encerramento da reunião...
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o que foi visto acima, penso que o processo de alfabetização mais
adequado aos nossos pequenos estudantes guarani deveria ocorrer através de desenhos,
ou seja, através de símbolos gráficos que representam e facilitam a compreensão da
escrita (ver anexos). Todavia, além disso, não se encontra nem livros, nem documentos
metodologias adequadas que possam ser usadas com os nossos estudantes indígenas. O
guarani deve ser transmitido em língua falada e escrita, assim como é transmitida a
educação indígena nas casas de reza, ou seja, na prática. Acredito que só podemos
encontrar uma forma adequada de ensinar nossos estudantes quando o acompanhamos
em seu lugar de vida, mesmo que seja uma escola de branco adaptada para a vida
prática dos índios (conforme conversa com o meu orientador, Prof. Aldo Litaiff).
Neste trabalho procurei analisar quais as causas das dificuldades de alfabetização e
linguagem oral (do Jurua) A língua portuguesa, e escrita, e quais as possibilidades
otimização dos trabalhos com o processo de alfabetização no ensino fundamental e
médio, ou seja, qual o caminho que possibilita aos alunos uma melhor compreensão
nesse processo. Através das entrevistas feitas com professores das escolas indígenas
Guarani constatou-se que todos os professores Guarani utilizam a mesma metodologia.

Percebi que algumas famílias guarani que vem de outras aldeia não falam totalmente a
língua mbya. Como professora e pesquisadora, ao longo da minha vivência percebi
claramente que há uma variação na linguagem, na fala destas famílias migradas para
outras aldeia. Neste sentido, observei que algumas aldeias próximas à Tekoa Vy’a
“Aldeia Feliz”, mesmo sendo Guarani NHANDEVA, KAIOWA ou outros, quando
chegam nessas outras aldeias, a comunidade eles se identifica como mbya. Aqueles que
não são mbya, já se identificam como mbya, ou seja, não se identifica como pertencente
de outra etnia de sua origem. Penso que este fato ocorre para ambos não sofrerem préconceito entre os mbya.

Neste sentido observei que na Aldeia Feliz, a linguagem que prevalece é o mbya.
Afirmo isso porque quando falo com pessoas que vêm de outras aldeia, têm linguagem
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diferente e ao chegar na Aldeia Feliz, principalmente as mulheres, ficam caladas. As
crianças sofrem pré-conceito, sendo motivo de risadas ao falar na sua língua de origem.
Elas logo já ganham um apelido dos próprios coleguinhas e outras pessoas da aldeia.

Ao analisar o resultado da observação em campo, como as reuniões etc., percebeu-se a
importância de se preservar a escrita e linguagem guarani, assim como a importância de
se aprender de forma mais adequada o português. Assim, vemos a importância de se
conservar o avaxi’ete’i (milho verdadeiro), como o avaxi paraí, avaxi hu, avaxi iju,
avaxi pytãí (o milho pintado, o milho preto, o milho Amarelo, o milho vermelho) e
outros, que são variedades do nosso milho. Para as comunidades guarani a importância
de se preservar a língua também ocorre desta forma, a comunidade luta para que não se
perca estas variações linguísticas do guarani, assim como o milho verdadeiro guarani.

Esta caminhada não foi um desafio para mim, pois sempre desejei um dia realizar este
sonho, ou seja, o de investigar sobre o processo de alfabetização, sempre considerando
as dificuldades que tive no processo de minha própria alfabetização. Sendo Guarani, já
conhecia algumas aldeias que têm escolas onde pude observar alunos que usavam
variações linguísticas bastante distintas. Todavia ao iniciar a pesquisa pensei em
primeiro fazer um pequeno questionário para aplicar entre os professores das referidas
escolas, pesquisando também algumas matérias específicas. Nestas ocasiões pude
constatar algumas dificuldades, como, por exemplo, escrever todas essas experiência
que eu já tinha vivenciado e o conhecimento que daí adquiri através da consulta de
bibliografias sobre o tema, a fim de poder, através da comparação, entender a “proposta
curricular” que a Secretaria Estadual de Educação encaminha para as escolas indígenas.
Constatei finalmente que esta proposta é muito abstrata para a realidade das escolas
indígena.

Questionando alguns professores sobre o meu tema de pesquisa que estava
desenvolvendo, meus professores me davam apoio, dizendo que é importante, que eu
deveria seguir em frente. Entretanto, enquanto eu me deliciava lendo algumas
bibliografias indicadas, constatei que não tinham nada a ver com a realidade atual das
escolas indígenas guarani. Apenas alguns poucos títulos tinham relação com essa
realidade. Assim, percebo o quanto estas observações em sala de aula e fora dela foram
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significativa para mim e para o meu trabalho, e o que posso realizar a favor da minha
comunidade a partir delas.
Logo, podemos perceber que a relação entre a característica da educação escolar do
jurua (o branco), marcada pela escrita, pela estrema formalização do ensino e pelo
conhecimento conceitual, científico; e os modos menos formais de educar na prática
com a teoria depois, que caracterizam as culturas sem escrita, como é a sociedade
indígena guarani. Acentuo, finalmente, que estes são dados importantes sobre a situação
atual da educação escolar indígena guarani, pois são informações inéditas de primeira
mão que podem auxiliar os não índios a compreenderem a realidade indígena brasileira.
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ANEXOS:

REUNIÃO NA TEKOA VY’A, OUTUBRO DE 2014
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ALUNA DO PRIMEIRO ANO DAS SÉRIES INICIAIS
DO ENSINA FUNDAMENTAL.

Aluna do sexto ano das Séries Finais...
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ENSINO FUNDAMENTAL.
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ALUNA DO PRIMEIRO ANO DAS SÉRIES INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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ALUNOS DO TERCEIRO E PRIMEIRO ANO DAS SÉRIES INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
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ALUNO DO PRIMEIRO ANO DAS SÉRIES INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL.

ALUNA DO PRIMEIRO ANO DAS SERIES INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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ALUNO NÃO MATRICULADO QUE ACOMPANHA OS IRMÃOS
MAIORES NA SALA DE AULA.
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PEOFESSORA JOANA VANGELISTA MONGELO
DA TEKOA VY’A,(ALDEIA FELIZ).

ALFABETO DA LINGUA GUARANI MBYA:
As vogais:
AEIOUY
Aeiouy
A, MB, ND, E, G, NG, H, I, J ,K, M, N, O, P, R, T, U, V, X, Y.
A, mb, nd, e, g, ng, h, i, j, k, m, n, o, p, r, t, u, v, x, y.
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As palavras da imagem acima seguem:
Karumbe : tartaruga
Narã : laranja
Manduvi : amendoim
Pindo : coqueiro
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Guaxu : veado
Hu’y : flecha
Ipo : mão
Jaxy : lua
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Nd Ndaexai
Nd Ndo’ui
Nd Nderejui
Nd Ndajui
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Mberu : mosca
Mboka : espingarda
Mbaraka : violão

Uru : galinha
Oky : Chuva
Yvyra : árvore
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Vaka : Vaca
Kavaju : cavalo
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