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Resumo: Apresentamos neste artigo um breve panorama da realidade 

linguística e sociolinguística dos Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul. O 

propósito é contribuir para a compreensão do nível de vitalidade das línguas 

indígenas dessas etnias, bem como o estado atual de conhecimento 

desenvolvido sobre essas línguas e sobre os materiais didáticos publicados para 

o ensino delas nas escolas indígenas do Etnoterritório Cone Sul (Martins e 
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Chamorro, 2015, no prelo). Neste trabalho, realizamos também uma breve 

descrição da realidade educacional dos Guarani e Kaiowá com base nos 

resultados preliminares dos estudos propostos pela Secadi, elaborados no ano 

de 2012; dados do senso da Educação Básica, no que se refere a Educação 

Escolar Indígena, realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP); e um trabalho desenvolvido no segundo semestre de 2013, 

dentro do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena Teko Arandu, a partir de 

uma proposta de projeto de alternância vinculada ao componente curricular 

Atividades Acompanhadas I. Com este trabalho, visamos apontar não só os 

aspectos positivos dessa fase vivida pelos Guarani e Kaiowá, mas também 

refletir sobre a necessidade de fortalecimento das políticas linguísticas para a 

valorização da língua (Martins e Knapp, 2015). 
Palavras-chave: Guarani e Kaiowá; Educação Escolar Indígena; Formação de 

Professores Indígenas. 

 

1. Considerações Iniciais  
 As comunidades indígenas Guarani e Kaiowá que residem no Cone Sul 

de Mato Grosso do Sul são falantes da língua Guarani3, e esta representa, para 

a grande maioria, a sua língua materna. Neste trabalho, colocamos em evidência 

o nível de vitalidade dessas línguas, a partir das considerações de Martins e 

Chamorro (2015, no prelo), bem como um diagnóstico da realidade 

sociolinguística das áreas guarani e kaiowá nas quais atuamos como docentes. 

Procuramos, durante a apresentação dessa realidade, aprofundar a discussão 

sobre os debates da Educação Escolar Indígena, principalmente sob a ótica do 

bilinguismo, uma vez que esse tem sido um dos princípios norteadores para 

caracterizar a especificidade e a diferença nesse modelo de educação. 

                                                        
3 O termo Guarani será utilizado aqui para se referir, genericamente, à língua materna dos 
Guarani e dos Kaiowá, denominada por este como língua Kaiowá e por aquele como língua 
Guarani (Ñandéva). Reconhecemos a existência de três línguas irmãs muito próximas genética 
e geograficamente: Guarani Nhandéva, Kaiowá e Guarani Paraguaio, embora estejamos vivendo 
hoje um período de diminuição das características fonético-fonológicas, morfossintáticas e 
semântico-lexicais devido à intensidade do contato entre Guarani e Kaiowá e entre os falantes 
de Guarani Paraguaio. Além disso, há dois sistemas de escrita vigentes e funcionais nas escolas 
indígenas. Um deles foi criado pela Missão Caiuá e o outro é o sistema de escrita já adotado no 
lado paraguaio, servindo, principalmente, às comunidades indígenas que vivem na zona de 
fronteira com esse país. 



Nossa opção por apresentar a realidade linguística e sociolinguística dos 

Guarani e Kaiowá foi motivada pela necessidade de compreender também o 

contexto educacional desses povos, com o objetivo de demonstrar que somente 

a menção ao bilinguismo, nas escolas das áreas indígenas, não caracteriza uma 

Educação Escolar Indígena específica e diferenciada, quando se tem como 

preocupação o desenvolvimento de uma educação bilíngue. 

Ainda assim, no que se refere aos processos de escolarização das 

comunidades guarani e kaiowá, genericamente, podemos apontar que essas 

comunidades partilham de dois momentos da presença da escola no seu 

cotidiano: (i) algumas áreas indígenas tiveram a presença da escola quando 

houve a instalação de missões evangélicas. Esse processo se deu 

diferentemente em dois momentos: na década de 1930, com a Missão Caiuá e, 

a partir do final da década de 1960, com a Missão Evangélica Unida; (ii) todas 

as áreas reconhecidas como Terras Indígenas passaram a ter escolas a partir 

da década de 1990, esse processo é marcado fortemente pela reinvindicação do 

movimento indígena, com o prisma de uma educação diferenciada, reconhecida 

nas políticas públicas a partir da Constituição de 1988. 

 

2. Realidade linguística e sociolinguística das comunidades Guarani e 
Kaiowá de Mato Grosso do Sul 

O estado de Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena 

do Brasil, ficando atrás apenas do estado do Amazonas. No ano de 2010, a 

população indígena do MS alcançava 73.295 indivíduos4. São, ao todo, doze 

etnias: Guarani, Kaiowá, Ofaié, Guató, Bororo, Terena, Kinikinau, Chamacoco, 

Kamba, Kadiwéu, Atikum e Ayoreo5 (Martins e Chamorro, 2015, no prelo).  

Das diversas etnias que vivem em Mato Grosso do Sul, cabe destacar que 

a maior parte da população corresponde as etnias Kaiowá, Guarani e Terena. 

Ainda é relevante apontarmos que algumas das etnias presentes no estado não 

                                                        
4 Fonte Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE), 2010.  
5 Os dados do estudo sobre a diversidade linguística de Martins e Chamorro (2015, no prelo) não 
contemplam essa língua, por isso, nos quadros que seguem os dados referentes à língua desse 
povo estão suprimidos. Contudo, segundo os autores, esse grupo tem cerca de 100 indivíduos 
que vivem na periferia de Porto Murtinho, município localizado no sudoeste do estado. A língua 
nativa desse povo é classificada como pertencente à família Zamuco.  



dispõem de terras indígenas próprias e reconhecidas pela União, esses são os 

casos dos Bororo, Kinikinau, Chamacoco, Kamba, Ayoreo e Atikum.  

 Embora quase todos grupos indígenas do estado ainda tenham a sua 

língua ancestral, essa situação varia muito para cada comunidade específica, 

como pode ser visualizado no quadro 1: 

 
Tronco linguístico Família 

Linguística 
Língua Nível 

de vitalidade 
Número 

de falantes 
Tupí Tupí-Guaraní Kaiowá Vulnerável 20.000 
Tupí Tupí-Guaraní Guarani Vulnerável 10.000 

Macro-Jê Guató Guató Situação crítica 5 
Macro-Jê Ofaié Ofaié Situação crítica 12 

- Aruák Terena Seriamente em 
perigo 

19.000 

- Aruák Kinikinau Situação crítica 11 
- Guaikurú Kadiwéu Em perigo 1.600 

Quadro 1. Situação das línguas indígenas de Mato Groso do Sul. Quadro adaptado de Martins e Chamorro (2015, no 
prelo) 

 

O nível de vitalidade de cada língua apresentado no quadro parte de um 

estudo elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) sobre a situação das línguas no mundo, 

apresentado em forma de Atlas publicado no ano de 2010. Assim, com base em 

diferentes critérios como: número de falantes absolutos; proporção de falantes 

na comunidade afetada; atitudes dos membros da comunidade em relação à 

língua; possibilidades de a língua ocupar novos espaços na comunidade e nos 

meios de comunicação utilizados pela própria comunidade; natureza e qualidade 

da documentação disponível da língua; disponibilidade de materiais didáticos 

para o uso da língua no ensino em geral e no ensino da própria língua; situação 

da língua no âmbito em que a mesma é utilizada; políticas e atitudes em favor 

da língua por parte do governo e de instituições governamentais e não 

governamentais; transmissão da língua de geração para geração; cada língua é 

enquadrada em um dos seis níveis de vitalidade que vão de “a salvo” a “extinta”:  

 
Grau Nível de vitalidade Situação da língua 

1  A salvo  Todas as gerações falam a língua e sua transmissão de uma geração 
para outra é contínua.  

2  Vulnerável  A maioria das crianças fala a língua, porém seu uso pode estar restrito 
a determinados contextos (familiar, rituais religiosos, etc.).  

3  Em perigo  As crianças já não adquirem com suas famílias a língua como língua 
materna.  

4  Seriamente em perigo  Somente os avós e as pessoas das gerações mais velhas falam a 
língua. Os parentes adultos dessas pessoas, embora compreendam, 
não falam entre si, tão pouco com seus filhos.  

5  Em situação crítica  Os únicos falantes são os avós e as pessoas das gerações mais velhas, 
porém só usam a língua parcialmente e com escassa frequência.  

6  Extinta  Não possuem falantes desde a década de 1950.  



Quadro 2. Níveis de vitalidade das línguas. Quadro adaptado de Martins e Chamorro (2015, no prelo) a partir dos 
critérios apresentados no Atlas da UNESCO (2010) 

 

Se considerarmos as línguas indígenas brasileiras, a partir dos critérios 

estabelecidos pela UNESCO, percebemos que todas elas “correm algum risco 

de extinção, sendo 97 línguas vulneráveis; 17 línguas em perigo; 19 línguas 

seriamente em perigo; 45 em situação crítica e 12 extintas desde os anos 1950” 

(UNESCO, 2010). 

Sobre a situação das línguas indígenas das etnias sul-mato-grossenses, 

a estimativa é de que existem quatro línguas em situação crítica: Guató, Ofaié, 

Kinikinau e Chamacoco. Segundo esse grau de vitalidade, os únicos falantes são 

os avós e as pessoas das gerações mais velhas, porém só usam a língua 

parcialmente e com escassa frequência. 

A língua Kadiwéu é classificada como em perigo por existir apenas 1.600 

indivíduos que falam essa língua, sendo que as crianças das novas gerações já 

não mais adquirem essa língua como língua materna. 

A língua Terena, com 19.000 falantes, está classificada como seriamente 

em perigo, visto que, em algumas comunidades, somente os avós e as pessoas 

das gerações mais velhas falam a língua. Os parentes adultos dessas pessoas, 

embora compreendam, não falam entre si, tão pouco com seus filhos.   

Com relação às línguas indígenas mais faladas no estado, considerada 

como vulnerável (com falantes de Kaiowá em um número de 20.000 indivíduos 

e Guarani Ñandeva com um número de 10.000 indivíduos), sabe-se que a 

maioria das crianças fala a língua, porém seu uso permanece restrito a 

determinados contextos (familiar, rituais religiosos, etc.). Com relação a essa 

realidade, ainda é preciso observar outro importante aspecto: a existência de 

outras línguas e a interferência sobre as línguas indígenas. 

Ainda sobre as línguas Kaiowa e Guarani, cabe lembrar 
que ambas estão sob a influência sistemática do Guarani 
paraguaio, do espanhol e, sobretudo, do português. E 
conhecendo o Kaiowa e o Guarani falados pela população 
indígena mais velha e registrado por escrito, é possível 
observar que a distinção linguística vem diminuindo 
rapidamente entre essas línguas, em direção a um Guarani 
standard, uma espécie de “língua franca” socializada entre 
as novas gerações (Martins e Chamorro, 2015, no prelo). 

 



Nesse sentido, fica clara a fundamental urgência de serem pensadas 

políticas linguísticas para essas línguas, embora a situação de Mato Grosso do 

Sul não seja diferente do resto do país. Mesmo que a realidade das línguas 

indígenas no estado seja parecida com a realidade das línguas indígenas do 

Brasil, sendo o MS o segundo estado com a maior população indígena, fica 

evidente a urgência em existir um planejamento linguístico que dê conta de 

manter viva essas línguas indígenas. 

 

Ora, se não há controvérsias sobre a proposição de que 
todo idioma reflete a visão de mundo única de seu povo, 
com seu próprio sistema de valores, com sua filosofia 
específica e com suas características culturais peculiares, 
é fácil chegar à conclusão que a extinção de uma língua 
significa a perda irreparável dos conhecimentos culturais 
únicos acumulados ao longo dos séculos como, por 
exemplo, conhecimentos históricos, espirituais, ecológicos 
e linguísticos. Sem contar que a língua é uma fonte de 
criação e um vetor de tradição para a comunidade que a 
fala e, além disso, um suporte da identidade de um povo e 
um elemento importante do seu patrimônio cultural. Tais 
argumentos, a nosso ver, sustentam a ideia da 
necessidade da preservação da diversidade linguística 
(Martins e Chamorro, 2015, no prelo). 

 

No caso específico das comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, 

algumas atitudes vêm sendo tomadas para criar condições propícias para que 

os falantes sigam usando sua língua materna e a ensinem às suas crianças e, 

por conseguinte, às novas gerações. Cabe destacar, então, a criação dos cursos 

específicos de formação de professores indígenas em nível médio e superior.  

Contudo, não basta que apenas a escola desenvolva a política linguística 

da comunidade. É dever também de que outros atores possam trabalhar no 

sentido de valorizar e dar funcionalidade as línguas indígenas. Destacamos aqui, 

especificamente para as línguas dos povos Guarani e Kaiowá, outros 

instrumentos que têm sido importantes para a defesa, manutenção e valorização 

de suas línguas. 

Primeiramente, cabe descrever como essas línguas têm sido objeto de 

análise de pesquisadores, como o caso de linguistas, e o que foi produzido de 

conhecimento sobre essas línguas. Assim, cabe observar que é função e papel 

dos linguistas se debruçarem sobre as línguas indígenas, com o objetivo de 



salvaguardar línguas ameaçadas, trabalhando juntamente com as próprias 

comunidades interessadas e com especialistas de outras áreas. Visto que, como 

já afirmamos, isso também é uma política linguística e deve ser estimulada pelo 

Estado, seja por financiamento específico, ou a partir das universidades e seus 

programas de pós-graduação. 

 
Portanto, compete ao linguista observar e documentar as 
línguas; realizar análises e descrições que ajudem não só 
a compreender as estruturas que constituem os sistemas 
linguísticos pesquisados, mas também o funcionamento de 
cada língua em particular; levando em conta, neste último 
caso, o uso que se faz da língua nas mais diversas 
situações discursivas das quais os falantes participam. 
Para além desses trabalhos, o linguista tem ainda a função 
de comparar as línguas com o intuito de classificá-las 
segundo critérios genéticos e segundo critérios tipológicos 
(Martins e Chamorro, 2015, no prelo). 

     

Nesse sentido, ainda podemos complementar que, além do trabalho com 

o registro, análise, descrição e comparação de línguas indígenas, compete ainda 

ao linguista, juntamente com o apoio da comunidade indígena, a realização de 

diagnóstico sociolinguístico e trabalhos que objetivam facilitar o ensino e o 

aprendizado das línguas indígenas e, ainda, o desenvolvimento de recursos 

didáticos específicos para cada comunidade e etnia indígena.  

Sobre as línguas dos povos Guarani e Kaiowá, segundo Martins e 

Chamorro (2015, no prelo), existem apenas alguns poucos artigos, dissertações 

de mestrado e teses de doutorado produzidos até então. Sem levar em conta o 

que é produzido a partir das línguas aparentadas, no Paraguai e na Bolívia, os 

autores apontam que, até o dado momento, pouco tem sido produzido a partir 

dos programas de pós-graduação nas universidades do estado: Universidade 

Federal da Grade Dourados (UFGD); Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS); Universidade Estatual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e, daquilo 

que é produzido, muito pouco tem sido acessado por essas comunidades. Na 

verdade, uma parcela significativa de Guarani e Kaiowá que acessam as 

universidades desconhece completamente a existência de estudos descritivos 

de suas próprias línguas. 

Cabe destacar que muito do pouco que vem sendo produzido até então 

parte de resultados produzidos por missionários que atuaram junto às 



comunidades indígenas ou por pesquisadores que estudaram ou atuam fora do 

estado. Reproduzimos, assim, parte de um quadro com as produções publicadas 

até o momento sobre a língua indígenas do estado, enfocamos apenas a língua 

dos povos Guarani e Kaiowá6. 

 
LÍNGUA AUTORES ANO TIPO DE 

PRODUÇÃO 
ASSUNTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaiowá 

Bridgeman  1960  Artigo  Análise e descrição do acento em Kaiowá.  
Bridgeman  1961  Artigo  Análise e descrição fonológica da língua.  
Bridgeman  2007 

[1981]  
Tese de 
Doutorado  

Um estudo sobre a organização de textos orais em diversas 
situações discursivas.  

Harrison & 
Taylor  

1971  Artigo  Apresenta explicações sobre o fenômeno da nasalização de 
vogais orais em determinados contextos.  

Taylor & 
Taylor  

2010  
[1966]  

Artigo  Estudo descritivo de aspectos gramaticais da língua.  

Taylor  1984a  Artigo  Estudo sobre a marcação temporal na língua.  
Taylor  1984b  Artigo  Estudo sobre a interrogação na língua.  
Taylor & 
Taylor  

sd  Gramática  Gramática pedagógica da língua.  

Cardoso  2001  Dissertação de 
Mestrado  

Estudo das categorias sintagmáticas lexicais e funcionais 
fundamentada no modelo de princípios e parâmetros da teoria 
gerativa.  

Cardoso  2007  Artigo  Reanálise de aspectos fonológicos da língua.  
Cardoso  2008  Tese de 

Doutorado  
Análise e Descrição de aspectos morfossintáticos da língua.  

Silva  2011  Dissertação de 
Mestrado  

Um estudo sobre a criação de novas palavras em Kaiowá a 
partir da análise de textos bíblicos (Novo Testamento).  

 Martins 2014 Artigo Um estudo sobre a existência e funcionalidade do prefixo 
correferencial de terceira pessoa em Kaiowá. 

 Cardoso 2015 Livro Um estudo descritivo de aspectos gramaticais da língua Kaiowá. 
Guarani  Assis  2008  Dicionário  Dicionário bilíngue Guarani-Português / Português-Guarani.  

Quadro 3. Lista dos estudos linguísticos produzidos sobre a língua Guarani e Kaiowá.  
 

A partir do quadro, fica claro então que ainda há muito a ser produzido, no 

que se refere às pesquisas sobre as línguas dos povos Guarani e Kaiowá. Com 

relação especificamente à língua Guarani (variedade falada pelos Guarani-

Ñandeva), a falta de trabalhos sobre essa língua ainda revela a influência de 

outras variedades da língua Guarani, como as faladas e registradas no Paraguai 

ou na região de fronteira, passando a impressão de que os trabalhos 

desenvolvido sobre o Guarani Paraguaio conseguem contemplar a variedade 

falada pelos Guarani-Ñandéva em Mato Grosso do Sul.  

Com relação à Educação Escolar Indígena e aos recursos didáticos 

produzidos sobre essas línguas, ainda que escassos, cabe aqui também 

descrevermos o que temos, em termos de publicação, até o dado momento, 

sobre as línguas dos povos Guarani e Kaiowá, conforme Martins e Chamorro 

(2015, no prelo).  

                                                        
6 As referências bibliográficas dessas obras encontram-se em anexo neste artigo. 



Destaca-se que o curso de formação de professores Guarani e Kaiowá, 

denominado Ára Vera, é o grande responsável pela maioria das obras 

publicadas:  

 
Mbo'ehára kuéra Kaiowá ha Guarani [Professores kaiowá e Guarani]. (2002). Te’ýi rembiapo [Artesanato]. Campo 
Grande, SEDMS/MEC. [Coleção: Ñane Mba’eteéva Atykue – Nossos verdadeiros costumes]. 
Mbo'ehára Kuéra Kaiowá ha Guarani [Professores kaiowá e Guarani]. Ñembohoky Ñe’ê Tesãi reheguápe [Sáude]. 
(2002). Campo Grande, SEDMS/MEC. [Coleção: Ñane Mba’eteéva Atykue – Nossos verdadeiros costumes]. 
Mbo'ehára Kuéra Kaiowá ha Guarani [Professores kaiowá e Guarani]. Ñemombe’u Je’upy rehegua [Alimento]. (2002). 
Campo Grande, SEDMS/MEC. [Coleção: Ñane Mba’eteéva Atykue – Nossos verdadeiros costumes]. 
Mbo'ehára kuéra Kaiowá ha Guarani [Professores kaiowá e Guarani]. (2002). Ñe’e͂ Poty Kuemi [Florilégio]. Campo 
Grande, SEDMS/MEC.  
Mbo'ehára kuéra Kaiowá ha Guarani [Professores kaiowá e Guarani]. (s/d). Tekopotyryakuã [Textos alusivos à cultura 
kaiowa e guarani] Campo Grande, SEDMS/MEC. 
Mbo'ehára kuéra Kaiowá ha Guarani [Professores kaiowá e Guarani]. (2011). Tekoha ra’anga kuatia ñe’eme͂ [Mapas 
das Terras Indígenas do Sul do MS]. Campo Grande, SEDMS/MEC. 
Mbo'ehára kuéra Kaiowá ha Guarani [Professores kaiowá e Guarani]. (2009-2010). Ñemborari [Destreza física]. 
Campo Grande, ÁRA VERA/SEDMS/CAPEMA/MEC. 
Mbo'ehára kuéra Kaiowá ha Guarani [Professores kaiowá e Guarani]. (2008). Tynynỹi ñe’ẽ ñemoasãi [Explicações 
sobre a rede elétrica e uso da eletricidade]. Brasília/DF, Ministério de Minas e Energia, Programa Luz para todos. 
Verón, V.; Vilharva, N.; Jorge, M.C. (org.). (2011). Kunumi Pepy. São Leopoldo: Oikos. 
Martins, A. e Chamorro, G. (Orgs). (2012). Língua, Arte e Lazer: uma contribuição à formação de professores e 
professoras indígenas guarani e kaiowá de Mato Grosso do Sul. São Leopoldo: Oikos. 

Quadro 4. Lista dos principais materiais didáticos escritos em língua Guarani e Kaiowá adaptado de Martins e 
Chamorro (2015, no prelo). 

 
Para além dessas produções, cabe ainda observar um outro elemento que 

tem sido importante para a valorização das línguas dos povos Guarani e Kaiowá 

e, assim, também se apresentando como uma política linguística elaborada para 

além desses elementos que envolvem a Educação Escolar Indígena ou as 

produções de pesquisadores, é o caso dos trabalhos desenvolvidos a partir da 

Associação Cultural de Realizadores Indígenas (ASCURI). 

A ASCURI é um coletivo de comunicação indígena, isto é, uma 

associação que envolve um grupo de jovens realizadores/produtores culturais 

indígenas (Guarani, Kaiowá e Terena) que buscam, por meio das Novas 

Tecnologias de Comunicação, desenvolver estratégias de resistência para os 

povos indígenas. Nesse sentido, esse grupo vem, desde 2008, produzindo 

diversos vídeos em formato de curtas e médias-metragens que procuram 

mostrar, a partir de seu olhar, os interesses e a realidade da juventude indígena, 

no sentido de transformar a linguagem do audiovisual no registro e novas 

práticas culturais indígenas.  

Vale destacar que muitos dos vídeos são monolíngues em língua Guarani, 

para além do que é produzido de forma bilíngue. Assim, essas produções têm 

contribuído como recursos didáticos para as escolas indígenas, além de 

colaborado para o fortalecimento de um movimento autônomo indígena, 

sobretudo, intercultural e de resistência cultural. 



Dito isso, retornando ao outro objetivo desta seção, o de apresentar a 

importância da realidade sociolinguística das comunidades Guarani e Kaiowá do 

Cone Sul de Mato Grosso do Sul, cabe lembrar que, quando apontamos a 

importância de uma política linguística eficiente para as escolas indígenas, esta 

deve apresentar a possibilidade de considerar o ensino de línguas nas escolas 

indígenas, de modo a garantir o fortalecimento e manutenção das línguas 

minoritárias. Assim, quando indicamos que essa política linguística deve ser 

adotada na escola, estamos, sobretudo, indicando que tais línguas estão 

sofrendo um processo de enfraquecimento.  

Ao levar em conta o contexto sociolinguístico que justifica o ensino de 

línguas em uma comunidade indígena, isto é, ao observarmos a necessidade do 

trabalho com mais de uma língua nas escolas indígenas, estamos claramente 

reconhecendo que existe uma situação de conflito cultural e linguístico (Soares, 

2005). O que precisa estar claro na defesa de um programa que visa a 

manutenção ou ampliação da língua minoritária, é que essa não pode ignorar o 

lugar que tanto a L1 como a L2 ocupam na comunidade. Nesse sentido, é a partir 

da realidade sociolinguística e do contexto da L1 e da L2 que um planejamento 

linguístico adequado deve ser elaborado. 

Reconhecemos que todo e qualquer programa de educação bilíngue 

deveria primeiramente saber identificar quais os usos sociais da língua 

minoritária e majoritária no cotidiano de cada comunidade. Isso poderia ser feito 

a partir de uma espécie de micropesquisa que, como afirma Martins (2013), os 

próprios professores poderiam realizar junto com seus alunos. Apontamos, a 

seguir, as questões que poderiam nortear a atividade de pesquisa, conforme 

Martins (2013): situações em que se utiliza a língua portuguesa como sistema 

de comunicação oral e escrita na área indígena e na escola indígena; situações 

em que se utiliza a língua indígena como sistema de comunicação oral e escrita 

na área indígena e na escola indígena; situações em que os estudantes de 6º ao 

9º ano do Ensino Fundamental e os do Ensino Médio utilizam a língua 

portuguesa como sistema de comunicação oral fora da área indígena. 

 A partir dessas questões, dentro de nossa prática docente no Curso de 

Licenciatura Intercultural Indígena Teko Arandu, desenvolvemos dentro de um 

componente curricular, como proposta de atividade de pesquisa, no segundo 

semestre de 2012, uma micropesquisa intitulada "O espaço da oralidade no 



ensino de línguas nas escolas guarani e kaiowá". O objetivo foi definir os 

contextos diferenciados que se faz uso da oralidade tanto dentro quando fora de 

sua comunidade, tanto da língua portuguesa quanto da língua indígena. Nesse 

sentido, a proposta de micropesquisa teve como questões norteadoras: citar e 

descrever algumas situações em que se utiliza a língua portuguesa como 

sistema de comunicação oral na área indígena; citar e descrever algumas 

situações em que se utiliza a língua indígena como sistema de comunicação oral 

na área indígena; citar e descrever algumas situações em que se utiliza a língua 

portuguesa como sistema de comunicação oral na escola indígena; citar e 

descrever algumas situações em que se utiliza a língua indígena como sistema 

de comunicação oral na escola indígena; citar e descrever algumas situações 

em que os estudantes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e os do Ensino 

Médio utilizam a língua portuguesa como sistema de comunicação oral fora da 

área indígena. 

 A partir dos resultados obtidos, na ocasião, pudemos identificar que o uso 

oral da língua portuguesa na área indígena se restringe a seguintes situações: 

quando recebem visitantes que não falam a língua indígena; em conversações 

cujos jovens são os interlocutores; quando precisam interagir com funcionários 

públicos não-índios que trabalham na aldeia: médicos, enfermeiros, professores 

e motoristas da Funasa. Em contrapartida, o uso oral da língua indígena tende a 

ocorrer no ambiente familia (em casa), nas festas e em todos os espaços da 

aldeia em que a interação se faz entre indígenas. 

 Na escola indígena, o uso oral da língua portuguesa ocorre como objeto 

de ensino a partir do 4º ano; nos momentos de desenvolvimento de práticas 

desportivas (futebol); na prática de leitura; nas explicações de conteúdos e na 

conversação entre professores, coordenadores e diretores não-índios. Já o uso 

oral da língua indígena tende a ocorrer em conversa entre funcionários e alunos 

indígenas, além dos pais dos alunos que vão à escola para buscar informações; 

durante a presença de mestres tradicionais na escola; durante explicações em 

sala de aula e na conversa entre alunos na hora dos intervalos das aulas.  

 Quanto ao uso oral da língua portuguesa fora da área indígena por 

estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, a micropesquisa mostrou 

que nas conversas entre alunos indígenas com motoristas, professores ou 

colegas não-indígenas; nos supermercados, nas lojas, nas ruas e em conversas 



com taxistas não há outra forma de se comunicar. A língua portuguesa é, de fato, 

a língua franca nesses contextos. 

Percebemos, assim, que a língua indígena em seu uso oral dentro da área 

indígena ainda está bastante presente para essas populações, seu uso se dá no 

cotidiano entre indígenas, não apenas dentro do contexto familiar. Da mesma 

forma, constatamos que o uso oral da língua portuguesa se restringe 

basicamente na relação de indígenas com não indígenas, com exceção de 

muitos jovens indígenas que, durante as conversações, já vêm dando 

preferência ao uso da língua portuguesa, mesmo em ambiente em que a língua 

indígena poderia ser naturalmente utilizada. Destacamos que o grande espaço 

do uso oral da língua portuguesa ainda se dá dentro das escolas.  

Aprofundando essa observação, no segundo semestre de 2013, como 

proposta de projeto de alternância vinculado ao componente curricular 

Atividades Acompanhadas em Linguagens III, da área de habilitação em 

Linguagens da Licenciatura Intercultural Indígena - Teko Arandu, acadêmicos de 

11 aldeias distribuídas em 9 municípios7, realizaram uma prévia do levantamento 

sociolinguístico de suas respectivas comunidades.  

A pesquisa foi desenvolvida por meio de um questionário obedecendo a 

uma estrutura pré-definida. Esse questionário é uma adaptação do trabalho de 

Silva (2001). O questionário aplicado para a realidade Guarani e Kaiowá consta 

de 45 perguntas e tem como objetivo obter respostas sobre o conhecimento dos 

indivíduos com relação às competências comunicativas, além dos usos e 

funções que cada língua tem em determinado contexto.  

 A partir disso, pudemos analisar os resultados gerais da pesquisa e 

considerar que, no contexto Guarani e Kaiowá do Cone Sul de Mato Grosso do 

Sul, existe um bilinguismo diglóssico nas comunidades indígenas pesquisadas, 

pois a compartimentalização do uso das duas línguas não apresenta condições 

de ampliação e uso da língua indígena em contextos que apenas a língua 

portuguesa tem atuado. Além disso, a língua portuguesa tem avançado para 

                                                        
7 Em Paranhos: aldeias Pirajuí (100 questionários aplicados) e Potrero Guassu (50 questionários 
aplicados); em Caarapó: aldeia Te'yikue (100 questionários aplicados); em Antônio João: aldeia 
Campestre (100 questionários aplicados); em Japorã: aldeia Porto Lindo (100 questionários 
aplicados); em Bela Vista: aldeia Pirakuá (50 questionários aplicados); em Eldorado: aldeia 
Cerrito (50 questionários aplicados); em Dourados: aldeia Bororó (100 questionários aplicados); 
em Amambai: aldeia Amambai (50 questionários aplicados) e em Tacuru: aldeias Sassoró (100 
questionários aplicados) e Jaguapiré (50 questionários aplicados). 



outros domínios que, até então, era mais funcional o uso da língua indígena, 

principalmente entre os jovens escolarizados. 

Percebemos que a língua indígena avança com muita timidez na 

modalidade escrita e, onde há escrita, não há leitores. Ou seja, o que se tem 

escrito na língua não necessariamente tem se tornado objeto de leitura.  

Nesse sentido, fica claro que as escolas estão ensinando a escrever, as 

crianças aprendem a escrever, mas não é funcional o uso dessa modalidade da 

língua no âmbito da comunidade. Somada a isso, não há estímulo significativo 

de leitura na língua indígena. 

Sabemos que não adianta apenas os mais velhos saberem a língua ou a 

escola trabalhá-la. Isso contribui para o fortalecimento da língua, mas não 

garante sua vitalidade, uma vez que o conhecimento dos mais velhos precisa 

chegar às novas gerações. Se as crianças não sabem a língua indígena, isso é 

um sinal de que ela está perdendo espaço para a língua majoritária. 

Os atos de escrita em português são quase sempre feitos com a finalidade 

de atender a uma imposição da sociedade majoritária. A escrita em Português é 

um dos meios de interação com a sociedade majoritária, nos mais diferentes 

contextos: supermercado, rodoviária, hospital, banco e outras instituições.  

Contudo, embora seja a língua mais falada, a língua Guarani escrita é 

mais empregada no domínio escolar. Entretanto, existe uma preferência em 

escrever em língua portuguesa, mesmo quando é possível escrever em Guarani. 

E com relação à leitura, os Guarani e Kaiowá leem mais em português. 

Compreendemos que a escola não vai salvar a língua, o que está em jogo 

é uma questão de atitude linguística na qual a comunidade precisa se dá conta. 

Assim, quem mantém viva uma língua é o povo que a utiliza, não a escola que 

busca reproduzir parcial e artificialmente o seu ensino. Contudo, da mesma 

forma, é necessário observar como se tem desenvolvido o ensino das línguas 

nas escolas nas áreas indígenas Guarani e Kaiowá. Assim, na próxima seção, 

apresentamos uma análise mais pontual sobre esse aspecto. 

 

3. Diagnóstico da realidade escolar das escolas indígenas Guarani e 
Kaiowá do Território Etnoeducacional do Cone Sul 
 



O Território Etnoeducacional do Cone Sul foi criado a partir do Decreto 

Nº- 6.861, de 27 de maio de 2009, e abrange as populações Guarani e Kaiowá 

do sul de Mato Grosso do Sul. Os Territórios Etnoeducacionais foram criados 

para que o desenvolvimento das políticas de Educação Escolar Indígena seja 

organizado a partir da territorialidade dos povos indígenas8. 

A partir disso, dentro da Portaria n° 931, de 13 de julho de 2011, foi 

instituída no âmbito do Ministério da Educação uma Comissão Gestora do 

Território Etnoeducacional Cone Sul, sendo esta uma instância consultiva e 

deliberativa das políticas e ações da Educação Escolar Indígena no âmbito do 

Território Etnoeducacional Cone Sul. 

Essa Comissão Gestora ficou constituída pelos municípios do sul de Mato 

Grosso do Sul que possuem Terras Indígenas Guarani e Kaiowá reconhecidas9 

e escolas indígenas, ou ao menos apresentam demanda das populações 

indígenas, sendo eles: Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, 

Caarapó, Coronel Sapucaia, Dourados, Douradina, Eldorado, Japorã, Juti, 

Laguna Carapã, Maracaju, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sete Quedas e 

Tacuru10.  

 Na sequência, apresentamos alguns dados gerais sobre as escolas 

indígenas no Território Etnoeducacional do Cone Sul. Para sistematização dos 

dados, cotejamos três instrumentos: os resultados preliminares dos estudos 

propostos pela Secadi, elaborados no ano de 2012, a partir da contratação dos 

consultores do Território Etnoeducacional11; dados do senso da Educação 

Básica, no que se refere a Educação Escolar Indígena, realizados pelo Instituto 

                                                        
8 No estado de Mato Grosso do Sul, além do Território Etnoeducacional do Cone Sul, foi criado 
o Território Etnoeducacional Povos do Pantanal, que compreende as Terras Indígenas 
distribuídas nos municípios de Anastácio, Aquidauana, Brasilândia, Campo Grande, Corumbá, 
Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Miranda, Sidrolândia, Porto Murtinho.  
9 Além da presença de povos indígenas da etnia Terena na cidade de Dourados. 
10 Em termos geopolíticos, o Território Etnoeducacional do Cone Sul abrange vinte e dois 
municípios, fora os dezoito elencados acima que assinaram o pacto do Território 
Etnoeducacional e fazem parte da Comissão Gestora e, dessa forma, apresentam dados sobre 
as escolas indígenas em seus censos escolares. Ainda podemos considerar: Guia Lopes da 
Laguna, Iguatemi, Itaporã, Naviraí. Destes, embora, não seja reconhecido oficialmente, existem 
alunos indígenas matriculados em escolas não indígenas. 
11 Além de apresentações e debates públicos durante as reuniões da Comissão Gestora, 
dispomos, em arquivo digital, de um dos produtos gerados a partir das consultorias realizadas. 
Trata-se de um relatório de dados sobre o Território Etnoeducacional do Cone Sul que foi 
produzido para pautar as ações da Comissão Gestora.  



Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)12; e um trabalho 

desenvolvido no segundo semestre de 2013, no Curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena Teko Arandu, a partir de uma proposta de projeto de 

alternância vinculada ao componente curricular Atividades Acompanhadas I. 

Este trabalho consistiu na produção de um diagnóstico das condições sócio-

educacionais e linguísticas das comunidades e escolas indígenas das áreas em 

que vivem os estudantes matriculados na disciplina. 

 Como estamos levantando os dados a partir de fontes diferentes, em anos 

diferentes, procuramos evitar levantamentos de números específicos que 

refletissem a realidade de apenas um dos anos.  

 Como afirmamos, apenas dezoito municípios fazem parte da Comissão 

Gestora do Território Etnoeducacional e possuem reconhecida demanda da 

modalidade de Educação Escolar Indígena, segundo dados do Censo do 

MEC/INEP de 2011, sendo que a maioria das escolas é mantida e gerida pelos 

próprios municípios. A realidade escolar é bastante diversificada, isso também é 

o reflexo das diferenças populacionais entre as áreas indígenas: enquanto 

algumas escolas indígenas possuem múltiplas salas de extensão; em outros 

casos, todas as escolas das áreas indígenas possuem uma autonomia 

pedagógica e administrativa própria. Existem ainda casos onde a escola na área 

indígena é extensão de uma escola rural ou de uma escola municipal, o que 

reduz a parte “diferenciada” da escola apenas aos alunos, aos professores e, 

eventualmente, ao nome indígena desses estabelecimentos de ensino. 

 
 Municípios Número de escolas 

(sem contar as 
extensões/salas de 
escolas indígenas 
dentro das áreas 

indígenas) 
1.  Amambai 4 

2.  Antônio João 1 

3.  Aral Moreira 2 

4.  Bela Vista 1 

5.  Caarapó 2 

6.  Coronel Sapucaia 2 

7.  Douradina 1 

                                                        
12 Os dados fazem referência aos resumos técnicos dos censos da Educação Básica, 
apresentados entre os anos de 2009 a 2013. Esses relatórios se encontram nas bases de dados 
do INEP http://portal.inep.gov.br/resumos-tecnicos, acessado por nós em 24 de setembro de 
2015. 



8.  Dourados 8 

9.  Eldorado 1 

10.  Japorã 1 

11.  Juti 2 

12.  Laguna Carapã 2 

13.  Maracaju 1 

14.  Paranhos 2 

15.  Ponta Porã 2 

16.  Rio Brilhante Não consta no Censo 
(não possui escola) 

17.  Sete Quedas Não consta no Censo 
(escola não indígena) 

18.  Tacuru 1 

Total 33 

Quadro 5. Dados relativos à oferta de Educação Escolar indígena por Municípios do TEE Cone Sul. 
  

É preciso ressaltar que alguns municípios negam a oferta da Educação 

Escolar Indígena, pois os indígenas ainda estão em áreas não identificadas ou 

ocupam áreas recentemente retomadas. Esse ponto reflete o conflito entre 

indígenas e não indígenas com relação à disputa fundiária no estado, o que, 

consequentemente, afeta também a realidade escolar dessas comunidades.  

 Nesse sentido, verificamos que nas áreas em litígio, que passaram por 

um processo de reocupação das comunidades indígenas, é possível encontrar 

a pior estrutura para o funcionamento de uma escola indígena, contudo, existem 

áreas onde nem mesmo existe a oferta de escola, como: Laranjeira Ñanderu em 

Rio Brilhante, Guyra Roka em Caarapó, Yta’y em Douradina, entre outros. 

Nesses locais, as crianças indígenas são transportadas diariamente para as 

escolas localizadas na cidade mais próxima de cada área. 

 Observamos que a realidade das escolas indígenas é bastante 

diversificada quando comparada entre os municípios. Ao verificar os níveis de 

ensino nessas escolas, também percebemos a discrepância entre os dezesseis 

municípios sobre a oferta da Educação Escolar Indígena, mesmo quando a 

escola em questão é extensão de uma escola urbana ou rural. 

 
 Municípios Número de Escolas 

com oferta de Ensino 
Médio 

Número de Escolas com 
oferta de Ensino 

Fundamental (anos finais) 

Número de Escolas com 
oferta de Ensino 

Fundamental (anos 
iniciais) 

1. Amambai 1 2 1 

2. Antônio João  1  

3. Aral Moreira  2  

4. Bela Vista  1  

5. Caarapó 1 1  



6. Coronel Sapucaia 1 1 1 

7. Douradina  1  

8. Dourados 2 6 1 

9. Eldorado  1  

10. Japorã  1  

11. Juti   2 

12. Laguna Carapã   2  

13. Maracaju   1 

14. Paranhos   2 

15. Ponta Porã   2 

16. Tacuru 1 1  

Quadro 6. Níveis de ensino das escolas indígenas nos municípios do TEE Cone Sul (sem contar as extensões dentro 
das áreas indígenas). 

 
 Assim, existem apenas três escolas estadualizadas com a oferta da 

Educação Escolar Indígena nas áreas indígena, isso se dá nas seguintes áreas: 

Reserva Indígena Francisco Horta Barbosa, aldeia Jaguapiru - município de 

Dourados; Reserva Indígena Te'yikue - município de Caarapó; Reserva Indígena 

Amambai - município de Amambai.  

Cabe, contudo, ressaltar que na Terra Indígena Panambizinho - município 

de Dourados; na Reserva Indígena de Sassoró - município de Tacuru; e na 

Reserva Indígena Takuapery - munícipio de Coronel Sapucaia existe a oferta do 

Ensino Médio, porém esse é oferecido como extensão de alguma outra escola 

rural (no caso da Terra Indígena Panambizinho) ou escola urbana nas outras 

situações.  

Apenas onze municípios possuem Ensino Fundamental completo, são, no 

total, dezoito escolas, sendo que apenas nas áreas indígenas do município de 

Dourados são seis. Assim, dos dezoito municípios que compõem o Território 

Etnoeducacional do Cone Sul, cinco municípios possuem apenas a oferta dos 

anos iniciais (1º ao 5º ano) nas áreas indígenas. Por conta disso, após as 

crianças indígenas cursarem os anos iniciais, precisam se deslocar para as 

escolas urbanas ou rurais que não possuem especificidade alguma com relação 

à Educação Escolar Indígena. 

 Contudo, a situação ainda mais crítica se dá com relação aos municípios 

de Sete Quedas e Rio Brilhante, os dois únicos municípios dos dezoito que 

aparecem na Comissão Gestora do Território Etnoeducacional do Cone Sul que 

não dispõem de escolas nas áreas indígenas em nenhuma modalidade de 

ensino.  



Com relação ao desenvolvimento de um ensino bilíngue para as escolas 

indígenas, entendemos que o desenvolvimento dos modelos de bilinguismo 

adotado pelas escolas indígenas não tem garantido o pleno sucesso desse 

ensino,  

 
pois não tem dado conta, a contento, de levar ao 
desenvolvimento e à manutenção de habilidades bilíngues; 
também tem encontrado dificuldades para elevar os níveis 
de rendimento escolar; além de não ter encontrado, de 
certa forma, meios de propiciar aos alunos indígenas um 
enriquecimento pessoal sócio-psicológico a partir do 
modelo bilíngue adotado (Martins, 2013, p. 242). 

  

De toda forma, sabemos que o ensino de língua pautado em uma 

perspectiva bilíngue é uma forma de estimular o uso das línguas indígenas pelos 

próprios falantes para, assim, preservá-las. Nesse sentido, um trabalho que 

tenha por objetivo a formação de um sujeito bilíngue onde não apenas o 

aprendizado da L2 (nos casos onde essa é a língua portuguesa majoritária) seja 

desenvolvido, fortalecerá e valorizará também a L1 (nos casos onde essa é a 

língua dos ancestrais indígena, isto é, a língua minoritária). 

Para as crianças guarani e kaiowá do Cone Sul de Mato Grosso do Sul, 

de forma geral, a língua materna é a língua Guarani, e a língua portuguesa ainda 

se apresenta como uma segunda língua. Contudo, quando observamos em que 

momento se dá a entrada da língua portuguesa no currículo das escolas 

indígenas, percebemos que a escola não leva em conta essa realidade na 

elaboração de seu currículo, uma vez que a língua portuguesa detém ainda a 

maior parte da carga horária no que se refere ao ensino de línguas.  

Apresentamos no quadro 7, a partir dos dezesseis municípios que 

oferecem a modalidade da Educação Escolar Indígena nos anos iniciais, o 

momento em que, no currículo da escola, a língua portuguesa se apresenta 

enquanto disciplina ou conteúdo para as crianças indígenas13. 

 
   Municípios O ensino da língua portuguesa aparece é 

oferecido a partir de que ano 
1.  Amambai  5º ano do Ensino Fundamental 

2.  Antônio João 1º ano do Ensino Fundamental 

                                                        
13 Em alguns dos municípios com mais escolas, foi possível perceber pequenas diferenças, 
nesse sentido, levamos em consideração, além das escolas polo, aquela realidade que 
representa melhor o município.     



3.  Aral Moreira 2º ano do Ensino Fundamental 

4.  Bela Vista  4º ano do Ensino Fundamental 

5.  Caarapó 3º ano do Ensino Fundamental 

6.  Coronel Sapucaia 3º ano do Ensino Fundamental 

7.  Douradina  Dados ainda não disponíveis  

8.  Dourados 1º ano do Ensino Fundamental 

9.  Eldorado 4º ano do Ensino Fundamental  

10.  Japorã 1º ano do Ensino Fundamental 

11.  Juti Dados ainda não disponíveis 

12.  Laguna Carapã  Dados ainda não disponíveis 

13.  Maracaju Dados ainda não disponíveis 

14.  Paranhos 3º ano do Ensino Fundamental 

15.  Ponta Porã  Dados ainda não disponíveis 

16.  Tacuru 5º ano do Ensino Fundamental 

Quadro 7. Relação da oferta do ensino da língua portuguesa nas escolas indígenas. 
 

 Percebemos, primeiramente, que o português tem tido espaço cada vez 

mais cedo na vida escolar das crianças indígenas. Uma justificativa que as 

comunidades indígenas têm apresentado para isso tem sido a necessidade que 

os indígenas demonstram para dar prosseguimento em seus estudos e concluir 

o Ensino Fundamental e Ensino Médio:  

  

por isso, acaba sendo uma preocupação da comunidade 
indígena, da direção e da coordenação das escolas, bem 
como dos professores indígenas, em iniciar o processo de 
ensino-aprendizagem da língua portuguesa antes que os 
alunos cheguem às escolas das cidades, para que os 
mesmos não sejam discriminados, não se sintam 
incapazes de se "integrar" e se adaptar ao sistema de 
ensino que, por sua vez, não possui nenhuma preparação 
para recebê-los (Martins, 2013, p. 243). 

 

Assim, parece estar claro que o modelo de ensino bilíngue nas escolas 

indígenas não tem respeitado a aprendizagem (alfabetização e letramento) na 

língua Guarani, dificultando o desenvolvimento e o aprimoramento da primeira 

língua com respeito às competências comunicativas.  

Da mesma forma, consideramos falha a forma como a língua portuguesa 

é introduzida nas escolas indígenas. Por conseguinte, falho é também o 

desenvolvimento do ensino bilíngue nessas escolas, devido ao espaço que a 

língua portuguesa ocupa nesse ensino, uma vez que, em muitas situações, a 

língua portuguesa é ensinada como se fosse a primeira língua da criança, pois 

os professores fazem uso de recursos didáticos e métodos que servem ao ensino 



de português como língua materna. Destaca-se ainda que a carga horária 

semanal de português corresponde a duas ou três vezes mais que a de língua 

materna. Esse destempero, sobretudo, é resultado do despreparo dos 

professores com relação ao desenvolvimento e ao aprendizado da competência 

tanto da L1 quanto da L2.  

No quadro 7, é possível observar também que existe uma diversidade de 

contextos. Contudo, quando observamos especificamente em qual língua as 

crianças chegam falando quando entram na escola, e qual a língua de instrução 

oral utilizada pelos professores nos primeiros anos de escolarização, o resultado 

é quase sempre o mesmo: língua Guarani. 

Dessa forma, fica claro o descompasso entre a proposta de ensino de 

português com a realidade sociolinguística das crianças indígenas. Existe, 

assim, uma evidente incoerência entre a língua que o professor utiliza de forma 

oral e a língua da escrita, muito presente nos livros didáticos das escolas 

indígenas. Enquanto que, para passar o conteúdo e explicá-lo aos alunos os 

professores, em sua maioria, utilizam apenas a língua Guarani para dialogar com 

os alunos; nos momentos de escrita no quadro negro e de trabalhos de leitura 

que envolvem os livros didáticos, o espaço da língua portuguesa se torna mais 

evidente. 

Podemos ainda observar, quando tratamos especificamente dos livros 

didáticos, o espaço da língua portuguesa se torna ainda mais prestigiado. Pois, 

devido à falta de recursos na língua Guarani, os professores passam a ter 

poucas opções de recursos didáticos disponíveis.  

Com relação aos livros didáticos em língua portuguesa, percebemos que 

os professores adotam principalmente duas medidas: não utilizam os livros 

didáticos que não apresentam nenhuma especificidade para o trabalho com 

relação ao contexto indígena (nesses casos, mesmo em escolas que não 

possuem uma boa estrutura predial, é possível observar um espaço ou uma sala 

que funciona como um depósito de livros, muitas vezes nunca utilizados); ou 

utilizam os livros produzidos em língua portuguesa, mas oralmente precisam 

traduzi-los para os alunos, isso reduz a funcionalidade do recurso didático. 

Assim, parece estar claro que a língua Guarani se apresenta como língua 

de instrução, mesmo quando isso não é oficializado no projeto pedagógico da 

escola, pois, como observamos, até certa idade, as crianças kaiowá e guarani 



não compreendem a explicação do professor na língua portuguesa. Nesse 

aspecto, mesmo em Anos onde a língua portuguesa deveria ser a língua de 

instrução (por diferentes motivos: seja por pressão da secretaria municipal de 

educação, dos pais, ou mesmo da coordenação da escola), os professores 

indígenas optam por ministrar a aula na sua língua materna. 

 

Essa realidade leva professores indígenas bilíngues a 
utilizar os livros didáticos em português e, constantemente, 
fazer traduções ao longo de suas aulas para tornar 
compreensível aos alunos o que está tentando ser 
transmitido em termos de conhecimento; entretanto, isso é 
feito com bastante dificuldade e com grandes chances de 
cometer equívocos, tendo em vista que a teoria, as 
técnicas e as práticas de tradução, aliadas às áreas de 
conhecimento, muitas vezes, não fazem parte do currículo 
dos cursos de formação de professores indígenas. Em 
outros casos, recebem os livros, mas os abandonam em 
um canto qualquer, por não compreenderem também muito 
do que neles está escrito (Martins, 2013, p. 243). 

 

O problema é que, mesmo quando a língua materna é a língua de 

instrução da escola, mas isso não ocorre de forma “oficial”, ou quando ocorre 

apenas para reforçar uma explicação de conteúdo na língua em que as crianças 

compreendem melhor essa explicação, não se está reconhecendo o lugar, o 

status, da língua materna na escola. 

Em primeiro lugar, porque isso confirma o lugar “marginal” 
e tapa-buracos da língua indígena na escola. Em segundo 
lugar, porque mantém a língua indígena confinada na 
oralidade (e, como já foi dito numa função suplementar, 
subalterna e “estepe” da língua majoritária), e com isso, 
impede a criança de imaginar sua língua em lugares de 
prestígio, capaz de veicular informação nova e relevante e 
capaz de ser veículo de expressão de todas as angústias, 
interesses e sentimentos dos jovens (D’Angelis, 2012, 
p.172). 

 

Nesse sentido, ressaltamos que a língua portuguesa não pode ser a única 

língua em que a criança indígena vislumbre o que para si lhe é interessante, da 

mesma forma, que a língua Guarani não pode conter as mesmas informações 

que o indivíduo consegue acessar na língua portuguesa. Diante disso, é preciso 



garantir à língua materna um local de prestígio e funcionalidade sem 

supervalorizar o português.  

 

4. Considerações finais 
 Como demonstramos, os Guarani e Kaiowá que vivem no sul do estado 

de Mato Grosso do Sul mantêm suas respectivas línguas vivas. De maneira 

geral, a língua materna é a língua indígena nessa região. Por esse motivo, a 

UNESCO (2010) considera o estado de vitalidade dessas línguas vulnerável, 

uma vez que elas têm sido transmitidas de geração a geração, embora haja 

dificuldades de ampliar os contextos de uso. 

 Com relação à realidade sociolinguística dos Guarani e Kaiowá de MS, 

demonstramos que o uso oral da língua indígena no interior das aldeias e nas 

escolas indígenas tem ocorrido de maneira sistemática. No entanto, os jovens já 

têm demonstrado preferência pelo uso oral da língua portuguesa nos contextos 

em que a língua indígena poderia ser utilizada tranquilamente. Percebemos 

também que o uso da escrita ocorre predominantemente com a língua 

portuguesa. A escola e a comunidade ainda não encontraram uma forma de 

tornar a escrita em língua Guarani ou Kaiowá funcional. 

 Em se tratando de estudos acerca dessas línguas, verificamos que são 

poucos os trabalhos realizados, sendo que boa parte deles foi produzido por 

missionários. Trata-se de um pequeno conjunto de artigos, dissertações e teses 

que têm servido muito mais à academia do que propriamente aos falantes 

dessas línguas.  

 No que diz respeito à produção de materiais didáticos escritos em Guarani 

e em Kaiowá, destacamos a iniciativa do curso de magistério indígena Ára Vera, 

curso sob a responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado de Mato 

Grosso do Sul, pois tem mantido uma contínua publicação de materiais 

elaborado pelos próprios indígenas em formação.  

 Sobre a realidade da educação escolar indígena dos Guarani e Kaiowá, 

percebemos avanços no que diz respeito à quantidade de escolas que foram 

sendo implantadas no interior das áreas indígenas que compõem hoje o 

Território Etnoeducacional Cone Sul, embora, em grande parte desses 

estabelecimentos de ensino, a oferta da Educação Básica não seja completa, 



tendo os indígenas que concluir seus estudos nas escolas das cidades, onde 

não há nenhuma preparação pedagógica, psicológica e social para recebê-los. 

 Por fim, sobre a proposta de educação e ensino bilíngue das escolas 

indígenas guarani e kaiowá, vimos que os modelos adotados ainda não são os 

ideais, uma vez que a língua portuguesa ainda se mantém em lugar de prestígio 

absoluto na escola, sobrando pouco espaço para a língua indígena nesse 

contexto, o que reforça o estado de diglossia já existente na relação do Guarani 

e Kaiowá com o português.   
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