
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 

GT 28.  EDUCAÇÃO INDÍGENA OU INTERCULTURAL: UM DEBATE 
EPISTEMOLÓGICO E POLÍTICO 

Coordinadores:  

Prof. Dr. Alexandre Herbetta (UFG – Universidade Federal de 

Goiás/Brasil//NTFSI - Núcleo Takinahaky De Formação Superior Indígena) 

alexandre_herbetta@yahoo.com.br 

Prof. Dr. Mariano Baez-Landa (CIESAS – Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores em Antropologia Social, MEXICO) 

baezmariano@gmail.com 

 

Comentarista: 

Profa. Dra. Maria Socorro Pimentel da Silva (UFG - Universidade Federal de 

Goiás/Brasil/NTFSI - Núcleo Takinahaky De Formação Superior Indígena); 

smariapimentel@yahoo.com.br 

 

O lugar da “cultura”: Reflexões dos professores e professoras indígenas 
sobre a escola indígena na TI Piaçaguera/SP 

Camila Mainardi – Pós-
doutoranda, PPGAS-UFG/Brasil. 

E-mail: mainardi.camila@gmail.com 
 
Resumo: A recorrência da palavra conflito em meus cadernos de campo e suas 

variações em expressões do tipo “é muita desunião” ou “não têm mais paz” são 

o ponto de partida desse ensaio realizado entre as famílias tupi guarani da T.I. 

Piaçaguera, litoral sul do Estado de São Paulo. A cada retorno a campo, 

contavam-me que “aconteceram muitas mudanças”, elencando, por vezes, para 

onde tinha ido cada parente. Tal comentário aponta para o movimento, o 

incessante descompor e compor coletivos. Vale mencionar que os conflitos – 

que sintetizam a ideia de ruptura, e consequente reorganização das relações – 

longe de serem considerados de modo negativo, como um mal degenerador da 

“sociedade”, são tidos como produtores desta. 



Neste paper interesso-me pelas escolas indígenas das aldeias de 

Piaçaguera, que seguindo as regulamentações da Constituição de 1988, são 

diferenciadas, interculturais e bilíngues. Em especial, sigo as falas de alguns 

professores e professoras indígenas. Estes têm pertinentes críticas à educação 

escolar indígena e aos cursos de formação de professores indígenas, assim 

como sobre o que deve ser ensinado no ambiente escolar. Procuro mostrar que 

tais críticas têm também o conflito como pano de fundo. As escolas, não alheias 

ao movimento de conjunção e disjunção de coletivos, mas constituintes e 

constituídas por ele, são capturadas pela máquina de relações tupi guarani. 

Palavras-chave: Tupi Guarani, escola indígena, conflitos. 

 
Introdução 
 

A recorrência da palavra conflito em minhas anotações e suas variações 

em expressões, como “é muita desunião” e “não têm mais paz”, foram o ponto 

de partida de minha tese de doutorado realizada junto a famílias tupi guarani da 

T.I. Piaçaguera, litoral sul de São Paulo/Brasil. A cada retorno a campo, 

contavam-me que “aconteceram muitas mudanças1”, elencando, por vezes, para 

onde tinha ido cada parente. Tal comentário mostra meu interesse em encontrar 

determinadas pessoas, mas também aponta para o movimento, o incessante 

descompor e compor de coletivos. Vale mencionar que os conflitos – que 

sintetizam a ideia de ruptura, e consequente reorganização das relações – longe 

de serem considerados de modo negativo, como um mal degenerador da 

“sociedade”, são antes produtores desta. 
Neste ensaio interesso-me pelas escolas indígenas das aldeias de 

Piaçaguera, que seguindo as regulamentações da Constituição de 1988, são 

diferenciadas, interculturais e bilíngues2. As escolas, não alheias ao movimento 

de conjunção e disjunção de coletivos, mas constituintes e constituídas por ele, 

são capturadas pela máquina de relações tupi guarani. Eis o que se tornou 

possível a partir da Constituição mencionada: a indianização das escolas. Sigo, 

então, as falas de alguns professores e professoras indígenas. Estes têm 

                                                        
1 Palavras em português com significado tupi guarani e que, portanto, devem ser relativizadas, 
estão grafadas em itálico. 
2 Sobre educação escolar indígena ver Silva e Ferreira, 2001; Silva, 2001 e Cohn, 2005a. 



pertinentes críticas à educação escolar indígena e aos cursos de formação de 

professores indígenas, assim como sobre o que deve ser ensinado no ambiente 

escolar. Procuro mostrar que tais críticas têm também os conflitos como pano de 

fundo além de modos próprios de ensino e aprendizagem.  

 

Sobre os modos de adquirir conhecimentos 

 

Carneiro da Cunha nos lembra que “os conhecimentos tradicionais não 

são simplesmente um corpus estabilizado de origem imemorial, e sim conjuntos 

duradouros de formas particulares de gerar conhecimentos” (2009, p.365).  A 

autora, na apresentação do dossiê “Efeitos das políticas de conhecimentos 

tradicionais” publicado na Revista de Antropologia (Carneiro da Cunha, 2012) e 

no artigo que o integra (Op. Cit., 2012a), faz algumas considerações sobre os 

conhecimentos ameríndios das quais faço um recorte interessado: (1) Importa 

antes a cadeia de transmissão de conhecimentos entre “detentores com 

autoridade (mas não necessariamente autoria) e seus aprendizes autorizados” 

(2012, p.11) do que as coisas e os conhecimentos por eles mesmos; o valor do 

conhecimento está privilegiadamente na troca, em seus processos de aquisição. 

(2) Tendo isto em vista, “a tarefa do antropólogo não deve se ater aos produtos 

e resultados, mas considerar os processos” (2012a, p.442), considerando que 

(3) os conhecimentos e os modos de conhecer são diversos entre os coletivos 

ameríndios. 

Interesso-me, assim, pelos modos de criar e circular conhecimentos, que 

implicam em movimento e relações. Não entendo conhecimentos apenas como 

conteúdo, como corpus estabilizado. Em Piaçagüera, os conhecimentos são 

antes corpus instáveis porque atravessados pela experiência pessoal de cada 

um, porque construtores de pessoas diferenciadas ao mesmo tempo em que 

construídos por elas. O conhecimento da reza, por exemplo, não existe fora da 

pessoa-corpo que o recebeu. Vejamos a partir dos ensinamentos de alguns 

conhecedores: 
 

Eu: Como faz para aprender a reza, Catarina? 
Catarina: Os Tupi não aprende. Ele vai todo dia na casa de reza, uma hora ele 
consegue. Eu não posso ensinar o meu filho. Como vou ensinar meu filho uma coisa 
que tem que ser dele? Se eu ensinar ele, daí não é dele, não é ele. E se eu disse 
pra ele: “olha, Tenon [filho de Catarina], você vai cantar essa reza!”, não dá. Tem 



dia que, as vezes, eu quero rezar uma reza e não lembro na hora. Se não for pra 
mim rezar, eu não consigo lembrar. Aí, você vai na frente [na casa de reza]. Quando 
a pessoa vai na frente, ele não sabe o que vai cantar. Ele começa a se concentrar. 
Se ele fala: “ensaia bastante aquela reza”, na hora não vem.  

 
A fala de Catarina trata dos modos de adquirir conhecimentos: A reza não 

existe fora da pessoa-corpo que a recebeu, nem pode ser ativada à toa. É 

preciso estar concentrado para estabelecer determinadas relações – com 

nhanderu e os guias – que ocorrem nos sonhos e nos momentos de 

concentração. Não é possível, desta forma, que Tenon aprenda a reza da mãe. 

Para receber uma reza ele terá que atualizar suas próprias relações. O mesmo 

nos ensinou Guaíra quando, para a mesma pergunta, respondeu:  
 
Guaíra: É um mistério. A gente vai crescendo, se habituando, indo na reza, vendo 
pajé, aí, a pessoa vai desenvolvendo, se esperar recebe o dom, nos sonhos, recebe 
o dom de cura, aí, vai caminhando.  

  
O mistério a que se refere Guaíra é recorrente também nas falas de 

Catarina – e veremos, nas de Mirim. Tudo se passa como se fosse possível 

explicar até determinado ponto, depois, para conhecer, era preciso experimentar 

com o próprio corpo, daí o mistério que não se explica ou se ensina, mas se 

experimenta ao longo da vida. Todas as falas sobre conhecimentos estão ligadas 

a narrativa de certos eventos da vida, a morte de parentes, o retorno para a 

aldeia, o deslocamento. Aquisição de conhecimentos e trajetória de vida não são 

pensados de modo separado, ao contrário, existem em conjunto. No decorrer da 

vida, frequentando determinados espaços, se adquire conhecimentos. É o que 

indica as falas de Catarina: “Ele vai todo dia na casa de reza, uma hora ele 

consegue”, e Guaíra: “A gente vai crescendo, se habituando, indo na reza, vendo 

pajé”. Assim, para o conhecimento da reza, é preciso frequentar as sessões de 

reza. Mas, há outros espaços comumente lembrados. A escola, por exemplo – 

seja inclusive, para justificar a falta de conhecimentos, por não ter participado da 

escola, por exemplo. 

Vejamos uma conversa com Mirim que esclarece outros pontos:   
 
Mirim: (...) O indígena é o seguinte, ele tem a palavra, ele tem a letra. Eu não devia 
até nem fala, não. Eu não devia passar essas coisas não. Porque muitos dos 
grandes pajés, dos grandes pajés que era aquele como feiticeiro, mas ele não é 
feiticeiro! Ele é o homem da medicina, é homem do conhecimento da natureza, das 
ervas, dos medicamentos, de toda e qualquer enfermidade que existe, é o tal do 
pajé. Então, muito das coisas, yvyvraija kuéry. yvyvraija kuéry que chama, né? Que 
eram os guias que acompanhavam os pajé. Então muitas coisas ficaram em 
segredo, que eles não passavam, porque não adianta nada eu falar uma coisa que 



é meu ou você falar uma coisa seu, falar pra mim, não vai adiantar nada que a coisa 
é seu, aquele negócio é seu, aquela sabedoria, aquele conhecimento é seu, aquele 
recurso, aquela bondade, aquele carinho, aquele amor, aquele coração bom é seu. 
Se eu falar pra você que eu falo com tupã que é trovão, com o ouriço, com vulcão, 
terremoto, com vento, chuva, animais, você vai dizer assim: “o Mirim é louco, Mirim 
é doido, tá faltando parafuso” (...). Então, disso, muitas coisas ficaram no segredo, 
não foi passado, não foi passado... (...) Os conhecimentos ficam em segredo, a 
gente não fala pra ninguém porque a pessoa não vai acreditar.  

 

A aquisição de conhecimentos é uma experiência pessoal, por isso 

Catarina não pode ensinar Tenon, nem Mirim pode me ensinar, por isso muitas 

coisas são um mistério e ficaram em segredo. “A gente não fala pra ninguém 

porque a pessoa não vai acreditar”, disse Mirim. Acreditar ou não está, assim, 

relacionado ao corpo. Não adianta falar, explicar, para conhecer é preciso 

experimentar com o corpo.    

Mirim começou, então, um longo discurso sobre seus momentos de 

concentração em que estudava coisas como a palavra, a letra e o número, 

conhecimentos que não consigo descrever aqui. Mantenho da sua fala 

passagens que tratam dos modos de adquirir conhecimentos. Mirim contou que 

ainda está começando a estudar e que ainda testará os conhecimentos. Ele ficou 

cego, desde então, não pode mais recorrer aos livros, modo não indígena de 

aquisição de conhecimentos, o que aparece em sua fala: 
 
Mirim: Isso é coisa minha, estudo meu, estudo básico meu. (...) Isso é tudo estudo 
por minha conta. Eu sou cego, como vou ler? E talvez até, se eu lesse, se estivesse 
enxergando eu não tinha esses conhecimentos. Deus falou: “vou tirar sua visão, 
mas vou te dar dez brinquedinhos para você, dez conhecimentos para você brincar.” 

 
Eram desses conhecimentos que deus deixou, que Mirim me explicava e 

que eu não entendia. Perguntei como ele tinha aprendido, ao qual respondeu 

enfático:  
 
Mirim: Mas comigo mesmo! Eu não tô falando que eu aprendo comigo mesmo? Eu 
mesmo sozinho! Eu tô falando que, se eu enxergasse, eu não tinha esses 
conhecimentos. Agora que eu sou cego me aparece todos esses conhecimentos. 

 
“Aprendo comigo mesmo”, disse, o que indica o estabelecimento de 

relações que ultrapassam os livros ou os conhecimentos não indígenas, que 

dizem respeito a um contexto relacional específico, com deus, no caso de Mirim, 

seres da natureza – trovão, ouriço, vulcão, terremoto, vento, chuva, animais – 

que, vale dizer, não são os mesmos da nossa natureza. Estar deficiente 

propiciou o estabelecimento de relações ou a visão de outros mundos. A ênfase 



no fato de ter obtido conhecimentos sozinho refere-se ao modo de aprendizado 

particular, isto é, pessoal, que não pode ser ensinado ou explicado, mas 

experimentado sozinho, a partir dos momentos de concentração.   

Aprender sozinho implica em, já vimos, relações. Cabe sublinhar que tais 

relações, a aquisição de conhecimentos dependem do interesse, vontade e 

esforço do aprendiz. Características que tem em vista a autonomia e 

particularidade de cada pessoa. Assim, não podem obrigar alguém ou forçar o 

aprendizado.   

Catarina contou, certa vez, que sabia que poucos não indígenas 

acreditavam nas coisas espirituais principalmente quem estudava ciência. Sendo 

que as tais coisas espirituais remetem às relações que os não indígenas não 

podem estabelecer, o que ela também chama de coisas da cultura. Para 

contrapor modos distintos de aprendizagem de conhecimentos também distintos, 

perguntei à Catarina sobre a escola indígena que possuía aulas de cultura. Como 

ensinar essas coisas espirituais na escola? Catarina, que foi durante vários anos 

professora indígena, respondeu que o que ensinavam na escola tinha base na 

ciência. E isso porque “as crianças não se interessam mais em saber [das coisas 

espirituais]”. “Poucos se interessavam”, disse, mas seguiu contando que Tenon, 

por exemplo, se interessava muito. Quando morava com ela, antes de casar, ele 

fazia muitas perguntas. Catarina disse que até ficava abobada e que isso era 

“interesse em saber”. Diferente de Buca, seu filho mais novo, que “somente 

agora [adulto] está começando a se interessar”. Catarina seguiu falando dos 

filhos e netos: “A Tainá nunca perguntou de nada”, já sobre a neta Kaynara disse: 

“é pequena ainda, mas faz cada pergunta, eu vejo que ela é interessada”. E o 

mesmo contou da Txixá, “ela vê o cachimbo e já pede pra eu defumar ela (...) 

fica com uma dor, já pede pra eu defumar”. Catarina concluiu: “Essas um dia vão 

querer saber da cultura”. Mas eram poucos o que tinham interesse. Entre seus 

filhos e netas, ela via diferentes potenciais de aprendizagem, uns mostravam 

interesse, eram curiosos e perguntavam, outros menos, de modo a respeitar a 

autonomia de cada um deles. Na escola não aprendiam coisas espirituais, ali as 

relações estabelecidas eram outras.  

 

A escola indígena: entre modos de conhecer e o lugar da “cultura”   
 



Saberes escolares e conhecimento das rezas não são comparáveis: são 

objetificados em contextos relacionais distintos e partem de diferentes regimes 

de conhecimento com critérios de verdade específicos. Além disso, não domino 

nem um nem outro tipo de conhecimento para abordá-los a fundo. Assim, 

pretendo antes problematizar a escola indígena tendo em vista os modos de 

adquirir conhecimentos apresentados e as relações entre parentes. Modos de 

conhecimento baseados na autonomia e no interesse pessoal que também 

aparecem nos discursos sobre a escola.   

A escola tanto constrói como é construída pelo movimento de atomização 

e formação de coletivos. A permanência em um cargo na escola dependia da 

comunidade e da aquisição de prestígio, em um processo que envolvia conflitos. 

Além disso, trabalhar na escola também significava participar da comunidade, 

dos projetos coletivos. Cabe observar que comunidade é o termo como se 

definem e que é a comunidade que escolhe os profissionais que irão atuar tanto 

na escola como nos outros cargos remunerados das aldeias, nas funções de 

agentes de saúde e de saneamento básico. Nas aldeias da T.I Piaçaguera, todos 

estes cargos são ocupados por indígenas. Assim, as relações entre parentes 

atravessam o ambiente escolar dando-lhe características específicas. 

À época da formação da aldeia Nhamandu Mirim, esforçavam-se para 

formar-manter um coletivo que tinha em vista o resgate da cultura, projeto que 

envolvia a escola – ainda em construção – e os futuros professores indígenas. 

Assim, nas reuniões sobre a escola, discutiam o conteúdo do primeiro calendário 

do ano letivo, incluindo nele os dias tradicionais: o batismo das crianças, a época 

da colheita das frutas, o dia dos anciãos, do plantio da mandioca e, ainda, os 

dias que seriam feriados e aqueles em dariam aula na casa de reza. Cuidavam 

para manter o número de dias letivos impostos pela Secretaria da Educação e 

estavam empolgados com as novidades que desenvolveriam na escola3. Havia, 

então, o esforço por construir “cultura”, “unidade”, “coesão”, em neutralizar o 

conflito até o momento em que este irrompesse novamente. Cada aldeia e, 

portanto, cada comunidade e sua escola, tinham projetos e diretrizes 

específicos, que funcionavam por determinado período.  

                                                        
3 Para uma etnografia um pouco mais detalhada deste processo, ver Mainardi (2010). 



Professores indígenas têm pertinentes críticas à educação escolar 

indígena e à formação de professores indígenas4, que vale observar, não são 

consensuais. Interesso-me por mostrar que tais críticas têm o conflito como 

fundo. A escola, não alheia ao movimento de conjunção e disjunção de coletivos, 

mas constituinte e constituída por ele, é capturada pela máquina tupi guarani.   

Na época em que conversamos, Catarina era professora da escola. 

Perguntei-lhe o que achava que as crianças deveriam aprender no ambiente 

escolar. Respondeu que:  
 

Catarina: Se eles tivessem aprendido a cultura na casa deles com seus pais, eles 
tinham que aprender História Geral, outras culturas. Mas, como não aprenderam 
sua cultura com os pais, então, eu acho que eles deviam aprender a sua cultura e 
o que os brancos estudam na escola. 

 
“Cultura tem que aprender em casa?”, preguntei, então. Catarina 

respondeu: “Cultura, língua... e devia ser separado”. Explicou que se fossem 

fazer um ritual na casa de reza, os rapazes que não aprenderam deveriam 

aprender com os mais velhos. “Como eles não aprenderam em casa, o certo é a 

gente ensinar”, disse, mas exclamou: “Mas eles têm que querer aprender!”.  

Podemos, aqui, entender cultura como as coisas espirituais ou o lado 

espiritual a que Catarina se referiu em outros momentos, o que remete a um 

contexto relacional específico, que deveria ser ensinado na escola, somado à 

“cultura”, com aspas5, o artesanato, a língua. Em contraposição à ciência e a 

História Geral, existem os conhecimentos espirituais, que deveriam, inclusive, 

ser ensinados separados. Aqueles que não aprenderam em casa, isto é, com os 

pais, avós, parentes próximos com quem devem conviver para aprender 

poderiam participar da casa de reza. Vimos que o conhecimento da reza ou da 

cura, pautados por relações específicas, não podem ser ensinados por Catarina, 

                                                        
4 Cito aqui duas observações feitas por uma professora indígena que penso sinalizar questões 
sobre o papel da escola: (1) “A escola das aldeias deveriam ter todas as coisas que a escola do 
branco, porque os índios podem não querer trabalhar só em aldeia, assim eles serão sempre 
inferiores aos brancos, porque a educação será sempre pior”. (2) “O problema da formação 
indígena é que não serve fora da aldeia”. O problema explicitado pela professora sobre a relação 
dentro/fora da aldeia merece ser aprofundado. Se na prática as fronteiras entre aldeia e cidade 
são fluídas, ocorrem casamentos, jogos de futebol, festas e o trabalho na praia ou na construção 
civil, a escola indígena tal como é, reitera a fronteira, na medida em que qualifica de modo 
desigual indígenas e não indígenas. Leia-se aqui que o problema não é a escola ser diferenciada, 
não se trata de ter a mesma escola do branco, mas do acesso aos mesmos recursos. Uma escola 
de qualidade em que possam escolher entre morar/trabalhar fora baseados em questões outras 
– o parentesco, por exemplo – que não a qualidade da formação.  
5 No sentido atribuído por Carneiro da Cunha (2009). 



Pitotó ou Guaíra. A participação na casa de reza – e em outros espaços – 

propicia a aquisição de conhecimentos, é preciso ir todo dia para aprender, mas 

“eles têm que querer aprender”, e este é o ponto que desejo desenvolver aqui. 

Na escola, argumentos sobre a vontade e interesse pessoal também estão 

presentes. 

Catarina achou que os alunos iriam adorar o ensino da “cultura” – aqui 

novamente com aspas, pois se trata do ensino da língua – mas do seu ponto de 

vista isso não ocorreu6. Disse, então, que quando participara de reuniões dizia a 

verdade, que “a maioria dos professores não sabe a cultura”. Completou: “tem 

gente que quer que minta na minha própria escola. Eles ficam chateados quando 

digo isso, mas tô falando a verdade. A maioria não sabe!”. Tenon comentou: 

“Pior que nem se esforçam para aprender”. Catarina contou então que seu genro, 

que também era professor na escola, participava da aula de “cultura” que ela 

dava aos alunos nas quintas-feiras e “anotava tudo”, diferente de outros dois 

professores. No ano anterior Catarina dava tais aulas às sextas-feiras. Contou 

que juntavam as turmas para que todos os alunos tivessem aula de “cultura”, no 

entanto, percebeu que os professores nem prestavam atenção. “Se eles 

quisessem estudar com os alunos até seria, mas eles não estavam nem aí. Eu 

que ficava com os alunos deles”, reclamou, e por conta disso, mudou o dia de 

suas aulas.     

Catarina questionou o conhecimento da “cultura” de alguns professores. 

Não se tratava de uma crítica geral aos professores indígenas, mas a dois 

professores específicos que não se interessam em aprender. Mais grave do que 

não saber é não mostrar interesse. E, claro, vale ressaltar, tudo isso da 

perspectiva de Catarina. O processo de substituição de pessoas entre os cargos 

remunerados da aldeia passa por críticas ao desempenho destas. Ao longo do 

tempo, nas visitas e nas conversas que estas ocasionavam, constrói-se a ideia 

de acesso ou de retirada da pessoa de um cargo na comunidade. Nesse sentido, 

saber ou não da cultura era o argumento que tornava apreensível o conflito 

latente. 

                                                        
6 Do ponto de vista de Catarina isso não ocorreu, os alunos não gostaram da aula de “cultura”. 
Porém, alguns de seus alunos me contaram gostar das aulas.  



Em uma conversa com outra professora da escola da aldeia Piaçaguera, 

o argumento inverso foi utilizado. “Muitos professores não se importam se os 

alunos estão aprendendo ou não”, disse. Comentou que a escola indígena de 

uma outra aldeia do litoral tinha sido a pior classificada no ENEM7 no estado de 

São Paulo, “lá tem professor com a quarta série!”, exclamou indicando a 

incompletude da formação de tais professores. Perguntou, então: “O que é 

melhor? Tem professor que sabe a cultura, a língua, mas não sabe ensinar, não 

está interessado”. A professora cursou graduação em Letras e estava, portanto, 

mais qualificada que outros professores, ainda que estes fossem conhecedores 

da cultura e da língua. O que ela questionava era o conhecimento das disciplinas 

escolares dos outros professores, o contrário de Catarina. Para ser professor 

indígena não bastava saber a cultura, era preciso ter os conhecimentos dos 

brancos e saber ensinar. Aqui também ela não falou de todos os professores, 

não fez uma crítica geral, mas direta a certos professores com os quais 

compartilhava o ambiente de trabalho. Tanto ela quanto Catarina enfatizaram o 

“estar interessado” como fundamental. Mais importante que ter conhecimentos 

específicos era mostrar interesse em aprender. Além disso, as críticas feitas à 

escola e atuação dos professores não podem ser separadas do modo de 

organização tupi guarani, dos incessantes conflitos. 

Acompanhei as escolas das aldeias Piaçaguera e Nhamandu Mirim, que 

infelizmente não abordarei aqui de modo mais profundo. Descrevo apenas 

partes de uma reunião de pais e professores de Piaçaguera que também tornam 

apreensíveis os conflitos, mas ainda, indica a preponderância do interesse para 

a aquisição de conhecimento. Trata-se de uma filosofia do conhecimento que 

atravessava diversos espaços, das sessões de reza à escola.  

A diretora da escola iniciou a reunião explicando que esta havia sido 

solicitada por um pai e passou a palavra aos pais e mães presentes. Estávamos 

sentados nas carteiras de uma das salas de aula. A primeira mãe comentou da 

falta de informação, morava perto da escola, mas se não a avisassem com 

antecedência não poderia participar das reuniões. Tal reclamação, de não ser 

informado de determinado assunto, era recorrente quando estavam 

                                                        
7Sobre o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, ver: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=414 



descontentes com a atuação do cacique e o mesmo ocorria na escola, com a 

diretora. A posição de cacique ou de diretora implicava a responsabilidade de 

fazer com que as informações circulassem para que todos participassem. Na 

prática, as informações nunca circulavam entre todos, mas somente entre 

aqueles que estavam próximos, que eram aliados. Estes se visitavam, trocavam 

notícias, solicitavam e se preparavam para as reuniões. Não participar da 

reunião da comunidade significava distanciamento, ruptura. Nas reuniões da 

escola ocorria o mesmo: o descontentamento em relação a determinado parente 

implicava a não participação de reuniões e atividades escolares, que poderia 

culminar com a retirada dos filhos da escola ou a substituição de professores e 

diretores.  

O problema da falta de informação foi recolocado pela próxima mãe que 

se manifestou na reunião: “Esses dias que não teve aula porque todo mundo foi 

para apresentação, eu nem sabia, ninguém avisou”, reclamou ela. Apontou que 

não ter aula atrapalha as crianças e contou que a filha, que não era de reclamar, 

não gostou de perder aula. A apresentação foi no dia em que teria uma prova. 

Completou que por isso faziam reunião, para saber. “Enquanto meus filhos 

tiverem estudando aqui vou ter que falar”, concluiu.   

Nos dias anteriores, professores e alunos fizeram uma apresentação 

musical para não indígenas na inauguração de um projeto turístico chamado 

“Seguindo os Passos dos Jesuítas”, que aconteceu na cidade de Peruíbe8. 

Contudo, nem todos os alunos participaram e este descuido era motivo de 

reclamação das mães. “Eu também quero saber se a apresentação vale como 

aula”, disse a terceira mãe. Comentou que o filho não gosta de acordar cedo, por 

isso era um problema ir até a escola e não ter aula. “Muitas vezes eu ligo para a 

diretora para ter certeza se vai ter aula”, disse. No caso dela, fica expressa a 

relação de proximidade com a diretora, ela liga para confirmar. Diferente da mãe 

que não foi avisada, e daquela cuja filha foi à escola, mas voltou descontente. 

                                                        
8 Tratou-se do projeto turístico do Estado de São Paulo chamado “Caminha São Paulo”, a rota 
“Passos dos Jesuítas – Anchieta”. O site de turismo do Estado traz a seguinte informação: “Trata-
se de um caminho de peregrinação e contemplação pelo litoral paulista que vai de Peruíbe a 
Ubatuba, envolvendo 360 km. Nesse momento, será disponibilizada a etapa Peruíbe-Bertioga, 
que termina no Forte São João e tem 140 Km.” (disponível em: 
http://www.turismo.sp.gov.br/imprensa/noticias/311-passos-dos-jesuitas-anchieta-e-inaugurado-
dia-14.html 



A próxima a se pronunciar era também mãe, mas também professora da 

escola, ela apresentou críticas ao professor de educação infantil de sua filha de 

quatro anos. Segunda ela, o professor seria mais cuidadoso com outras crianças, 

que ele até leva ao banheiro. “Ela não quer estudar mais”, disse a mãe-

professora. “Não estou questionando o seu lado profissional como professor. Eu 

só peço um pouco mais de atenção. Porque eu fico preocupada, é a única 

criança que eu vejo que você não se interessa”, completou. Aqui, novamente, a 

reclamação era o descuido com a filha, que era preterida em relação às outras 

crianças. Mas, note-se, que a queixa era de uma mãe que por também trabalhar 

na escola acompanha o professor de perto.  

O cuidado com um parente, cotidiano e, por vezes, excessivo, produz o 

parentesco. Assim, o descuido notado pelas mães era uma falta grave, atitude 

não esperada no convívio entre parentes. Vale ressaltar que as reclamações 

eram diretas à diretora e ao professor de educação infantil. Na continuidade da 

reunião, uma mãe, a partir do caso de seu filho mais novo, intercedeu pelo 

professor de educação infantil. “Posso falar do meu filho pequeno. Ele toma 

medicamento. E o soco dele dói, ele é raivoso, por isso não coloquei ele aqui”, 

disse. Segundo esta mãe, não é possível que o professor cuide de apenas uma 

criança, já que ele precisa passar a lição para as demais. Ela concluiu: “Com 

meu filho eu falo, um professor pra cuidar de uma criança é difícil, é complicado. 

Por isso não coloquei meu filho aqui [na escola]. Ele vai bater nos demais”. 

Para além do problema da medicalização de crianças indígenas, cuja 

discussão é urgente, mas que não tenho conhecimentos para realizar aqui, 

penso que o discurso da última mãe sobre o filho pequeno sintetiza uma questão 

importante: a autonomia das crianças. Ainda que o filho não possa escolher entre 

frequentar ou não a escola nem sobre o uso de medicamentos, seu 

comportamento é considerado na avaliação da responsabilidade do professor. O 

comportamento particular da criança, sua autonomia, exime a responsabilidade 

do professor, esse é ponto, veremos com mais profundidade com a continuidade 

da reunião. 

Outra mãe apresentou queixas a uma das professoras. Disse: “Queria 

saber o que tá acontecendo, porque ele [o filho] chega em casa e fala que a 

professora não explica nada pra ele”. Esta foi a última mãe a se manifestar. 

Depois disso, a diretora e os professores se colocaram acerca dos problemas 



mencionados. Irei me ater a dois pontos: a apresentação da escola para não 

indígenas e a resposta da professora à última mãe. A diretora explicou que no 

“Revelando São Paulo”9 não vão com os alunos, tal atividade não faz parte da 

escola, mas a apresentação que realizaram em Peruíbe sim, “a maioria dos 

alunos foi e a gente se apresentou”, disse. Explicou que as apresentações da 

escola são válidas como aula, porque são “eventos culturais”, “escola indígena 

depende da língua e ‘cultura’ e foi criada porque muitos indígenas não falavam 

idioma português e sofriam muita discriminação na sala de aula lá fora e para 

fazer parte da cultura”, observou que era preciso ser indígena para ser professor 

para “trabalhar não só o português, mas também a ‘cultura’”. Prosseguiu:  
 

Diretora: A gente não pode obrigar a criança a ir porque é dia de aula e ele tem que 
ir. Ela [a criança] tem que gostar, se não, ela só vai bagunçar. O [nome de um aluno], 
ele é o primeiro a querer se trocar. Falha não ter chamado a [nome da mãe do aluno] 
e pedido pra levar ele, porque ele gosta. 

 
A diretora se desculpou pela falta de informação que fez com que as 

crianças que gostavam da apresentação tivessem-na perdido. Não se desculpou 

por todas as crianças que não foram, porque não podia obrigá-las a ir, elas 

precisavam querer participar mesmo das atividades escolares, nos dias em que 

teoricamente, no nosso modelo de escola, seriam obrigadas a ir. Aqui, ninguém 

podia ser obrigado a frequentar aulas, apresentações ou projetos coletivos da 

aldeia, inclusive as crianças10. A fala da diretora colocou novamente a autonomia 

das crianças e sublinhou a necessidade do interesse pessoal. Parece-me que o 

fato da escola ser diferenciada e, portanto, possuir atividades “culturais”, realizar 

apresentações para não indígenas, não era a questão mais relevante da 

discussão, sendo apenas o mote para o que realmente importava: a questão do 

cuidado. Nem todas as crianças participaram do evento em Peruíbe, algumas 

não foram avisadas, o que foi entendido pelas mães como descuido. Ponto que 

ficou evidente no debate entre a mãe do menino que disse que a professora não 

“explica nada” para ele e a própria professora. 

A professora explicou que passava a lição na lousa para as crianças 

maiores, para o filho desta mãe, que era pequeno, ela usava o livro. Contou que 

                                                        
9 Evento organizado pela ONG Abaçai (ver http://revelandosaopaulo.org.br/rv/), que conta com 
a participação de grupos musicais indígenas, além da venda de artesanato, de diversas aldeias.  
10 Sobre as crianças indígenas ver a coletânea de artigos organizada por Silva, Macedo e Nunes 
(2002), além dos trabalhos de Cohn (2000, 2005). 



passava a lição em seu caderno, mas que ele “não quer fazer”. Dirigindo-se a 

mãe, disse que o menino tem preguiça e completou: “Eu não sei como lidar com 

isso, porque não posso obrigar uma criança a fazer a lição”. Não é possível 

ensinar quando não há vontade do pequeno aprendiz. No entanto, a mãe 

respondeu: “Mas, você tem que ter mais paciência, você grita muito com ele”, 

colocando em questão o tratamento da professora dispensado a seu filho. 

Seguiram com a discussão, a professora enfatizava que “não quer fazer, não 

posso obrigar a criança a fazer lição”. Contou que não tinha conseguido terminar 

o conteúdo do dia, porque os alunos “enrolaram a aula inteira”, ponderou que 

“professor não é perfeito, claro que a gente tá aprendendo, mas quando não tem 

interesse da criança é muito complicado”. 

De outro lado, a mãe colocou que o filho já estava há três anos na escola 

e não sabia ler, que quando tinha muito grito ele sentia dor de cabeça e que, 

então, “esse ano ele não vem mais”. A professora insistiu que não havia 

interesse dele, que já o tinha colocado sentando ao seu lado para explicar a 

matéria, mas que “ele não quer fazer, ele enrola, outro dia ele até chorou”. 

Contou que algumas de suas alunas (citou seus nomes) disseram que o pai do 

aluno em questão falou que seus filhos não iriam mais a escola porque a “escola 

é uma porcaria”. A professora disse, então: “Às vezes, a criança ouve isso e vem 

aqui e acha que a escola é uma porcaria mesmo. E acho que isso é um erro de 

qualquer um achar. As crianças só estudam aqui no momento em que elas 

querem estudar aqui”. A mãe colocou que se tratava do mesmo problema do 

professor infantil, “acho que você tá deixando ele [o filho] mais pra trás do que 

os outros”. A discussão seguiu com a interferência de outras mães que avaliaram 

o interesse dos próprios filhos em aprender e frequentar a escola.  

Para além das ideias já desenvolvidas sobre o interesse e vontade do 

aprendiz como necessários para a aquisição de conhecimentos e a importância 

do cuidado com os parentes – em que o descuido é motivo de deslocamentos e 

rupturas – que atravessam o ambiente escolar e as narrativas sobre os modos 

obtenção de conhecimentos, chamo atenção para a escola e suas aulas de 

“cultura”. Seria interessante pensar nos modos como se ensina o que é 

objetificado como “cultura” e nas possibilidades de tais aulas fortalecerem 

coletivos e pessoas. Longe de dar conta dessas possibilidades analíticas, desejo 

apenas frisar que inseridas no movimento tupi guarani, não podem ser 



compreendidas fora deste. A inconstância nas falas ilumina o incessante 

desfazer e refazer coletivos e, portanto, o movimento. Assim, “cultura” pode ser 

enfatizada ou não, ganhar ou perder “lugar” nos discursos tupi guarani. 
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