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A presente proposição de artigo quer evidenciar elementos que permitem refletir 

sobre o contexto da educação escolar – escolas, formação de professores, 



educação tradicional – para o povo Guarani, cujo território tradicional está 

recortado por fronteiras nacionais e por diferentes políticas educacionais. 

Constatamos que a política desenvolvida por cada Estado não leva em 

consideração a dinâmica da territorialidade transfronteiriça dessa população. 

Políticas particularizadas afastam a possibilidade de pensar conjuntamente a 

educação escolar a partir das dinâmicas específicas do povo. Desse contexto 

emergem desafios gigantescos. O primeiro relaciona-se a perspectiva da 

formação de professores através de cursos específicos envolvendo dois ou mais 

países; um segundo desafio está relacionado aos aspectos legais, seja na 

relação com a legislação interna de cada pais, ou na relação com a legislação 

internacional, a exemplo da convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). De todo modo, o desafio proposto pelos Guarani reunidos no 

segundo encontro continental em 2007 em Porto Alegre, que desejavam tomar 

o tema do amplo debate, ainda não foi considerado pelos estados nacionais. O 

desafio não está em criar uma escola única para todas as comunidades dos 

diferentes países, mas criar espaços comuns para debater a educação enquanto 

povo além das fronteiras nacionais. Tomaremos a proposição da Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana de criar um curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena para o povo Guarani como motivadora para nosso debate. 

Palavras chaves: Guarani, território transfronteiriço, escolarização, fronteiras 

nacionais, educação Guarani 

 

Introdução 
O processo colonial desenvolvido por países ibéricos na América, ao 

destruírem as sociabilidades e territorialidades dos povos que aqui habitavam e 

habitam, criaram as fronteiras nacionais como imposição de seu próprio sistema 

político e ideológico a partir da educação escolar e seus processos de 

sociabilidade. As independências nacionais do início do século XIX não 

romperam com o colonialismo, significando para os povos indígenas uma 

continuidade do processo colonial, agora transfigurado pelos países 

independentes. O antropólogo inglês David Maybury-Lewis analisa a relação que 

se estabeleceu entre indígenas e colonos com as independências, 

demonstrando que não havia lugar para essas coletividades nos novos estados:  



Esta tendência tem uma longa história nas Américas, onde 
durante séculos tanto liberais como conservadores 
esperam e estimulam o desaparecimento das culturas 
indígenas. Os primeiros libertadores, imbuídos que 
estavam dos ideais da França revolucionária, tinham a 
esperança de que os índios como indivíduos pudessem 
tomar-se cidadãos sólidos e burgueses das democracias 
mestiças das novas Américas. Assim, Simon Bolivar 
decretou que os índios seriam cidadãos iguais perante a lei 
e não mais sujeitos às discriminações coloniais (Bolivar, 
1973:65-98 e Quevedo, 1974:215-228). Para tanto, 
procurou abolir a propriedade coletiva da terra pelos índios, 
atingindo assim, a base das comunidades indígenas, de 
modo que os índios tivessem que exercer seus novos 
direitos de cidadania como indivíduos (Davies, 1970:21). 
San Martin decretou, em 1821, que os índios do Peru não 
deveriam mais ser chamados de índios ou Naturalesmas 
de cidadãos (Davies, 1970:20), iniciando uma tradição 
americana de tentar abolir a indianidade com uma penada 
(Maybury-Lewis, 2003: 106). 
 

No novo cenário de rearranjos geopolíticos em torno das novas fronteiras 

estabelecidas, alguns territórios indígenas foram considerados como argumento 

para justificar que a determinada região pertencia a um país em específico.  

Temos o exemplo do uso político do território Kaingang pelo Brasil para 

argumentar o direito territorial perante a Argentina e, no caso dos Makuxi-

Wapichana, para justificar o direito do Brasil perante a Venezuela. Porém, o mais 

comum foi a divisão de territórios indígenas entre Estados independentes. 

Dezenas de povos tiveram seus territórios recortados por fronteiras nacionais, 

dentre eles os Guarani.  

Outro legado da colonização é o processo de escolarização. A imposição 

da escola como elemento central na socialização e transmissão de 

conhecimentos, de modo a transformar essa instituição em imperativo 

constitucional e não livre escolha dos povos. Se para o período colonial a religião 

se constituía com elemento central que fora dela “não havia salvação”, agora a 

escola ocupa esse espaço.  

Na atualidade, os povos indígenas conquistaram um importante 

instrumento normativo internacional, como Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), ratificada por catorze países latinos americanos, 

entre eles a Argentina no ano 2000, o Brasil em 2003 e o Paraguai em 1993 



(Mato, 2012). Pontualmente no âmbito educativo, no Artigo 26 do referido 

instrumento jurídico, especifica a necessidade de garantir a educação em todos 

os níveis às populações indígenas. Contudo, não é especificada que tipo de 

educação se refere, considerando só a tradição de escolarização que traz o 

sistema educativo determinado legalmente. Assim, evidencia-se que o sistema 

educativo proposto e definido normativamente resulta limitado diante das 

concepções e formas de vida das populações tradicionais, ao expor um caráter 

colonial, positivista, universal e excludente que é transmitido a partir de: “una 

«política indigenista de integración o aculturación», que impulsa un «sistema 

educativo formal que básicamente enseña la superioridad del blanco» y 

lainferioridad del indio, montubio o afrodescendiente con fines de explotación” 

(Orellana, 2010: 2442). 

Os três países abordados no presente trabalho contam com um 

considerável aparato jurídico e legislativo próprio que sustenta a oferta de 

sistemas educativos específicos e diferenciados a fim de contemplar as 

particularidades culturais dos Guarani. No entanto, são evidenciadas violações 

destes direitos educativos e descumprimentos das leis, inclusive pelos próprios 

agentes estatais que as formulam. Desta forma, se mantêm perpetuadas as 

práticas coloniais que se camuflam nas ferramentas discursivas implícitas nas 

legislações, evidenciando-se assim uma inconsistência entre formulações 

normativas e práticas educativas das comunidades indígenas no dia a dia. 

 

 Desse modo, nosso artigo pretende analisar o processo da escolarização 

para o povo Guarani no cone sul, cujo território foi cortado pelas fronteiras entre 

Brasil, Argentina e Paraguai1, contrastando a educação escolar formulada pelos 

Estados nacionais da educação Guarani.  

 

Território Guarani e fronteiras nacionais 
A Nação2 Guarani habita as terras baixas do cone sul da América há pelo 

menos dois milênios (Brochado, 1982). Este território de clima subtropical se 

                                                        
1 O território Guarani também conta com parte expressiva do território boliviano. Porém, nosso 
estudo ficará restrito aos três países citados.   
2 Adotaremos o conceito de Nação como é utilizado pelos próprios Guarani na articulação criada 
em 2010 a partir do processo de encontros continentais: Conselho Continental da Nação Guarani 
– CCNAGUA. 



estende ao sul do trópico de Capricórnio, do litoral atlântico às planícies 

anteriores aos Andes, atual território boliviano. Ao sul, incursionavam até a atual 

Buenos Aires. Na época da ocupação europeia, estima-se que haviam mais de 

2 milhões de habitantes (Melià, 1988).  

O primeiro registro de contato dos Guarani com europeus ocorreu na 

Bahia da Babitonga, atual São Francisco do Sul/SC em 1504, quando Binot 

Paulmier de Gonneville, navegador a serviço da coroa francesa, levou para a 

França dois Guarani, Iça-Mirim e Namoa (Santos, 2004: 25). O nome “Guarani” 

foi registrado pela primeira vez na carta de Luis Ramires, tripulante da expedição 

do veneziano Sebastião Caboto a serviço da coroa espanhola, quando 

navegavam pelo Prata em 1528. Porém, durante séculos foram empregados 

inúmeros nomes para designar parcialidades ou mesmo a totalidade da 

população, sendo nomeados a partir de critérios exógenos. 

São diversos os registros de contatos amistosos entre Guarani e europeus 

nesses primeiros anos de ocupação. Ocorre que sem os conhecimentos 

geográficos e agronômicos dessa população, e sem o aporte de alimentos, 

retardaria significativamente o domínio europeu. Um dos registros mais 

significativos foi do governador do Paraguai Alvares Nuñes Cabeza de Vaca. Ao 

partir da atual Florianópolis para tomar posse do governo em Assunção, foi 

guiado pelos Guarani através dos caminhos colonial, já que o estuário do prata 

estava tomado por rebeliões indígenas. Nos registros do adelantado consta que 

essa população, que se convencionou chamar de Guarani, “fala uma linguagem 

que é entendida por todas as outras castas da província” (Cabeza de Vaca, 1999: 

177). Menciona também os alimentos fartos que produziam os Guarani: 

 Os espanhóis festejavam alegremente o Natal, pois os 
índios lhes traziam toda espécie de comida que conheciam. 
Como todos estavam sem se exercitar, a comida em 
excesso chegava a causar mal estar em alguns” (Ibid: 163), 
permitindo afirmações de que a agronomia Guarani era 
mais apurada que a europeia (Melià, 1988). 
 

É comum encontrar na bibliografia histórica a existência de diversos 

núcleos populacionais, denominados Guára (Susnik, 1980), ou seja, conjunto de 

Tekoa/aldeias ou Tataypy Rupa, e que haviam singularidades que levaram a 

diferentes viajantes a registrá-los como se fossem povos distintos. 



Soma-se a dimensão sócio cultural à configuração territorial desse povo 

na qual a arqueologia tem relevância significativa na confirmação da 

documentação histórica. Há consenso entre arqueólogos que as primeiras 

migrações Guarani ocorreram da Amazônia, bacia do Madeira-Mamoré sua 

região de origem, em direção às terras baixas e florestadas na bacia dos rios 

Paraná/Paraguai, estabelecendo um território de domínio exclusivo (Schmitz e 

Ferrasso, 2011) onde desenvolveram a agricultura há pelo menos 2000 anos 

A.P. Posteriormente, expandiram o território a partir de novas migrações. O 

apogeu da expansão territorial ocorreu no início do segundo milênio de nossa 

era, quando atingiram as terras litorâneas e o vale do rio Uruguai (Ibid), com 

registro de presença entre 900 a 1.000 anos A.P (Bandeira,1997), período em 

que conquistaram regiões antes ocupadas pelos grupos de tradição “Jê”, 

ancestrais dos atuais Xokleng e Kaingang (Noelli, 1999-2000). Há controvérsia 

se teria ocorrido sobreposição ou uso comum do território, o que é possível 

afirmar é, segundo Noelli, é a plasticidade da organização social, política e do 

parentesco e a grande capacidade de se adaptar ao meio, que permitiu aos 

Guarani a expansão para um amplo território: 

A partir de uma revisão exaustiva da bibliografia Guarani, 
de estudos arqueológicos e visitas a diversas coleções de 
museus e sítios arqueológicos do Sul do Brasil, Paraguai, 
Uruguai e Argentina, feitos nos últimos 12 anos, foi possível 
concluir que os Guarani tinham a prescritividade como 
norma. As pessoas não-Guarani e as “coisas novas” eram 
incorporadas e enquadradas nos seus códigos e 
estruturas. As inúmeras fontes indicam que os Guarani 
eram “radicalmente” prescritivos, reproduzindo-se 
continuamente com pouca variabilidade na cultura 
material. Caso contrário, a contínua assimilação de 
pessoas de outras etnias e a adaptação aos ambientes do 
Sul do Brasil poderiam resultar em mudanças significativas 
e evidentes. É preciso reconhecer que os Guarani 
representam diversas populações que tinham em comum 
língua, cultura material, tecnologia, subsistência, padrões 
adaptativos, organização sociopolítica, religião, mitos, etc. 
Há, evidentemente, variações em nível dialetal, de 
adaptabilidade e de etnicidade (Noelli, 1999-2000: 248). 

 

O desenvolvimento da agricultura e a prescrividade, dentre outros fatores, 

possibilitaram aos Guarani uma significativa densidade populacional. Apenas no 

litoral catarinense estima-se que havia cerca de 100 mil pessoas (Taunay, 1930), 



também com alta densidade demográfica encontravam-se as regiões do Guairá, 

Tape e Itatim no atual território brasileiro. 

 Os primeiros ataques contra essa população ocorreram na região 

litorânea e tiveram como objetivo a obtenção de mão de obra para os engenhos 

em São Vicente, iniciaram no século XVI e se estenderam até o século XVII, 

concomitante aos ataques ocorriam as disputas entre jesuítas e vicentinos, os 

primeiros querendo salvar almas e os segundos desejando prosperar a 

economia açucareira (Franzen, 1997). Da mesma violência padeceram os 

Guarani de Guairá, atual centro-oeste do Paraná que, atacados pelos paulistas 

de cima da serra, entre 1626 a 1638, foram obrigados a refugiar-se ao sul, 

fundando os sete povos das missões no noroeste do atual Rio Grande do Sul 

(Prezia, 1992). Os Guarani do Tape (atual RS) e Itatim (atual MS) foram 

dizimados pela escravização pelos bandeirantes paulistas. Em meados do 

século XVII restavam poucos Guarani nos locais de ataque, de modo que se 

formaram interpretações de vazio populacional. 

Se da parte portuguesa era a escravidão que motivava o ataque aos 

Guarani, do lado espanhol eram as encomiendas3, que provocaram o imediato 

ocaso demográfico. Segundo alguns estudos, desses grupos encomendados 

não sobraram mais do que 10% da população original, dizimada tanto pela 

intensidade do trabalho forçado, quanto pelas inúmeras doenças trazidas pelos 

conquistadores (Melià, 1993). Posteriormente, estes Guarani tornados serviçais 

da máquina colonial, foram diluídos junto às populações invasoras europeias.  

Outra vertente do sistema colonial foram as reduções, que no caso 

Guarani eram concretizadas pelo Franciscanos que não se opunham às 

encomendas e escravização, e os padres da Companhia de Jesus que criaram 

um sistema autônomo, concebido como um local de oposição as encomendas e 

                                                        
3“Índio encomendado era o índio entregue ao espanhol para fins de conversão e catequese. 
Originada na Espanha medieval e no repartimento das populações mouras entre os 
conquistadores espanhóis, na colonização americana a encomienda se desenvolveu como uma 
nova relação de proteção e de dependência entre grupos de índios e um patrono, ou colonizador, 
que tinha a obrigação de doutriná-lo, em troca da utilização de seu trabalho. Na realidade a 
encomienda constitui uma instituição capital no desenvolvimento da colonização de mão-de-obra 
indígena em proveito do europeu e acobertando a escravidão indígena, pois deixava a salvo a 
liberdade jurídica do índio, resguardando a suprema soberania da Coroa espanhola sobre novos 
súditos”. (Almeida, 1985: 27) 



escravidão e, pela persuasão tentaram atrair todos os Guarani para os mais de 

“30 povos” ou reduções criadas nos quase três séculos de presença jesuíta:  

el hecho es que ha difundido el buen olro de los nuestros 
entre los habitantes de Guarambaré, y esto mismo saca a 
los indios de sus esconderijos, adonde se habían refugiado 
por miedo de los españoles, animándoles a ponerse a 
salvo bajo nuestro amparo (Cartas de Indias, 1993: 180)  

Nem todos os Guarani foram submetidos ao sistema colonial, muitos 

fugiam dos aprisionamentos e das reduções e outros permaneceram em seus 

Tekoa: 

Durante la época colonial, a lo largo del siglo XIX y hasta la 
actualidad, hubo grupos guaraní que consiguieron 
sobrevivir libres del sistema colonial. Selvas relativamente 
alejadas de los centros de población colonial, poco o nada 
transitadas por los “civilizados”, los mantuvieron lo 
suficientemente aislados para que pudieron perpetuar su 
‘modo de ser’ tradicional. Considerados apenas como 
sobrevivientes de un mundo ya superado, fueron 
denominados genéricamente “Kaygua” y “montaraces”. 
Apenas conocidos, sólo fueron raramente visitados por 
algún que otro viajante en el siglo XIX y pudieron pasar 
tranquilamente hasta el siglo XX sin especiales 
interferencias exteriores (Melià, 1991: 18). 

 Ainda, segundo Melià, os atuais Guarani descendem deste grupo. 
Estão presentes na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. São 
conhecidos como Kaiowa (Brasil) ou Pãi-Tavyterã (Paraguai); Mbya (Brasil, 
Paraguai e Argentina - até recentemente havia também algumas famílias 
vivendo no Uruguai); Avá Guarani ou Xiripa (Brasil, Argentina e Paraguai); 
Guarani Ñandeva (Paraguai); Aché, e Nhandeva (Paraguai), mas é certo 

também que a proximidade linguística e sociocultural permite defini-los como um 

único povo. 

Uma das principais características Guarani e talvez a mais abordada na 

etnologia, diz respeito à mobilidade. Segundo Melià (1989: 294) “a migração, 

como história e como projeto, constitui um traço característico dos guarani” 

embora reconheça que muitos grupos nunca tenham realizado uma migração 

efetiva.   

Se as primeiras migrações Guarani tinham como fundamento a expansão 

territorial ou a busca da Terra Sem Mal (Nimuendaju, 1987; Métraux, 1927), os 

documentos demonstram que no período colonial outros elementos foram 

incorporados às migrações, quais sejam, a fuga das violências físicas, 



epidemias, escravização e maus tratos (Fausto, 1992). Parece certo que essa 

população do sul brasileiro não foi toda ela tomada escrava em São Vicente e 

São Paulo. É provável que muitos tenham migrado para o interior dos estados, 

buscando locais de menor pressão. O domínio do território e dos caminhos pré-

coloniais permitia aos Guarani ampla mobilidade. Esses caminhos foram 

registrados por Aleixo Garcia seguido por Cabeza de Vaca e outros viajantes e 

aventureiros que partiram do litoral em direção ao interior guiados pelos Guarani 

(Bond, 2009). O conhecimento territorial e as relações sociais entre os diferentes 

grupos (Susnik, 1975) possibilitava aos Guarani percorrerem o espaço territorial 

abrigando-se em locais de menor tensão. A escolha pela região que abrange 

atualmente o sul do MS, oeste dos estados sul brasileiros, província de 

Misiones/AR e leste Paraguaio significava a possibilidade de menor confronto. 

Posteriormente, já nos séculos XIX e XX novas pressões intensificaram as 

migrações Guarani. A guerra contra o Paraguai (1864 a 1870) e as 

consequências do pós-guerra, significou um esparramo guarani daquela região, 

contexto ainda presente na memória transmitida na oralidade (Tommasino, 

2001). No início do século XX ocorrem profundas violências contra os Guarani 

no Mato Grosso do Sul por conta da concessão de terras e ervais pelo governo 

imperial, a Companhia Matte Laranjeira para explorar os ervais nativos. 

Companhia privada, que, passou a utilizar a mão de obra Guarani em um regime 

de quase servidão. A partir de relatos orais coletados por Chamorro, os Guarani 

afirman que “los Kaiowá vivian en aquel entonces, rodeados de densos bosques, 

pero aún así se quedaron com mucho miedo y tuvieron que huir de la guerra, 

tuvieron que esconderse para no fuesen presos. La neblina yvytingapyra, 

lesayudó a huir”  (Chamorro, 1999: 48).   

O desafio na contemporaneidade é que o território desse povo foi 

recortado pelas fronteiras nacionais levando a historicidades distintas.  

Os Guarani estão agora separados e divididos por 
fronteiras nacionais arbitrárias. É uma grande injustiça 
histórica. Como o Muro de Berlim dividia o povo alemão, 
levando-o para duas histórias diferentes, as fronteiras 
pretendem fazer o mesmo com o povo Guarani. Todas as 
etnias Guarani estão em pelo menos dois países, senão 
em três. Todos eles. Todos eles têm o seu Muro de Berlim. 
A história dos Kaiová está sendo diferente da história dos 
Kaiová do Paraguai, até já se chamam de modo diferente, 
sendo o mesmo povo. Os Avá-Katu ou Nhandeva do litoral 



são os mesmos que estão no lado paraguaio de Itaipu. Os 
Mbya estão desde aquele rio Apa, quase Porto Murtinho, 
no Brasil, e depois como uma meia lua, eles entram na 
Argentina, sobem pelo RS e vão até Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e tem famílias lá no Pará (Melià, 2001).  

 

Devido à divisão territorial nunca foram estabelecidos processos 

particulares de educação escolar comum a toda essa populações, pelo contrario, 

a partir da sua relação com os Estados Nacionais são criadas políticas 

educativas particularizadas e fragmentadas por país ou mesmo região, 

desconsiderando o contexto e a educação própria Guarani, conforme veremos a 

seguir. 

 

Escola: “a embaixada do Estado” 

Durante o processo da I Conferência Nacional de Educação Escolar 

Indígena, na etapa local realizada no Tekoa M’biguaçu, em 2009, o líder Guarani 

Werá Tupã considerou a escola Guarani como Embaixada do Estado na 

comunidade. Sua análise foi uma crítica à forma como o Estado maneja a escola. 

Segundo ele as regras da escola, desde horários a conteúdos, são regidas por 

regras não indígenas. Inclusive o prédio escolar se sobressai na aldeia pela sua 

centralidade e proteção com muros que o cercam, contrastando enormemente 

com as casas Guarani. Essa concepção de escola é formulada quando um 

conjunto de leis, decretos e portarias reconhecem a educação escola como 

específica, diferenciada contando com a livre participação indígena em todas as 

etapas do processo. 

Essa conceituação de “embaixada do estado” tem raízes históricas, mas 

também contemporâneas. Apesar de serem consideras “escolas indígenas” e 

contar com aparato legislativo que contempla a educação específica, sua gestão 

segue os mesmos procedimentos que a escola não indígena e quase sempre os 

conteúdos são organizados de acordo com as normativas nacionais 

uniformizantes e pouco de específico há nas escolas. Não são poucas as críticas 

dos próprios Guarani e as observações de campo que nos permitem fazer tal 

afirmativa.  

Em termos legislativos o Brasil tem avanços mais significativos que os 

países vizinhos, porém na prática percebe-se que há mais elementos comuns 



de imposição de sistema colonialistas que de elementos próprios que se 

sobressaem nas unidades de ensino. 

Há elementos que são uníssonos nos três países em análise. Os 

elementos da educação Jesuíta e laica no período colonial e a perspectiva 

integracionista dos povos indígenas via processo escolar que perdurou até a 

década de 1980, com raras exceções.   

No Paraguai o tema da educação escolar começou a ser problematizada 

na década de 1970, porém,  

En la práctica poco o nada se ha logrado. Es decir, hubo 
buenas intenciones en su inicio, sin embargo, en la vida 
cotidiana del quehacer educativo, caso todos los actores 
involucrados en el tema caiganen la misma dinámica: una 
educación ajena, desarraigada y hasta amenazante a las 
culturas indígenas, es decir, colonizadora! (Gsei, 2014: 4) 
 

Em 1989 teve início a Reforma Educativa Nacional, porém esse processo 

também não resultou em mudanças substancias a escolarização indígena. Em 

1990, por iniciativa do Ministério da educação foi criada a Comissão Nacional de 

Reforma Educativa que resultou na constituição de um “Concejo Asesor de La 

Reforma”, em 1992, transformando-se num Consejo Nacional de Educación pela 

Lei 130/92. Os povos indígenas passaram a reivindicar assento e o direito de 

serem consultados. Desse processo resultou o documento “Propuestas 

Indígenas para la Reforma Educativa-Escolar” (1992) e no documento 

“Propuestas Indígenas para la Reforma Educativa Media” (1993). Durante o 

primeiro Congresso de Educação Escolar Indígena (2001) os povos indígenas 

sugerem alterar o Art. 1404 da Constituição Nacional afirmando que o pais é 

“pluricultual y multilíngüe”. Nesse mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou a 

Lei Nº 1.725/01 denominado Estatuto do Educador, pelo qual para contar com o 

certificado de educador é necessário 

‘contar con un título habilitante en cualesquiera de las 
ramas del saber humanístico’, representando un riesgo 
para los docentes indígenas de perder sus rubros que el 
Ministerio de Educación y Cultura les había asignado 

                                                        
4 “Articulo 140 - De los idiomas. El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe.Son idiomas 
oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y 
otro. Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural 
de la Nación.” Disponível em: http://www.constitution.org/cons/paraguay.htm. Acesso em 24-10-
2015. 
 



puesto que, contados docentes reunían los requisitos 
propuestos per el Estatuto del Educador” (Gsei, 2014: 9). 
 

Diante da avaliação de que as leis da educação escolar indígena estava 

sendo desrespeitada os indígena se mobilizaram para criar o Grupo de 

Seguimiento a la Educación Indígena (GSEI), instituído em julho de 2003 com 

presença de líderes de todos os povos indígenas do Paraguai. Através desse 

processo foi aprovada a Lei 3.231/07 que criou a “Dirección General de 

Educación Escolar Indígena”, regulamentada pelo Decreto Presidencial Nº 

8.234/11.  

A partir da aprovação da Lei 3.231/07 o GSEI deu início a diversas oficinas 

e seminários com objetivo de construir um Plan Educativo Plurilingue. Conforme 

explicitou Andrés Torales (Gsei, 2014: 74) “el plan significó un largo proceso, 

donde los Pueblos Indígenas han soñado con una educación pertinente, y con 

el, se busco plasmar los requerimientos y ejes principales que deben ser tenidos 

en cuenta para una real implementación del marco legal”.  

Na Argentina, da mesma forma que em outros países da América Latina, 

no início do século XX, a diversidade cultural existente no território nacional seria 

tratada com políticas estatais voltadas para a integração ou assimilação das 

comunidades que não adotaram a identidade nacional. Assim, a ideia do Estado 

argentino nos primeiros anos do século XX era “atraer y vincular con el conjunto 

nacional, lo que permanece a la vez aislado y distinto” (Gorosito, 2008). Na 

década dos 40 é contemplada a integração dos indígenas nas legislações, onde 

o Estado argentino se autoproclamou tutor destas comunidades, reassentando-

as em áreas especiais nas que seriam educadas com os valores culturais e 

morais do pais (Carrasco e Briones, 1996). No dia 17 de Janeiro de 1946 foi 

criada a Dirección de Protección Del Aborigen, a partir da modificação do nome 

e objetivos da Comisión Honoraria de Reducciones de Indios com o Decreto n. 

1549 (Rodas e Camogli, 2012). 

Por outro lado, sobre os Guarani, Hugo Arce (2009) menciona que desde 

1979 o estado argentino começou criar projetos que pretendem fortalecer a 

presença dele em território fronteiriço com Paraguai e Brasil, a partir da 

instauração de escolas com tendências civilizatórias e integracionistas. Contudo, 

outras ações antecederam ao estado argentino respeito à educação escolar para 

os Guarani, como reuniões e assembleias das comunidades na província de 



Misiones, intervenções da igreja católica, e participações de ONGs. Em 1969 foi 

convocada uma grande assembleia Guarani, onde foi eleito Dionisio Duarte 

como representante para dialogar com as autoridades estatais e provinciais, 

levando as demandas e necessidades da população, entre essas a construção 

de escolas especificas para os Guarani. Assim, como resposta a esta petição, o 

governo da província de Misiones organizou algumas aulas em uma escola rural 

já existente.  

Em relação à igreja católica, em 1978 o bispo Jorge Kemerer recebeu as 

demandas do líder Guarani Antonio Martinez para criar uma escola na sua 

comunidade. Com isso, o bispo e equipe do Instituto de Profesorado del 

Obispado elaboraram o programa de Desarrollo Integral para os Guarani, que 

pretendia instaurar elementos para o desenvolvimento econômico da população, 

entre eles, escolas. Como resultado, em 1979 foram estabelecidas escolas 

bilíngues em duas comunidades de Misiones coordenadas pelo bispado. Além 

disso, outra iniciativa da igreja católica foi a fundação da Comisión Indigenista 

Misionera em 1979 por Margarita Silveira Rodriguez, constituindo duas escolas 

mais em territórios Guarani. 

Embora as iniciativas mencionadas no sistema educativo por 

comunidades Guarani e igreja católica datam do final dos 60, a educação destas 

comunidades só seria definida normativa e estatalmente até 1994, quando o 

estado argentino adotou formalmente as recomendações da OIT e ONU, 

relacionadas ao tratamento que deviam ter as populações indígenas, com a 

sanção da Lei 24.071 de 1992. Seguidamente, foi agregado à Constituição da 

Argentina de 1994 o inciso 17 do artigo 75 que estabelece como atribuição do 

Congresso o reconhecimento das populações indígenas e sua cultura. Na 

mesma linha normativa, a vigente Ley de Política Indígena y Apoyo a las 

Comunidades Aborígenes n. 23.302 de 1985 propõe-se como objetivo contribuir 

para a participação dos povos indígenas na nação argentina, a partir do 

reconhecimento dos seus aspectos sociais, econômicos e culturais particulares, 

além da implementação de planos que permitam garantir os modos próprios de 

educação e saúde. Ao mesmo tempo em que esta foi sancionada, foi criado o 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, encarregado de aplicar as leis 

correspondentes. O âmbito educativo é abordado no capitulo V da lei “De los 

planes de educación”, onde é ressaltada a necessidade de priorizar e intensificar 



os serviços da educação nas aldeias indígenas, valorizando aspectos culturais 

e históricos de cada uma.  

Como resultado a todas as iniciativas anteriores, seria definida a Ley de 

Educación Nacional n. 26.206 que determina o ensino para todos os níveis 

educativos, considerando garantir a educação para todos os habitantes da 

Argentina, oferecendo igualdade nas oportunidades de acesso. Tratando da 

questão indígena, no inciso “ñ” do capítulo II de Fines y Objetivos de la Política 

Educativa Nacional, a lei determina como objetivo: “Asegurar a los pueblos 

indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la 

valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as 

educandos/as” (Argentina, 2006). No capítulo XI da Ley de Educación Nacional 

é definida especificamente a Modalidade de Educación Intercultural Bilingüe, 

encarregada de garantir o direito dos povos indígenas de acessar a um sistema 

educativo que contribua à preservação da sua cultura. O estado é o encarregado 

de aplicar esta modalidade, propiciando a participação das comunidades 

indígenas na construção das estratégias educativas. 

Na provincial de Misiones, aconteceram manifestações das populações 

Guarani para que fossem reconhecidas pela constituição provincial, 

possibilitando que no ano 2003, a partir da Ley 4000, fosse modificado o artigo 

9 “Titulo Segundo de la Constitución Provincial de Misiones”, onde seriam 

reconhecidos, pelo menos legalmente, os Guarani e seus territórios 

Artículo 9.  […] La Provincia reconoce la 
preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena Mbya, 
garantizando el respeto a su identidad y el respeto a su 
identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural, a ser impartida, preferentemente, por 
docentes y auxiliares indígenas. 

[…] Reconoce la posesión y propiedad comunitaria 
de las tierras que tradicionalmente ocupan y regula la entre 
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. 
Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, 
prescriptible ni susceptible de gravámenes o embargos. 
Asimismo, asegura su patrimonio cultural y propiedad 
intelectual (Misiones, 2003). 

A relação entre os Guarani e o governo de Misiones é intermediada pela 

Dirección de Asuntos Guaraníes (DAG) a partir da Ley de Promoción Integral de 

las Comunidades Guaraníes n. 2727 de 1989. No capitulo III desta lei é tratado 

o tema educativo, mencionando que a DAG é a encarregada de elaborar planos 



especiais de ensino para as comunidades Guarani da província, baseando-se 

nas seguintes pautas básicas:  

a) Brindar un pleno acceso a los planes normales y 
habituales de enseñanza en vigencia, tanto nacional como 
provincial.  
b) Establecer programas especiales, bilingües para todos 
los niveles de enseñanza, donde se resguarden los valores 
espirituales y culturales de la población guaraní.  
c) Utilizar las estrategias más modernas del bilingüismo 
para que los educandos puedan asimilar la lengua y la 
cultura argentina a partir del contexto lingüístico y cultural 
guaraní, que le permita integrarse a la Nación y a la 
Provincia sin perder su identidad de grupo étnico original 
(Misiones, 1989, grifo nosso). 

 

Se bem resulta favorável a criação de uma direção especifica de Asuntos 

Guaraníes para que este tenha em conta as particularidades culturais e 

linguísticas, resulta problemático o uso destas no processo de educação 

asimilacionista que buscaria “integrar” ao indígena à cultura nacional argentina, 

como é descrito nesta lei. Não se falaria de uma igualdade e respeito no dialogo 

entre culturas, mas sim de um processo desigual com influencias 

integracionistas. 

Considerando que o assunto da educação para as comunidades 

indígenas começou ser discutida pelo estado nacional há aproximadamente dez 

anos, é possível compreender o pouco avanço que resultou até o presente 

momento. Contudo, na província de Misiones, parece que a ação da educação 

indígena perde importância cada vez mais. As últimas capacitações dos 

auxiliares indígenas e demais docentes que trabalham com a modalidade de 

Educação Intercultural Bilíngue ocorreram há mais de três anos. 

No Brasil, apos a luta do movimento indígena e os seus aliados, foi 

incluído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e na 

Constituição Federal de 1988 nos Artigos 210, 231 e 232, o direito de uma 

educação especifica para as populações tradicionais. Outras resoluções incluem 

esse direito à educação diferenciada, como a Res. 03/1999 e Res. 05/2012, 

editadas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

(Cimi, 2014). Já no ano 1991, o Decreto Presidencial no 26/91 retirou a tutoria 

da Fundação Nacional do Índio (Funai) de conduzir os processos de educação 



escolar em comunidades indígenas, passando a responsabilidade ao Ministério 

de Educação.  

Por outro lado, o Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei 10.172 

e promulgado em janeiro de 2001 entrega um capitulo completo sobre a 

educação escolar indígena, onde é ressaltada a importância de gerar uma 

formação continua de professores indígenas que elaborem os programas e 

currículos específicos para as escolas indígenas de suas comunidades, trazendo 

os conhecimentos e saberes tradicionais, e elaborando materiais didático-

pedagógicos (Cimi, 2014). No entanto, no novo Plano Nacional de Educação, 

aprovado pela Lei 13.005 e sancionado em 25 de junho de 2014, não foi 

contemplada a Educação Escolar Indígena em um capitulo exclusivo. 

Outras das iniciativas relacionadas à educação destinada a populações 

indígenas é a formação de professores indígenas que atuem nas escolas das 

suas comunidades. O papel destes na educação é fundamental, já que fazem a 

articulação dos saberes tradicionais e o conhecimento ocidental (Cimi, 2014). 

Considerando isto, no Brasil tem sido incrementada a oferta de cursos para a 

formação dos professores indígenas, evidenciado nas licenciaturas interculturais 

criadas em algumas universidades publicas e privadas do país.  Contudo, ainda 

não é evidenciada uma total independência da tutela do Estado, sendo este o 

que determina as diretrizes da educação escolar indígena e o papel que os 

professores ocupam nela. 

Assim, considerando as iniciativas mencionadas dos três países em 

relação à educação destinada às populações Guarani, se percebe existe uma 

grande diferença entre o discurso institucional e normativo, e a realidade da 

aplicação destas nas escolas e programas de formação de professores, onde 

ainda a figura do estado nacional é reforçada fortemente nestes países. 

 

Considerações finais 
A partir das reflexões anteriores, é necessário indagar pelas diferenças 

existentes entre a educação indígena, própria dos Guarani, e a educação escolar 

para Guarani, formulada pelos estados nacionais de cima para abaixo. Bartomeu 

Melià (2008) explica as diferenças existentes entre estes dois tipos de educação, 

por um lado indígena, e por outro lado para indígenas: 



La primera expresión, es entendida como el proceso de 
socialización propio, que he analizado antes, y que los 
guaraníes no denominaban “educación” hasta que se 
enfrentaron a la realidad de posicionarse frente a la 
institución escolar. La segunda expresión refiere a una 
presencia externa organizada para planificar y ejecutar 
acciones con diferentes objetivos pedagógicos (Meliá, 
2008; citado en Arce, 2009: 75). 

 

Dessa forma, a educação escolarizada destinada para indígenas 

responderia principalmente a políticas desenhadas em um momento estratégico, 

muitas vezes por influencias de legislações internacionais, pressão de ONGs 

que promovem e defendem os direitos educativos, ou por vontade do governo 

em exercício. Porém, não devem ser esquecidas as pretensões iniciais da 

instauração de escolas como entidade de uniformidade e homogeneização do 

outro “indígena”, ao serviço do novíssimo estado nacional (Meliá, 2013; 

Cerqueira, 2011; Cebolla, 2005). Além disso, a educação escolar é planteada 

fora da cultura indígena, trazendo elementos ocidentais que muitas vezes não 

conseguem abarcar a complexidade do interior das comunidades. Por outro lado, 

na maioria das escolas indígenas a língua é deixada de lado, ou usada 

simplesmente como meio para assimilar-se na sociedade envolvente e aprender 

conteúdos estrangeiros do sistema educativo do país (Melià, 2004).  

Do outro lado, a educação Guarani está fortemente ligada às palavras que 

são sentidas e ditas, que vem geralmente pelos sonos: “la palabra es un don que 

se recibe de los de Arriba, y no un conocimiento aprendido de un maestro” 

(Guaraní Reta, 2008: 15). Desta forma, a palavra e a oralidade acompanham o 

processo de aprendizagem das crianças desde seu nascimento, ouvindo aos 

mais velhos contar os mitos de origem e ensinamentos, além de assistir à casa 

de rezo onde são realizadas festas, danças e cantos (Cebolla, 2005). Da mesma 

forma, para os Guarani a terra não é só um espaço de produção econômica, mas 

também seu lar: o local onde sua cultura é reproduzida. Neste ponto, é 

necessário compreender que a educação se deve fortalecer e acompanhar do 

aspecto territorial. Se a prática educativa não esta acompanhada por estes 

debates, o âmbito mitológico e cultural não seria abordado nem desenvolvido 

nas crianças e jovens Guarani (Brighenti e Vulfe, 2010).  



Considerando isto, a educação escolar indígena é aquela oferecida desde 

fora, formulada com uma ótica de escolarização particular de quem a oferece, a 

partir de certos conteúdos e metodológicas: por outro lado, a educação indígena, 

neste caso a Guarani, e praticada diariamente pela própria comunidade, 

considerando sua identidade, seus conhecimentos e saberes ligados ao âmbito 

espiritual. Por este e outros motivos, a escolarização da educação indígena gera 

desconfiança de alguns membros das comunidades Guarani, considerando o 

nexo histórico deste processo com as políticas assimilacionistas e 

integracionistas dos Estados Nacionais. No entanto, a educação escolar 

indígena é considerada por outros como necessária, para aprender os 

instrumentos usados pelo branco e assim estabelecer um dialogo direto sem 

intermediários tergiversadores, além que o fato da instauração de escolas nos 

territórios indígenas garante a presença e atenção do estado. Contudo, muitas 

coisas ficam fora da escola, como questões culturais e espirituais que até agora 

não podem manifestar-se nem enriquecer-se nestes espaços. 

As anteriores reflexões parecem pertinentes para considerar a construção 

da Licenciatura Intercultural Indígena na Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana, propondo-se este curso, num primeiro momento, a formação 

de docentes Guarani da Tríplice Fronteira compartilhada por Argentina, Brasil e 

Paraguai para atuarem nas escolas das suas comunidades. Assim, é importante 

que para este fim sejam reconhecidas as particularidades da região 

transfronteiriça, priorizando as populações que ali residem e não as 

regulamentações nacionais delimitadas pelas fronteiras, e a desarticulação entre 

governos nacionais na hora de formular e implementar políticas educacionais 

destinadas à nação Guarani. 

 Em termos legislativos consideramos que houveram mudanças 

substanciais no reconhecimento do direto Guarani à manutenção de suas formas 

próprias de educação e na aplicação dessas prerrogativas no universo escolar. 

A legislação internacional e as legislações nacionais são marcantes nesse 

processo. Porém, a na prática pouco se avançou em termos de se constituir uma 

escola “Guarani” e que os processos de criação desse novo instrumento 

pudessem contemplar a territorialidade dessa Nação, para além das fronteiras 

nacionais. Pelos documentos analisados e pelo que colhemos de nossas 

pesquisas empíricas não é exagero afirmar que a escola continua sendo um 



mecanismo assimilacionista, agora revestido do caráter diferenciado. Os 

conteúdos ministrados em sala de aula, a organização dos conteúdos a partir do 

racionalismo ocidental, e a “disciplina” (horários, turnos, comportamento, 

processo de avaliação, higiene etc.) empregada na escola pelos gestores, nos 

conduzem a conclusões pouco satisfatórias no que tange a pensar que a escola 

possa trazer elementos para fortalecer o povo Guarani. O fortalecimento poderá 

ocorrer mediante a apropriação individual de mecanismos de defesa dos direitos, 

mas não propriamente por uma ação propositiva dessas unidades de ensino. 

Por fim, consideramos que a educação escolar para os Guarani continua 

sendo “para” eles e não deles, em algumas ocasiões reforçando os processos 

de colonialismo usados nos séculos anteriores.  
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