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“Nossos filhos sempre ouviram histórias. Só que antes, os livros eram os pajés. Graças aos
antigos é que temos nossa história viva. Digo que o povo indígena sempre foi escritor, só que
não sabia escrever. Hoje, a criança escuta, mas ela também lê”, diz.
Olívio acredita que as crianças gostam de falar da natureza. “Elas gostam de bicho, da lua, do
sol, das árvores. É dessa forma que a gente fala e enxerga o mundo. A vida da gente todo dia é
uma história!”.
No caso da educação indígena, temos de formar indígenas não para serem não indígenas, mas
para continuarem indígenas mesmo tendo formação escolar.
A cultura e os conhecimentos tradicionais indígenas são fundamentais para a identidade
brasileira. Os cantos, os ritos de passagem, o jeito tradicional de transmissão de conhecimento
devem ser mantidos nas comunidades e, ao mesmo tempo, precisam ser valorizados nas
escolas convencionais para que as crianças entendam que há diferentes maneiras de ensinar
e de educar. O padrão de escola que temos não é único, ele é apenas mais uma das formas
de transmissão de conhecimento. Dar oportunidade para as crianças da cidade refletirem
sobre os conhecimentos tradicionais indígenas vai criar nelas também um sentimento de
pertencimento.
A sociedade brasileira não é apenas uma sociedade ocidental, ela é o resultado do acumulo
de diversos povos, conhecimentos e tradições. Os saberes dos indígenas, dos africanos, dos
ribeirinhos da Amazônia e de outros povos que vieram pra cá são importantes e devem ser
ensinados nas escolas.

*Escritor Guarani, morador da aldeia Krukutu em Parelheiros/SP. Estudou Filosofia. Presidente da
Associação Núcleo dos Escritores e Artistas Indígenas (Nearin) e um dos fundadores da Associação
Guarani Nae’en Porã.
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