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RESUMO: A pesquisa investigativa se concentra em especial nos mitã reko, o mundo das 

crianças Guarani e Kaiowá, o espaço que as crianças transitam no conjunto de processo 

cultural cosmológico. Em primeiro momento, descrevo a concepção tradicional que conceitua 

o desenvolvimento das crianças em cada fase no circulo cultural, o que chamo de 

Fundamentos de Educação Indígena Guarani e Kaiowá, que são múltiplos na própria 

órbita que está imbricada na estrutura cultural, que faz brotar as medidas, controle e 

manutenção cultural para a regulação social. Na seguinte apresentação descrevo 

exclusivamente dois pontos que estão adentrados nessas estruturas como ferramenta de 

processos de ensino-aprendizagem tradicional: O primeiro ponto trata do conceito de 

desenvolvimento composto por fases, identidade e finalidade. No segundo ponto trata-se dos 

preceitos de saberes que se configuram como normas na linha cultural, concentrada na 

espiritualidade. As palavras interruptoras são: Porasy’a, maldições que acontecem na vida de 

uma pessoa resultada de descumprir a regra; Jejogua são comportamentos que uma pessoa 

adquiriu por não fazer o pressuposto cultural; Jepota, encarnação dos espirito na pessoa, 

Ñemoyrõ, quando uma pessoa acha algo tão ruim na vida, materialmente ou imaterial que 

abre mão de tudo, e a pessoa simplesmente vive e pode levar ao suicídio; Manesi, quando a 

pessoa mais próxima define a vida de uma pessoa através da maldição; Kéra é o sonho que 

explica o acontecimento ou o que esta por acontecer; Ára é a manifestação da natureza como 

previsão para a vida do Guarani e Kaiowá. O caminho metodológico está baseado nas 

relações culturais, pois a forma comum de se fazer entrevistas em ciências humanas e 

educação, ou seja, entrevistas semiestruturadas ou estruturadas, não constitui uma boa 

estratégia para produção de dados em comunidades indígenas.  

PALAVRAS CHAVE: Crianças Guarani e Kaiowá, Fundamentos da Educação Indígena, 

Processos de ensino-aprendizagem tradicional. 

 

 

 



 

 

 1. INTRODUÇÃO 

 A atual pesquisa traz nesse primeiro delineamento, algumas concepções que se 

encontra no mundo vasto do povo Guarani e Kaiowá. O povo Guarani Kaiowá é considerado 

Paĩ Tavyterã povo que tem por diferença, jeguaka-cocar,  que possui sua própria cosmovisão 

e regras culturais e conhece muito bem o lugar de onde veio, que são sempre lembrados pelos 

mais velhos  Ñane ramô’ĩpy jaiko araka’e lugar próprio do Kaiowá, tem a noção clara de se 

diferenciar dos Ava Guarani que e chamado de Ñandeva, pois sabe que eles tem outro 

princípios, percepção e lugares de onde vieram chamado Mba’e verá guasupy oiko vivem no 

espaço iluminado, compreende que Ava Guarani tem outras concepção do mundo apesar de 

ser Guarani o chamam de heko ambu’e  outro modo de viver iñengara ambu’e tem outro 

caminho de rezas e cantos, mas compreende bem que mesmo diferentes os Ava Guarani 

fazem o canto a reza para o mesmo jara- dono - o Ñane Ramoĩ.  

 Nesse sentido o que se pretende descrever aqui é a linha de educação tradicional do 

Kaiowá, e no fim se dirige em especial aos mitã reko,  kyry’ĩngue, universo, a vida, os 

espaços que são transmitidos para as crianças transitarem no campo de elementos cultural 

cosmológico que são múltiplos na própria órbita que esta imbricada na estrutura cultural.  

 Neste primeiro momento exponho a visão de linha de tempo sobre os 

desenvolvimentos e passagens das fases humanas na cosmovisão do Guarani Kaiowá, que 

chamo de Fundamento de Educação Guarani Kaiowá, conhecimento esse que vem desde o 

principio, do  Ñane Ramõi, o criador.   

 No segundo momento descrevo os elementos que se configura como teias na linha de 

tempo e forma de valores, saberes culturais que tem a função de regulação, controles e 

manutenções cultural na própria órbita, como elemento autônomo, que é nebuloso no campo 

de educação familiar e social como preceito fundamental do teko.    

 No terceiro momento descrevo a resistência no cenário atual que se formou como 

identidade intercultural Guarani Kaiowá, e visualizo também a perda de autonomia sobre 

alguns elementos cultural tanto a aquisição e apropriação de novos conhecimentos a partir de 

demanda e problemas no território atual. 

 Apresento a busca de comando continua das instituições externas e imposição na 

busca de domínio e decisão sobre alguns elementos culturais, criando conflito e resistências 

culturais. 

 



 2. DESENVOLVIMENTO E PASSAGEM DAS FASES HUMANAS NA 

COSMOVISÃO DO GUARANI KAIOWÁ 

 

 O mundo Guarani Kaiowá é vasto, descrever ou configurar esse universo, a nossa 

percepção e possibilita como conceito para o entendimento das sociedades envolvente e 

gerações atuais.  

 A sociedade envolvente desconhece a nossa cosmovisão, e com isso a ação que realiza 

através da sua instituição na comunidade ainda torna-se ineficaz. A geração atual também 

desconhece profundamente a nossa maneira própria de ser, a nossa historia e elementos 

culturais que foram silenciados por mais de quatros décadas, e os jovens e adolescentes de 

hoje vão criando a percepção a partir da realidade que se incorporou e se posicionou como 

alternativa, a partir do discurso das escolas, as igrejas que vão se criando no entorno da 

comunidade por meio dessa rede.   

 Entre os Guarani Kaiowá existem fases de desenvolvimentos e a passagens de cada 

fases que é chamado de teko reta, a diversidade de passagens  no âmbito de desenvolvimentos 

que se constitui como inúmeras regras de saberes que se configuram como elemento cultural.  

 Preparação - ñepyrumby: São inúmeras regras preestabelecidas para um casal, 

considerado como omendava rekorã, comportamento do casal, ja pressupostos que constitui 

de conhecimentos e respeito e preparação para ter filho e principalmente para que a criança ao 

nascer seja anormalidade, são preceitos a ente, seguidos materialmente e imaterialmente, 

desde a escolha de sexo da criança usando plantas chamadas mitã kuñaja e mitã kuimba’eja 

para ter filho ou filha. Os alimentos também são complementos, por isso os tipos de alimentos 

que serão consumidos pelo pai e mãe constituem-se de um cardápio especifico, excluindo 

carne seguido de sal. Os comportamentos da mãe e do pai são extremamente observados e 

corrigidos pelos mais velhos e principalmente pelo controle social, ou seja, é obrigação de 

todos corrigirem.  

 Gestação – hy’eguasu: Quando a mulher Guarani Kaiowá engravida, segue inúmeros 

critérios culturais rígidos, limitações nos alimentos, comportamentos, remédios e 

acompanhamentos constantes de uma parteira e da mãe e avó e do rezador omba’e kuaava. 

Também contém cardápios específicos para cada gestante, isto dependendo de como reagem o 

corpo da mãe e alguns alimentos são em comum proibidos, como por exemplo, comer carne 

de vaca, de galinha, leite de vaca, alguns peixes e algumas partem de animais.   

 Nascimento - kyryĩngue: A criança recém-nascida passar pelo batismo para receber o 

nome itupã réra, o nome próprio pelo qual será protegido respeitado e conhecido por diversos 



jara, dono que se manifesta a todo o momento. Se a criança não for batizada corre o risco de 

ser levada pela manifestação de mau espirito, o chamado jaiguy jara, mba’e tirõ, que é um 

espirito que tenta de varias maneira se aproximar do recém-nascido, usa o corpo de animais 

para chegar até a criança, ojepota que pode até enganar o pai e mãe se não batizar a criança, 

isso também pode acontecer quando a menina torna-se moça, por isso ela tem que se guardar. 

A criança que não recebe o nome próprio vive doente, não conhece a verdadeira sabedoria 

indígena.  

 Amamentação – okambu: A criança tem um período observável para mamar e 

desmamar, isso depende do crescimento da criança, não pode desmamar muito cedo, porque a 

mãe pode novamente já engravidar sem que a outra criança ter se desenvolvido suficiente, o 

que é  considerado como uma mãe que não ama seu filho. Também não pode desmamar muito 

tarde porque a criança cresce com muita dependência da mãe, apegado, carente, mimado, e 

que pode ser ruim para educar, pode se tornar uma criança rebelde na família. Em termos de 

alimentos e comportamentos também são bem criteriosos, existem animais que a criança, a 

mãe e o pai não podem comer e nem mesmo tocar, para não criar a anormalidade no 

crescimento da criança.  

 A socialização - oguatama ha’eño: E a socialização da criança com outras crianças 

sempre fica na responsabilidade dos irmãos ou irmãs que tem mais idade para orientar, mas 

que não tem autonomia de dar palmada. A criança é corrigida pela mãe ou pai usando uma 

planta chamada ñandyta’y, uma planta que a mãe ou pai usa para tirar o mau comportamento 

da criança, quando essa fica agressiva, cai no chão bate e grita com outras crianças. A criança 

é observada e orientada para ser criativa e para não fazer coisas ruins, sendo observada por 

todos dentro da família.  

 A integração ao trabalho - Omba’apoma iguápo haguã: A criança é incluída no 

serviço quando começa demonstrar a possiblidades de executar determinadas atividades, isso 

acontece gradualmente e observável pela mãe e o pai, seguido de teste a cada instante. Essa 

inclusão no serviço é o tempo mais longo na vida de uma criança, onde ela tem acesso aos 

pequenos serviços para ajudar a mãe ou pai para alcançar o guapo, comportamento que se 

adquire ao longo da vida para ter o gosto pelo ato de trabalhar e para tanto faz serviço de 

trazer as coisas, leva recado e prepara terere e chimarrão, é a fase aonde na criança é 

construído o aprendizado para aprender a ser criativos e vem aperfeiçoando isso ao longo de 

todas as suas fases, onde o menino dança e canta muito, e passa por tembeta.  Que é ritual de 

passagem que acontece quando o menino dança muito e canta muito bem, e é chamado de 

hete vevúi, ou seja, que está preparado para essa passagem.   



 Fase de adolescência – Karia’y ha mitã kuña: A fase de adolescentes na vida do 

Guarani e o tempo de responsabilidades, que inicia para a menina uma semana na primeira 

menstruação e se repete na segunda menstruação, nesse período têm o resguardo para 

ensinamento e corte de cabelo. O corte de cabelo para a moça é um símbolo, para que ela 

adquira na vida a timidez, a envergonhar, a respeitar e aceitar que ainda está em 

desenvolvimento. Durante esse período a adolescente passa por ensinamentos, 

aconselhamentos da mãe e do pai, para se preparar para ser adulta e compreender a sua 

obrigação, o comportamento que tem que ter a partir de agora e até chegar a se casar e ter 

filho. Para o menino o ensinamento começa desde o furo do lábio e nessa fase continua 

seguindo o canto e a reza, e observação dos mais velhos. É natural que o menino prepare logo 

a própria casa e também sua roça,  tendo diversos instrumentos complementares para adquirir 

a sua sustentabilidade.  

 A fase de jovem e adulto - ikaria’y ha mita kuñama rire: É um tempo de preparação 

e aprendizagem constante na vida do jovem Guarani Kaiowá, se preparando para a vida, 

principalmente para casar, sendo que só pode casar o jovem que demonstra este 

comportamento, oikuaapama opa mba’e, aquele (a) que ja sabe de tudo, quando já esta 

preparada para casar. O casamento que acontece ainda na fase de adolescente é chamado de 

ojeaky’o kyrỹi reheve omenda, ou seja, não cresceu o suficiente para casar, o adolescente que 

casa muito novo não pode entrar no tembeta que é o furo do lábio, sendo que a idade 

aproximada para casar é de dezessete anos para cima. 

 Casamento - menda: O casamento acontece depois que a moça ou o moço começam 

demonstrar o interesse em querer namorar, quando a mãe da moça ou do moço toma decisão 

de ir pedir o casamento na família. A família não pode negar, o casamento é preparado a partir 

dessa conversa. O casamento é feito na rede e tem que ser na rede nova que é preparada 

especialmente para isso. Mas se por acaso a rede arrebentar na hora de dormir junto, não 

acontece o casamento, mas se não arrebentar acontece o casamento e cerimonia, chamado 

ohete mongueta, aonde a mãe e a sogra e responsável pela reza sobre a moça.  Já o pai e o 

sogro fazem a reza sobre o rapaz, forjando o casamento para não se separarem e depois passa 

pelos rezadores onde acontece omomba’e mboypy, a apresentação do casal ao ñande ramo’ĩ, 

ao nosso princípio. Assim os Kaiowá tem a percepção sobre o desenvolvimento e nela 

fundamenta a educação própria do seu povo. 

 

 

 



 3. TEIAS DE VALORES E SABERES CULTURAIS COM A FUNÇÃO DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO CULTURAL NOS GUARANI KAIOWÁ 

 

 Esse processo de desenvolvimento é uma linha já pressuposta que o Guarani Kaiowá 

seguia como linhas culturais são inúmeros outros elementos culturais introjetados na estrutura 

dessa linha como seguimentos e ordens para manutenção e manifestação continua de 

identidade própria. Essa teia de valores e saberes culturais são subsídios que estão adentrados 

nessas estruturas como ferramenta de processo ensino-aprendizagem tradicional tendo as 

palavras como interruptora ou principio para viver o chamado de teko.  

 A Vida ou modo próprio de viver bem e o porquê uma pessoa não vive bem tem 

diversas interpretação e linguagem para explicação desse fenômeno normal e anormal na vida 

de uma pessoa.  

Modo de viver bem - Teko porã: Modo viver bem de viver na totalidade de ser o mais 

completo consigo e com os outros.  

Modo de viver bem - Teko joja: Modo de viver na coletividade compreender os outros e ser 

compreendido na simplicidade e sinceridade e ser exemplo para outras famílias.  

Modo de viver bem - Teko te’e: Modo de viver na forma de ser o mais verdadeiro, o mais 

correto, não se configurar como uma pessoa mentirosa e ruim.  

Modo de viver bem - Teko marane’ȳ: Viver e saber que não está no campo da maldade, que 

não tem maldição em seu em torno, sabe que não fez coisas ruins e tem fé, que segue toda 

regra cultural, a reza, o canto, é ñengara, o próprio modo de se apresentar perante Ñane 

Ramo’ĩ.  

Modo de viver bem - Teko marangatu: Vive de acordo com a concepção de que está junto 

com a natureza e espiritualmente muito próximo ao divino. Conhece as coisas que acontecerá 

e tem revelação através de varias manifestações.  A criança precisa saber faz jehovasa, jeroky, 

reza e canto, e o pai ensina frequentemente isso aos filhos.  E necessário tomar  cuidado com 

a interpretação que a igreja faz desse teko marangatu, porque ela se apropriou dessa 

linguagem e agora diz que o marangatu e viver de acordo com o mandamento que esta na 

bíblia.  

Modo de viver bem - Teko potĩ: É o modo de viver saudável, que tem a ver com o corpo, 

pensamento e o comportamento higiênico que se estabelece.    

Modo de viver bem Teko resã’i: Modo de viver saudável sabe a origem das plantas 

medicinais e uso em respeito ao ñande sy, porque as plantas foram criadas por ñande sy a mãe 

de todos os seres humanos e sabe que os animais também são dela, por isso as plantas 



pertencem sempre aos animais, como por exemplo: yryvu ka’a, ypé ka’a, erva que pertence ao 

urubu e pato.  

Modo de viver bem- Teko katu: Modo de viver correto, seguindo todas as regras culturais e 

busca de ser o mais perfeito dentro da cultura, sabendo como distribuir o respeito.  

Modo de viver bem - Teko ko’ygua: A vergonha, que procura se afastar para não errar, por 

isso o silencio para os Guarani Kaiowá é atitude mais importante. A palavra também e 

expressado para as pessoas muito curiosas.  

Modo de viver ruim - Teko vai: Modo de viver incorreta, desarmonia, não esta bem consigo 

e muito menos com outros.   

Modo de viver ruim- Teko joja’ȳ: Modo de viver individual, que não compartilha nada com 

o outro, não aceita a posição do outro e não negocia nada.  

Modo de viver ruim -Teko apu: Modo de viver na forma de inventar muita história, que não 

são verdadeiros, as conversa inúteis, irônicas, podem dizer alguns momentos à verdade na 

ironia. As pessoas se apropriam disso no intuito de controle social. 

Modo de viver ruim - Teko marãndi: Pessoa que não quer mais saber do seu próprio 

costume, que infringe a regra cultural, desvalorizando, desrespeitando, que vive confusa e 

torna-se uma pessoa estranha.  

Modo de viver ruim - Teko royrõ: Vive na angustia e limitação, preocupação, culpa, apenas 

pensa em morrer, por ser desrespeitada, não ser ouvido, por não realizar o que desejava.  

Modo de viver ruim - Teko ky’a: Tem a ver com o modo de viver de qualquer jeito, sem se 

preocupar muito com higiene, espaço, corpo e mente, que esta ligada também com Teko rasy. 

Modo de viver ruim - Teko rasy: Viver doente, resultado de coisa ruim que se acumulou na 

vida de uma pessoa que não consegue viver bem, fisicamente e espiritualmente.  

Modo de viver ruim -  Teko piraguái: Modo de viver apenas questionando, critica, acha ruim 

todas as coisas, se acha superior, individualismo.   

Modo de viver ruim - Teko tĩe’ȳ: Que não tem vergonha, fala muitas palavras relacionadas às 

coisas íntimas sobre mulheres e o homem, fala as palavras que são proibidas na frente das 

crianças.   

 4. RESISTÊNCIA, IDENTIDADE INTERCULTURAL E CENÁRIO ATUAL DOS 

GUARANI KAIOWÁ 

 O cenário atual dos Guarani Kaiowá se apresenta como linha de transformação que é 

resultado do longo contato e processo histórico de dominação e colonização e busca de 

integração forçada e domínio total, mas também da resistência cultural.  



 E necessário à construção epistemológica dessa nova conjuntura atual, teorização 

cultura e social, descrever a pedagogia indígena, a educação tradicional e compreender a 

profundidade de outros sistemas que esta imbricada como proposta de mudanças e alternativa 

cultural, que são elementos ideais de mudanças significativas e insignificativas na linha 

cultural tradicional, da pedagogia indígena e das condições sociais, da forma de racionalidade, 

do espaço geográfico, a participação direta na decisão politica interna e externa, na 

sustentabilidade e até mesmo no modo de ensinar e aprender das crianças.  

Mudaram a estratégia de “colonizar”, de educar e de governar. Mudaram os 

pensamentos, os raciocínios, os modos de “descolonizar”, os mapas culturais. 

Nesses novos Mapas políticos e culturais (...), mudaram as formas como 

vemos, ouvimos, sentimos, fazemos e dizemos o mundo. Mudaram a nossas 

perguntas e as coisas do mundo. Mudaram os “outros” e mudamos nós. 

(Marlucy, 2012) 

 Essa nova paisagem cultural constituídas de inúmeros fatores que fizeram parte de 

processos históricos de socialização e múltiplas lutas, conquistas, imposições, domínios e 

resistências dos povos indígenas.  A apresentação desta ultima linha demonstra claramente a 

perda de poder do povo Guarani Kaiowá sobre algumas fases culturais torna-se das 

instituições externas e busca constante de dominação total, o qual (Batalla- 1988) chama de 

cultura alienada, são os elementos culturais únicos para o grupo, mas que perdeu a capacidade 

de decidir, ou seja, são elementos do património cultural do grupo, mas estão em jogo a partir 

de decisões de outros.  

Cultura enajenada. Este âmbito se forma con los elementos culturales que son 

proprios del grupo, pero sobre los cuales ha perdido la capacidad de decidir; 

es decir, son elementos  que forman parte del patrimonio cultural de grupo 

pero que se ponen en juego a partir de decisiones ajenas. ( Batalla, 1988 

pag.8) 

 Que forma o campo de conflitos culturais, porque e composta de concepções do povo 

e também da imposição da instituição que formula novas logicas e politicas na busca de se 

apropria da decisão completa.  A instituição externa busca interferir e impor usando diferente 

mecanismo ou fresta para realizar a sua finalidade, não deixando a manifestação cultural, mas 

cria o deslocamento cultural constante se apoia na criação de estereótipo sobre o indígena 

quando não se inclui no sistema exigido, como figura que vive no cenário vazio, levando em 

desconsideração a nossa cosmovisão, e resistência cultural  BbaBba 2003.  



Jugar a imagem estereótipada com base em uma normatividade politica 

prévia é descartá-la, não deslocá-la, o que só é possivel ao se lidar com sua 

eficácia, um repertório de posições de poder e resistencias, de dominação e 

dependecias que constroi o sujeito de identificação colonial (tanto 

colonizador como colonizado). Babba, 2003 Pg 106. 

  Uma das instituições externa é Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) que 

em sua rede no Estado de Mato Grosso do Sul e Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), 

órgãos federal que se introduzem diretamente nas aldeias e se torna elemento de imposição e 

transformação. A criança e tratada fora da cultura, à base de leite, sendo que na cultura 

Guarani Kaiowá a criança não pode consumir leite porque cresce muito agressiva. Muitas 

vezes as crianças são retiradas da mãe porque  negam em ir para a Casa’i, não considerando a 

peculiaridade que também existem no campo interno da família Guarani Kaiowá.  

 Esta instituição busca tomar decisões sobre a vida deste povo rompendo e forçando 

toda a fase cultural e uma busca constante de domínio total, não dialogando com a 

comunidade, seu sistema rígido desrespeita totalmente o nosso modo de viver e a nossa 

cultura, a nossa fase de desenvolvimento, desde a preparação, gestação, socialização, fase de 

adolescente e jovem, a nossa maneira de compreender o mundo e o sistema tratamento que se 

estabelece no âmbito de saúde Guarani Kaiowá.    

Segundo a Constituição Federal 1988:  

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre a terra que 

tradicionalmente ocupam, competindo à união demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens.( BRASIL, 1988)   

 A educação escolar hoje é um espaço privilegiado para que a educação retorne 

pelo mesmo caminho que desconstruiu a nossa educação, mas agora para reconstruir e 

potencializar, se apropriar e aprimorar, participar e complementar a vida social é um espaço 

que precisa hoje projetar a vida da comunidade porque é necessário.  Trabalhar com conceito 

de interculturalidade e questionar a identidade Guarani Kaiowá hoje, se apoiando nos 

elementos culturais que foi apresentado na posteriori a logica de ensino e aprendizagem 

próprio de educação Guarani Kaiowá, o ñande reko e depois pensar sobre os conhecimentos 

do kara’i reko outros conhecimentos, desenhando a verdadeira escola que responde a 

necessidade e prepara a figura social do Guarani Kaiowá sem se distancia da cosmovisão  

Guarani Kaiowá, a compreensão de dois mundo distinto e relevante e complexo, são 



indissociáveis para funcionamento como manutenção e valorização cultural. A Constituição 

Federal 1988 em seu artigo 210 no §2º garante o processo próprio de ensino e aprendizagem, 

como a utilização da língua materna é aonde esta concentrada os saberes indígenas.  

 A escola tem que ser instrumento da comunidade como elemento de defesa, se 

apropriando por completo sobre esta ferramenta. Uma cultura apropriada como diz o Batalla 

1988 no seu conceito sobre a teoria e controle social: 

Cultura apropriada. Este ambito se forma cuando el grupo adquiere la 

capacidade de decisión sobre elementos culturales ajenos y los usa en 

acciones que responden a decisiones proprias. Los elementos continúan 

siendo ajenos en cuanto el grupo no adquiere tambeim la capacidad de 

producirlos o reproducirlos por si mismo; por lo tanto, hay dependencia en 

cuanto a la disponibilidad do esos elementos culturales, pero no en cuanto a 

las decisiones sobre su uso. ( Batalla, 1988) 

 Nesse sentido, todos outros elementos que vem de encontro como alternativa 

necessária para mudança culturais na comunidade precisa ser observada constantemente. 

Porque são elementos que transforma a vida e nossa visão.  

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Descrever a educação Guarani Kaiowá e um privilégio, alegando e transformando 

como elementos epistemológicos ou conhecimentos científicos a ser compreendido e ser 

respeitados não como hipótese, mas como conhecimentos ancestrais que temos por obrigação 

a legitimar e divulgar os valores diferentes que esta imbricada no centro desta cosmovisão.  

 Graça a formação acadêmico diferenciado que proporcionou outros caminhos para 

compreender e valorizar a importância de cada fase cultural Guarani Kaiowá, mesmo que não 

convivi tradicionalmente algumas fases de educação, mas através da trajetória acadêmica, 

hoje posso dizer que é possível reavivar a nossa história, descrever o nosso próprio saberes 

respeitando e conceituando os nossos conhecimentos que é necessário ser escrito  

 Nesse sentido reafirmo que hoje o campo escolar é um espaço privilegiado para 

serem produzidos e sistematizados o nosso conhecimento, firmando a lógica da escola a partir 

da história e valores culturais de todos os povos indígenas, assim também de apropriar e 

aprimorar novos conhecimentos e ciências que esta no entorno do nosso cotidiano que ja faz 

parte da vida do Guarani Kaiowá, que também são elemento indissociável.  


