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O presente trabalho apresenta-se com uma análise dos valores da cultura indígena
guarani. O direito à uma identidade cultural própria vem sendo fortalecido em âmbito
nacional e internacional, como parte do povo guarani, incluindo a paz, a comunicação, o
desenvolvimento, o meio ambiente sadio e a autonomia. Cabe ao povo guarani lutar
pelo seu território, pela sua cultura e identidade coletiva. À sociedade envolvente cabe
reconhecer o povo guarani como povo distinto com direito a ter uma identidade étnica e
cultural própria. A ética do processo educativo na escola guarani permite discutir e
recolocar valores específicos de suas comunidades, evitando que a escola seja um local
de perda de princípios morais da comunidade. Este caminho possibilita a construção de
uma escola com valores e características que são adequadas às especificidades de cada
povo. A história da educação de um povo não acontece apenas de modo formal, na
escola. Ela acontece também nas relações familiares e sociais. Partindo deste
pressuposto, este trabalho pretende fazer um estudo da história da educação do povo
nativo guarani, situando a educação indígena guarani atual no paradigma da
planetariedade. Pretende-se ainda contribuir para que a educação conheça, valorize e
desenvolva práticas comuns da cultura, como os ritos religiosos, as danças, a música, o
artesanato, retomando os valores da cultura. Optei por este tema pois esta é a minha
realidade. Sou cada com um guarani, temos três filhos guarani, resido e trabalho na
reserva há quatorze anos. Penso que a pedagogia para a nação guarani deve ser
diferenciada, respeitando e valorizando a cultura deste povo. Dentro das novas
possibilidades éticas do processo educativo posso destacar a própria identidade,
enaltecendo valores das culturas tradicionais que valorizam os mais velhos, as crianças
e jovens, as mulheres, os valores familiares, a religião e seus rituais, as artes, a
alimentação, os usos e costumes, bem como toda a organização social.
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