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Apresento neste resumo o trabalho de pesquisa realizado no TCC, no curso de Pedagogia. Um
trabalho representado por vivências, questionamentos e introspeção de valores Indígenas na
busca de investigar a espiritualidade e relação com a educação Guarani. Através da
metodologia bibliográfica tornou-se possível a compreensão do modo de vida dos Guaranis,
seus mitos e a ligação que possuem com a natureza, o respeito com os antepassados e as
divindades. A partir das fontes bibliográficas e dos diálogos vividos com os Guaranis, ressalto
o quanto o significado da espiritualidade para esses povos pode colaborar para uma reflexão
da nossa educação e para os sentidos de nossas aprendizagens. Sensibilizar-se por um tema
grandioso com pesquisadores renomados é uma tarefa desafiadora, sendo esse sentimento que
me fez dar continuidade ao presente trabalho. Para os Guaranis não há uma religião de
oferendas ou sacrifícios, mas sim, uma espiritualidade vivenciada através da fumaça do
cachimbo, da dança, do convívio com os seres da mata, dos vegetais como o milho que é
considerado sagrado entre eles e da importância do mito do fogo e dos gêmeos nessa cultura.
Quando há a participação efetiva, se torna mais prazeroso um trabalho de pesquisa
bibliográfica como este, que ao longo do semestre desenvolveu-se com a participação das
crianças e da comunidade acadêmica através de seminários e palestras. Percebo quão

importante é estabelecer esses vínculos, para que possa haver um entendimento maior sobre a
cultura Guarani.
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