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INTRODUÇÃO

+O projeto busca desenvolver, através de uma prática

intercultural, habilidades discursivas e imagéticas dos

estudantes respeitando e valorizando as suas especificidades

culturais, tendo como objetivo visibilizar o potencial da escola

indígena construída a partir do reconhecimento da sabedoria

milenar do povo Mbyá Guarani, num diálogo entre o

conhecimento ocidental e o conhecimento indígena.



METODOLOGIAS

+PRODUÇÃO DE REGISTRO AUDIOVISUAL E ESCRITO DE HISTÓRIAS
TRADICIONAIS:

+ _ Rodas de conversa sobre desejos e expectativas dos estudantes e da
comunidade sobre o papel da escola indígena;

+ _ Utilização de livros e filmes indígenas como referência;

+ _ Estudo dos elementos envolvidos numa narrativa (enredo,
trama, personagem, espaço-tempo, início, desenvolvimento, culminância, etc);

+ _ Registro fotográfico e audiovisual dos momentos de contação do kaxo;

+ _ Estudo das imagens produzidas em aula como representação da história Mbyá
Guarani – inexistente nos livros didáticos oficiais;

+ _ Registro escrito em Mbyá Guarani e tradução para o português.



KAXO (tradução do Mbyá Guarani)

+1. História.

+2. História contada pelas pessoas mais velhas (geralmente as 

avós) para as crianças e jovens. Ao contar as histórias, as avós 

transmitem oralmente acontecimentos, valores e símbolos da 

sua cultura milenar, assim como a sua consciência crítica da 

história antes e após a invasão colonial.



Nhande Reko (Modo de ser guarani)



Yy (rio)



Nhandexy (nossa mãe)



Kaxo: os guerreiros indígenas

+A história que trabalhamos fala sobre o cotidiano pacífico numa

aldeia indígena que é abruptamente atacada por homens

brancos (não indígenas). Há muita violência, muita luta,

enfrentamento e também muita resistência. A história se

desenvolve até chegar no seu ápice, quando um grupo de

indígenas retorna à aldeia atacada e utiliza a Opy (casa de reza)

para trazer os indígenas mortos de volta ao território, estes são

transformados por Nhanderu (nosso pai) em formigas, animais

que irão conviver unidos junto à sua antiga morada.



Os personagens dos Kaxo: kunha e ava



Opy (casa de reza guarani)



Tay'i (formigas)



Rodas de contação de kaxo





Momentos em aula



REFLEXÕES FINAIS

PROJETO DE APRENDIZAGEM INTERCULTURAL COMO PRÁTICA
POLÍTICO-PEDAGÓGICA

_ O projeto gerou envolvimento dos estudantes e da comunidade na
sua construção;

_ Afirmação da escola como espaço de construção coletiva de
conhecimentos;

_ Valorização do conhecimento dos Mbyá Guarani, da ancestralidade e
do bilinguismo como ferramenta de aprendizagem intercultural;

_ Incentivo a futuras produções audiovisuais dos estudantes para os
fins que lhe forem pertinentes.


