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RESUMO

O presente trabalho apresenta a proposta de um estudo etnográfico com e sobre um
grupo de crianças indígenas que vivem em contexto de acampamento, no sul do estado
de Mato Grosso do Sul, especificamente em três áreas, sendo elas: Laranjeira Ñanderu,
Pakurity  e  Apyka´i  (curral  de  Arame),  estando  elas  respectivamente  localizadas  no
município  de  Rio  Brilhante  e  Dourados.  Esta  pesquisa  está  sendo  desenvolvida  no
Programa  de  Mestrado  de  Antropologia  da  Universidade  Federal  da  Grande
Dourados/UFGD. Buscando apresentar questões do cotidiano de aprendizagem, tanto em
ambientes de educação formal,  como em ambiente de educação não formal,  isto é a
aprendizagem no cotidiano dos acampamentos.  Sendo assim, o trabalho se dispõe a
fazer um estudo da relação destas crianças com a educação, levando em considerações
questões pertinentes como: onde estudam? Qual sua ralação com o meio escolar? Como
vivem  e  compreendem  a  escola?  Como  se  dá  a  relação  de  aprendizagem  nos
acampamentos? Como acontece a  pedagogia  indígena,  ou  os  processos próprios  de
aprendizagem?   Consideramos  este  estudo  um  caminho  importante,  pois  assim
poderemos ouvir a voz dessas crianças, levando em conta que estas populações vivem
em  uma  situação  de  incertezas  esperando  decisões  judiciais  provisórias  e  sem
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atendimento  dos  órgãos  competentes,  nesse  lugar  estão  em  uma  situação  de
vulnerabilidade, sem acesso a qualquer política pública, seja na questão alimentar, saúde,
educação ou em qualquer outra área, exatamente pelo fato de não estarem em reservas
regularizadas pelo Estado como aldeias. 

Palavras-chave: Crianças  Indígenas;  Educação;  Pedagogia  Indígena;  Situação  de

acampamento.

INTRODUÇÃO

O  presente  artigo  apresenta  uma  proposta  de  trabalho  que  se  encontra  em

andamento no programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de

Mato Grosso do Sul. Versa em uma proposta de realização de uma pesquisa etnográfica

com um grupo de crianças que vivem em contexto de acampamento no sul do Estado do

Mato Grosso do Sul, especificamente em três áreas pré-delimitadas Laranjeira Ñanderu

no município de Rio Brilhante, Pakurity e Curral  do Arame no município de Dourados.

Todos  esses  lugares  desprovidos  de  qualquer  atendimento  básico  seja  ele  ligado  às

questões de saúde, segurança ou educação. Esses povos estão totalmente desprovidos

de seus direitos e muitas vezes é negado a eles o próprio direito de se reconhecerem

como povos indígenas. 

Cabe aqui contextualizar que os acampamentos são ocupados por povos Guarani

e Kaiowá, que apesar de muitas vezes serem considerado por muitos o mesmo grupo

fazem questão de deixar claro que pertencem a etnias diferentes.  Esses povos ocupam

historicamente a porção sul do estado do Mato Grosso do Sul como podemos observar

nos mapas abaixo:



Figura 1: Mapas da ocupação Guarani  e Kaiowa  no Estado de Mato Grosso do sul

Viviam  por  essa  região  de  forma  livre  e  sem  preocupação  até  meados  das

primeiras décadas século XX, quando o então Serviço de Proteção ao Índio o SPI, deu o

primeiro passo para o processo de confinamento desses povos, como nos aponta Brand:

Entre  os  anos  de  1915  e  1928,  o  Governo  Federal  demarcou  oito
pequenas  extensões  de  terra  para  usufruto  dos  Kaiowá  e  Guarani,
perfazendo um total de 18.124 ha, com o objetivo de confinar os diversos
núcleos populacionais dispersos em amplo território ao sul do atual Estado
de Mato Grosso do Sul. Essas reservas, demarcadas sob a orientação do
Serviço  de Proteção aos Índios,  SPI,  constituíram importante estratégia
governamental de liberação de terras para a colonização e consequente
submissão da população indígena aos projetos de ocupação e exploração
dos  recursos  naturais  por  frentes  não  indígenas.  Ignorou-se,  na  sua
implementação, os padrões indígenas de relacionamento com o território e
seus  recursos  naturais  e,  principalmente,  a  sua  organização  social.
(BRAND, 2004,  p. 136)

É  nesse  contexto  histórico  que  se  inicia  o  processo  de  degradação  territorial

desses povos,  e  apesar  de  mais  tarde,  já  no  final  do  século  XX essas terras  terem



aumentado de tamanho o problema territorial só aumentou, afinal a dinâmica de ocupação

da terra por esses povos e bastante diferente da nossa lógica ocidental, sendo eles povos

totalmente ligados às redes hidrografias e as matas existentes até então no sul do nosso

estado como Brand tão bem destacou:

Os Kaiowá e Guarani ocupavam um amplo território situado entreo rio Apa,
Serra  de  Maracaju,  os  rios  Brilhante,  Ivinhema,  Paraná,  Iguatemi  e  a
fronteira com o Paraguai.  Agrupavam-se, nesse território,  especialmente
em áreas de mata, ao longo dos córregos e rios, em pequenos núcleos po-
pulacionais, integrados por uma, duas ou mais famílias, que mantinham
entre si inúmeras relações de casamento, tendo à frente os chefes de fa-
mília mais velhos, denominados de tekoaruvicha (chefes de aldeia) ou iian-
deru (nosso pai). (BRAND, 2004, p. 138/139)

E a crescente populacional na região sul do estado só fez aumentar a degradação,

Fabio Mura (2006, p. 86) expõe: “O maciço desmatamento ocorrido nos anos de 1960 e

1970 levou os indígenas não residentes nas reservas a deslocarem-se continuamente, fu-

gindo das áreas ecologicamente descaracterizadas e da hostilidade dos colonos ‘bran-

cos’”. Assim se caracteriza o processo de perda territorial, sem nos esquecermos da im-

plantação da CAND – 1943, a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que tinha como ob-

jetivo conceder terras que eram chamadas de devolutas para colonos vindos de várias

partes do país e que também contribui para o confinamento.

Hoje a situação não se faz diferente e esses povos reconhecem que o lugar onde

vivem não lhe cabe mais para sua produção cultural, porém não deixam de se reconhecer

enquanto indígenas Levi Marques Pereira reflete da seguinte forma sobre esse aspecto: 

Os próprios Kaiowá reconhecem que essas novas circunstâncias históricas
tornaram, em grande medida, inviáveis as práticas que envolviam as figu-
rações sociais de seus assentamentos tradicionais. Por outro lado, seguem
se reconhecendo como Kaiowá e como praticantes de formas de sociabili-
dade particulares, diretamente relacionadas à sua própria formação social.
(PEREIRA, 2007, p.5)

Percebem-se  assim,  partindo  do  relato  histórico  descrito  aqui,  que  os  grupos

indígenas  irão  procurar  novas  formas  de  se  organizar  e  buscar  novamente  seus

territórios, para entendermos esse processo nós apoiaremos no conceito “modalidade de

assentamento” (PEREIRA, 2007, p. 3) que Levi Marques Pereira apresenta em seu artigo,

Mobilidade e processos de territorialização entre os Kaiowá atuais. 

Além Pereira  (1999 /  2007),  para  compreendermos o processo de organização

social  desses  grupos  utilizaremos  como  aporte  teórico  Melià,  Grünberg  &  Grünberg

(2008), Melià (1986), Schaden (1974), Brand (1997), Pacheco (2004), Mura (2006), Vietta

(2007),  Barbosa  da  Silva  (2007)  e  Chamorro  (2008),  além  de  outros  autores  que

poderemos agregar ao longo da pesquisa.



Dentro desse processo de acampamento, iremos ter contato diretamente com as

crianças, que se configuram nosso estudo, para tanto nos utilizaremos da definição de

Damazio (1996, p. 18) “que a criança vai elaborando seus códigos de comportamento

conforme experimenta  a  satisfação ou não de suas necessidades em contato  com o

mundo externo e as pessoas”, assim deixando evidente que a criança tem uma grande

participação no meio social, o que também acontece com as crianças indígenas como

pode  corroborar  os  trabalhos  de:  Gomes  (2011),  Cohn  (2005),  Landa  (2005,  2011),

Bergamaschi (2007),Lopes da Silva & Nunes (2002), Nunes (2002), Nascimento (2006),

Aguilera Urquiza & Nascimento (2011), Pereira (2002) e Tassinari (2001).

Entendemos que as crianças indígenas estão inseridas no seu contexto social,

opinando,  aprendendo  e  formando  assim  uma  construção  social,  gostaríamos  de

estabelecer aqui que trabalharemos com crianças na faixa etária de sete a quinze anos,

principalmente por entender que essa faixa etária se configura na idade escolar e também

por compreender que nas relações sociais a nossa lógica de criança e adolescente não

cabe a essa sociedade, pois muitas vezes logo após a primeira menstruação da jovem ela

se encontra pronta para casar e o menino chegando à puberdade também, já pode ter

sua família.

Durante o mês de outubro de 2013, tivemos o nosso primeiro contato com as áreas

de  acampamento,  para  estabelecermos  os  contatos  e  permissões  para  a  pesquisa.

Podemos perceber a presença forte das crianças nessas áreas e foi nessa visita que o

tema aqui proposto se intensificou, em uma conversa informal com as lideranças, fica

claro que essas crianças passam por situações bastante constrangedoras ao se deslocar

para ir à escola, no acampamento Laranjeira Ñanderu, foi relatado que as crianças tem

que andar muito para irem a escola, principalmente quando chove, dona Maria Regina

moradora  do acampamento  relata:  Na escola  sofrem muito,  chamam de bugrinhos e

manda eles voltar pra a terra deles estudar. Chama eles de bunda suja. As crianças

reclamam, falam que vão bater  mais a mãe fala  que não adianta.  Quando chove as

crianças não podem ir à escola. É nesse momento que se torna mais forte a convicção de

estudar e buscar compreender como essas crianças se relacionam com a escola e como

os processos de aprendizagem se dão.



Figura 2: Laranjeira Ñanderu, crianças ao fundo estudando.

Fonte: acervo pessoal Tania Milene Nugoli Moraes (26/10/2013)

No acampamento Pacurity as crianças precisam morar na aldeia Jaguaperu como

nos relatou o senhor Bonifácio, líder do acampamento, outra questão apontada por ele é o

fato de as mulheres e as crianças terem que ficar longe da terra de retomada e não

poderem aprender as danças, as rezas com os mais velhos. 

Figura 3: Acampamento Pacurity 

Fonte: acervo pessoal Tania Milene Nugoli Moraes (26/10/2013)

No Curral do Arame, podemos ver e ouvir dona Damiana, mulher forte, faz questão

de manter suas praticas culturais e busca repassar para as crianças.



Figura 4: Acampamento Curral de Arame, Dona Damiana e seu neto.

Fonte: acervo pessoal Tania Milene Nugoli Moraes (26/10/2013)

 JUSTIFICATIVA

Podemos  iniciar  nossas  reflexões  partindo  do  ponto  de  que  toda  a  educação

escolar  ligada  aos  povos  indígenas  sempre  teve  um  aspecto  colonizador,  buscando

exclusivamente manter essa população sobre o julgo da dominação cultural e forçando-a

a se ligar ao processo produtivo nacional. É com a Constituição Federal de 1988, que se

inicia  um  novo  momento,  pois  a  mesma  garante  o  reconhecimento  da  diversidade

linguística e sociocultural, levando à proposta de uma educação indígena específica que

seja diferenciada, respeitando a língua e ligada as ações culturais da comunidade a qual

estão inseridas. Acontece aqui um processo de resignificação da educação indígena, feita

essas por seus próprios protagonistas, os indígenas. Sobre esse aspecto Aguilera Urquiza

e Nascimento descrevem:

Assim, ao conquistarem o direito a uma escola específica e diferenciada,
multicultural  e  comunitária  os  povos  indígenas  abrem  um  campo  de
estudos  no  qual,  movimentam-se  como  protagonistas,  no  sentido  de
pensar o currículo a partir de uma outra lógica: a lógica do diálogo entre os
seus saberes e os saberes legitimados historicamente pela cultura escolar.
(AGUILERA URQUIZA e NASCIMENTO, 2010, p.46).

Entretanto esse processo apenas ocorre nas aldeias, àquelas estabelecidas pelo



Estado desde a década de 1910 até mais recentemente nos últimos anos do século XX.

Com o processo de busca do território tradicional a formação dos acampamentos acaba

por se constituir como uma estratégia e então teremos uma nova situação, um lugar que

não tem nenhum recurso,  nenhuma ação do estado em qualquer  âmbito  dos direitos

básicos e dentre esses direitos se destaca a educação, é uma lógica cruel imposta pelo

Estado: não é terra delimitada não têm escola, não têm acesso à saúde ou a qualquer

outro direito, é um estado de “inexistência”.

Nesse  sentido  faremos  uma  reflexão  sobre  o  processo  de  aprendizagem  das

crianças Kaiowá e Guarani partindo do principio de que elas não vivem a rotina de uma

aldeia e sim de um acampamento, estando assim desprovidas de qualquer amparo de

políticas públicas, seja ligado ao direito a terra, no sentido de território ou no que se diz

respeito à própria educação.

Outro  ponto  a  se  destacar  é  que  a  educação,  ou  melhor,  os  processos  de

aprendizagem não ocorrem somente na escola, mas em todo o lugar a qual essa criança

percorre  e  com quem ela  se  relaciona.  É  nesse  espaço  fragmentado,  frágil  que  são

repassados todos os conhecimentos dos mais velhos, e é também nesse espaço que elas

brincam e vivem o momento de ser criança.

Acredita-se que as crianças indígenas desenvolvem profunda relação física, afetiva

e simbólica com a terra, entendida aqui como território, espaço próprio de constituição e

vivência identitária. Esta relação é chamada pelos próprios indígenas de ñande reko, quer

dizer, “nosso jeito de ser”.  Sobre esse tema Meliá descreve que: 

Ñande reko pone de relieve este aspecto de diferenciación cultural,
que incluye un tipo especial de organización social, una lengua y un
lenguaje propio (con sus formas peculiares de ‘pensamiento’ y de
‘simbolización’),  una  religión  tradicional,  una  economía
característica, una lengua propia. (...) El ñande reko hace que el Paĩ
se considere, se sienta, se piense y se diga diferente. (MELIÀ et al.,
2008, p. 105) 

Por  este  motivo,  defende-se  a  noção  de  relativa  autonomia  das  crianças  nas

relações com os adultos e com o ambiente. Neste sentido, a aldeia representa o centro de

seu território tradicional, conhecido como ñande reta, o “nosso território”, isto é, o espaço

para a continuidade de seu modo de ser e estar no mundo e é aqui que nos paramos para

refletir, se não existe território, como se dá as relações de aprendizagem e como essas

crianças se relacionam com a escola, com a falta de espaço para as brincadeiras?



Tendo em vista a situação histórica dos Kaiowá e Guarani no sul do estado de Mato

Grosso  do  Sul,  caracterizada  por  significativa  perda  do  território  tradicional,  com  a

consequente  fragmentação  das  relações  sociais  e  com  o  ambiente,  a  realidade  dos

acampamentos é uma das tentativas de resistência e superação da imposição histórica do

confinamento. Esta é uma realidade por si só provisória e, de certo modo, ainda muito

pouco  aprofundada  em estudos  antropológicos,  em especial  a  partir  da  realidade  da

criança e a suas relações de aprendizagem.

METODOLOGIA

Pretendemos analisar os processos aqui apresentados, em um primeiro momento

realizando um levantamento quantitativo sobre a realidade das crianças Kaiowá e Guarani

em situação de acampamento em Mato Grosso do Sul, no que se diz respeito a educação

(quantas são nesses acampamentos, quantas frequentam a escola e outras questões).

Em um segundo momento, será feito o refinamento do olhar com pesquisa qualitativa,

através do trabalho de campo,  com crianças das quatro  áreas escolhidas:  Laranjeira

Ñanderu, Pakurity e Curral do Arame, todas relacionadas ao movimento de retomada de

territórios tradicionais.

Para efeitos quantitativos, consideram-se crianças indígenas as que estão na faixa

etária  compreendida  de  zero  a  quinze  anos,  haja  vista  que  essas  comunidades

tradicionais possuem outras classificações etárias, distintas daquela comumente utilizada

pelas sociedades euro descendentes. Esta escolha define-se a partir da realidade das

crianças em relação ao processo de educação escolar indígena, o que corresponderia ao

ensino fundamental. 

Quanto à pesquisa qualitativa, nas quatro áreas de acampamento serão escolhidas

crianças na faixa etária de 6 a 15 anos, ou seja, o período da escolarização, inclusive,

sendo este um dos parâmetros de avaliação das políticas públicas e de direitos humanos.

Outro elemento importante para a escolha destas idades é o fato de que, geralmente, a

partir  dos  15  anos  de  idade  é  que  tanto  meninos  como meninas  Kaiowá  e  Guarani

estariam prontos para o matrimônio e geração de filhos. 

Por  se  tratar  de  um  projeto  de  pesquisa  antropológica,  os  procedimentos

metodológicos possuem como elemento básico o que chamamos de trabalho de campo.

Neste sentido, pode-se dizer que a antropologia é privilegiada pelo “estar lá”,  “ir  ver”,

“conviver”,  ou  seja,  é  uma  ciência  social  que  tem íntima  relação  com as  pessoas  e



situações sociais.

A base dos procedimentos de pesquisa será a do método etnográfico,  também

conhecido  como  observação  direta  ou  observação  participante,  o  qual  consiste  na

observação direta da vida social  e da cultura de grupos humanos. Este procedimento

científico, inicialmente próprio da antropologia, foi desenvolvido a partir do início do século

XX, concomitantemente na Europa e na América, consolidado na publicação do clássico

do  antropólogo  polonês-britânico  Bronislaw  Malinowski  (1884-1942),  denominado

Argonautas do Pacífico Ocidental (Malinowski, 1984 [1922]).

Também Marcel Mauss (1993) deu importante contribuição ao teorizar sobre esta

prática antropológica conhecida como etnografia:

A  ciência  etnológica  [antropologia]  tem  como  fim  a  observação  das
sociedades, como objeto o conhecimento dos fatos sociais. Registra estes
fatos e, quando necessário, estabelece a respectiva estatística; e publica
documentos que oferecem o máximo de certeza. O etnógrafo deve ter a
preocupação de ser exato, complexo; deve ter o sentido dos fatos e das
relações entre eles, o sentido das proporções e das articulações. (Mauss,
1993, p.21-22)

A  prática  antropológica  do  trabalho  de  campo  foi  didaticamente  descrita  e

apresentada por Roberto Cardoso de Oliveira (2000) em suas três importantes situações:

olhar, ouvir e escrever. Segundo este autor, o “olhar” é o primeiro exercício do antropólogo

e deve ser direcionado pelas teorias já produzidas sobre o tema abordado, sendo seguido

pelo  “ouvir”  e  pelo  “escrever”.  Através  do  trabalho  de  campo,  torna-se  possível

estabelecer uma relação de interação e diálogo, o que possibilita melhor interação com o

grupo; neste caso concreto, com as crianças. 

Sendo  assim,  a  presente  proposta  de  pesquisa  procurará  se  basear  em

procedimentos de descrição etnográfica. Por seu caráter móvel, poderia ser mais bem

designada  como  de  situações  etnográficas  a  serem  descritas.  Buscará,  a  partir  dos

conceitos  “ético”  e  “êmico”,  duas  categorias  úteis  como  recurso  metodológico  para

diferenciar o seguinte: a história que a historiografia construiu sobre os indígenas (etic) e

a realidade que os indígenas, particularmente as crianças, constroem para falar sobre si

mesmas (emic).

O estudo, portanto, tratará inicialmente das situações de acampamento Kaiowá e

Guarani em Mato Grosso do Sul, por meio do contato direto e levantamento quantitativo.

Isso será feito durante o trabalho de campo, permanecendo nesses acampamentos por



certo  período e mantendo contato com suas lideranças,  famílias  e crianças,  em uma

proposta de levantamento geral de dados: famílias, parentelas, saúde, educação, lazer,

moradia, etc. Em um segundo momento, e por um período de tempo mais longo, será

feito  o  trabalho  mais  denso:  observação  participante  e  conversas  informais,  com  a

finalidade de compreender o cotidiano das crianças e o que pensam a respeito da vida em

acampamentos, sua concepção de mundo e das relações de parentesco, expectativas de

futuro,  representações  da  própria  situação  provisória  nesses  lugares  e  como

compreendem a luta pela recuperação dos territórios tradicionais. Para tanto, no trabalho

de  campo serão  utilizadas  técnicas  de  gravação,  fotografias  e  filmagens,  entrevistas,

entre outras.

A  pesquisa  será  focada  em  três   situações  de  acampamento,  já  descritas

anteriormente:  uma em área de retomada (fragmento de terra garantido por  mandato

judicial, enquanto se espera o final do processo de reconhecimento do tekoha tradicional)

e duas áreas de acampamento, sem determinações judiciais para a permanência na terra.

Neste  momento  da  pesquisa,  a  partir  de  procedimentos  específicos  de  entrevistas,

observação participante e oficinas com as crianças (momentos de utilização da técnica do

“grupo focal” e desenho, como forma de expressão de sentimentos e compreensão da

realidade), entre outros, buscar-se-á compreender como vivem as crianças indígenas em

situação de acampamento e como esta realidade afeta sua vida. Também será observado

como percebem as formas como elaboram suas próprias compreensões da realidade.

Neste sentido,  serão observadas práticas tradicionais,  que se dão também nas

situações  de  acampamento,  como  é  o  caso  da  circulação  das  crianças,  prática  que

poderá ser tomada como fio condutor da descrição etnográfica sobre sua realidade: a

própria casa e o pátio onde brincam, o caminho das casas dos parentes, as saídas para

as pequenas roças e lugares para buscar água, etc.

Para operacionalização das atividades do trabalho de campo, torna-se fundamental

o inicial embasamento teórico, mas, ao mesmo tempo, a sensibilidade para o trabalho

com crianças, o que nem sempre podem ser totalmente planejado segundo os cânones

tradicionais  das  chamadas  “ciências  ocidentais”.  Os  imponderáveis  certamente  farão

parte dos momentos de interação com as comunidades e suas crianças. Neste contexto,

optamos pelo conceito de situação histórica, elaborado por Pacheco de Oliveira (1988).

Segundo o autor (Pacheco de Oliveira, 1999, p.8), sempre preocupado em explicitar suas

opções teóricas, uma compreensão dessas sociedades e culturas “não pode passar sem



uma reflexão  e  uma  recuperação  críticas  de  sua  dimensão  histórica”.  Por  dimensão

histórica ele entende os “eixos espaço-temporais” nos quais os indígenas atuam como

“sujeitos  históricos  plenos”.  Assim,  a  busca  da  compreensão  da  criança  indígena  é

possível a partir da compreensão da situação de acampamento e como historicamente a

mesma foi constituída.

Considerações Finais

Nossos  primeiros  apontamentos,  tendo  em  vista  que  esse  é  um  projeto  de

pesquisa  que  se  encontra  em  andamento  é  que  a  retomada  é  uma  forma  de

fortalecimento  da  cultura  sendo  de total  importância  para  as  comunidades  indígenas,

principalmente no que se diz respeito à educação não formal,  isto é a educação que

ocorre dentro dessas áreas, a qual denominou pedagogia indígena. A retomada é uma

forma de fortalecimento de expressão da sua cultura e também de momentos de troca e

convívio  com o grupo,  os indígenas Kaiowá e Guarani  entendem que essas crianças

aprendem  compartilhando  no  cotidiano  e  assim  de  forma  autônoma  participam  dos

acontecimentos  do  acampamento/aldeia,  ritos,  mitos,  conhecimentos  da  natureza  são

repassados no dia a dia.

Porém no que se diz respeito à educação formal, “a escola do branco”, ainda existe

uma lacuna muito grande nos pontos relacionados à aceitação e a receptividade desse

grupo,  verificamos que muitas não vão à escola, muitas são recebidas com ofensa e

podemos  observar  ainda  uma omissão  do  poder  público  para  o  atendimento  desses

grupos.

 Enfim fica claro que existe sim uma grande troca de conhecimento realizada de

forma única dentro deste acampamentos/aldeias e que esse é passado para o grupo

como forma de fortalecimento da cultura. Porém essas crianças são deixadas de lado

pelos processos de educação formal onde não se respeita a sua cultura e não valorizam o

conhecimento que trazem consigo.

Acreditamos  que  o  reconhecimento  dessas  áreas  como  terras  indígenas  é

fundamental,  porém  não  só  isso,  a  implantação  de  salas  de  aula  nessas  áreas,  a

valorização dos saberes locais dos mais velhos, das lideranças políticas e espirituais são

fundamentais para o processo de fortalecimento desses grupos.

Cabe aqui ressaltar novamente que essas conclusões são preliminares e se dão a

partir das primeiras observações. As conclusões finais estarão presentes na dissertação

que  será  apresenta  para  o  programa  de  mestrado  em Antropologia  da  Universidade

Federal  da Grande Dourados. Também apontamos a necessidade da continuidade de



estudos voltados para a questão da pedagogia indígena, pois a mesma pode vir a fazer

parte das soluções para a nossa escola, entendendo a autonomia das crianças e como

elas se relacionam com a aprendizagem no seu cotidiano. 
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