
O projeto de extensão universitária da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (UNILA) Educomunicação e Cultura Guarani - Avañe'ẽ 
Myasãimbo'e rembiapo participou da 20ª Semana Cultural Indígena na 
Escola Estadual Indígena Teko Ñemoingo, Comunidade Indígena 
Avá-Guarani Tekohá Ocoy, São Miguel do Iguaçu, de 26 a 29 de abril de 2022, 
com a exposição fotográfica Arandu Guataha: o caminho da sabedoria 
Avá-guarani. 
A exposição foi composta a partir da seleção de materiais fotográficos 
produzidos pelas crianças e juventude Avá-guarani das aldeias indígenas no 
oeste do Paraná (Tekoha Ocoi, Tekoha Añetete e Tekoha Itamarã) entre 2019 e 
2022 durante as oficinas educomunicativas do projeto “Educom Guarani”.
Considerando o principal objetivo do projeto, que tem sido a construção do 
protagonismo e da mediação cultural guarani para povos não-indígenas, a 
exposição buscou compartilhar a realidade do modo de vida (teko porã) do 
povo Avá-guarani, em seu caminho de luta e resistência como povo originário 
que vive há mais de 5000 anos nesse território. Assim, os temas e legendas da 
exposição  foram os seguintes:

  Os temas da exposição foram definidos pela equipe do projeto Educom e, posteriormente, redigidos pela colaboradora do 

projeto Camila Lazzarini, discente do PPG-ICAL/UNILA, com o apoio do orientador e coordenador adjunto do projeto, Prof. 

Mário Ramão Villalva Filho.
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1. Tekoha (teko: modo de vida + ha: espaço)
Aldeias indígenas Tekoha Ocoi, Tekoha Añetete e Tekoha Itamarã.

2. Arandu (sabedoria)
A cultura, as tradições e a sabedoria guarani são passadas dos mais 
velhos para os mais novos. 

3. Andu/Pytu (sentido, espiritualidade)
A espiritualidade guarani está em toda a sua forma de sentir e vivenciar 
o mundo. Seus simbolismos, como o artesanato e a pintura, possuem 
forte sentido espiritual. E os cânticos, danças e tradições realizados na 
opy (casa de reza) são formas de conectar-se com Ñanderu (Deus). 
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4. Guata (caminhar, da criança e da migração (porã)
Durante o viver guarani, o caminho e seu caminhar ensinam sabedorias 
necessárias para a vida. 

5. Ñevanga (brincar)
Os aprendizados guarani ocorrem no dia-a-dia por meio do brincar. 

6. Kunã (mulher)
As mulheres são responsáveis pela continuidade da vida guarani, desde 
a gestação, amamentação e primeiros ensinamentos às crianças, até 
alcançarem certa idade e serem de responsabilidade coletiva. 

7 Mitã (criança)
Hoje em dia as crianças guarani recebem nomes em português e em 
guarani. O nome guarani é realizado por meio de ñemongarai (batismo), 
onde o xamoi passa a palavra, o sentido guarani, de Ñanderu (Deus) à 
criança. 

8. Pyahu (juventude) 
O jovem guarani é iniciado em todos os ensinamentos da cultura, 
acompanhando os xamoi, cacique e professores guarani para tornar-se 
um adulto preparado para viver o modo de vida guarani na atualidade. 

9. Mbarete (resistência, forças espiritual e coletiva)
O povo se organiza em encontros locais e regionais, conversando e 
propondo como prosseguir na luta por terra e melhores condições para a 
vida.

10. Avañe’e Myamsaimbo’e (Educom Guarani)
O projeto Educom Guarani, composto por integrantes indígenas e 
não-indígenas, realiza oficinas educomunicativas de rádio, fotografia e 
vídeo nas aldeias e dissemina essas produções artístico-culturais para 
os não-indígenas.

www.educomguarani.com

Apresentamos, a seguir, alguns registros fotográficos feitos por 
participantes da equipe do Projeto Educom Guarani durante a montagem 
da exposição, bem como no decorrer do evento, a fim de compartilhar 
nossas experiências ao percorrer o Arandu Guataha: o caminho da 
sabedoria Avá-guarani.

Há’evete!
Aguyjevete!

Equipe do Projeto Educom Guarani
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Foto da recepção da 20ª Semana Cultural Indígena na Escola Estadual 
Indígena Teko Ñemoingo, Comunidade Indígena Avá-Guarani Tekohá 
Ocoy, São Miguel do Iguaçu (26 a 29 de abril de 2022)

Fotos da montagem da exposição fotográfica Arandu Guataha: o 
caminho da sabedoria Avá-guarani (25 de abril de 2022)
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Fotos da exposição fotográfica Arandu Guataha: o caminho da sabedoria 
Avá-guarani (26 a 29 de abril de 2022)
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