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Partindo dos trabalhos realizados em Terra Indígena Guarani M’byá no município de            

Araquari, Santa Catarina, buscamos investigar alguns conceitos e políticas públicas que           

pudessem contribuir para entender o significado das experiências e oficinas, intercambiando os            

saberes das populações originárias com os não-indígenas, afirmando a identidade cultural e            

expandindo o olhar acerca do “Nhandereko” (modo de vida da etnia Guarani M’byá). O conceito               

de juventudes pode estruturar-se através do contato com a complexidade e a diversidade de              

contextos históricos e sociais em que os jovens estão inseridos, entre eles os jovens que o projeto                 

EIV abarca: os que pertencem a movimentos sociais do campo, os jovens quilombolas e as               

comunidades indígenas. Para entender os conflitos no campo, identificamos, com base na história             

brasileira e sua vinculação com a desigualdade no acesso à terra. A metodologia utilizada está               

com base nas discussões promovidas acerca das leituras propostas pela orientadora e da vivência              

do bolsista. O diálogo fez eclodir as contradições e dinâmicas principalmente no que se refere às                

juventudes das comunidades indígenas. Compreender trabalho, arte, identidade e principalmente          

a reza, elemento decisivo resistência da comunidade Guarani Mbya. Estabelecer relação na rede             

entre as TIs da região que promove uma unidade na luta pela demarcação, principalmente no               

atual momento onde essas áreas correm o risco de serem desapropriadas devido a especulação, no               

fomento da cultura guarani aos não indígenas e no diálogo com tradição, ancestralidade e o               
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mundo contemporâneo. Compreender principalmente o espaço das juventudes no meio da luta            

política, nas organizações e na própria afirmação da sua identidade cultural.  
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