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APRESENTAÇÃO 

 

Meu nome é Belarmino da Silva e na língua guarani me chamo Wera. Nasci em 20 de 

dezembro de 1978, na antiga aldeia Guarani Mbaraká Mirῖ, Terra Indígena de Nonoai, no 

município de Planalto, estado do Rio Grande do Sul. Minha jornada de migração começou em 

1983, junto com meus pais Vitorino da Silva e Maria Mariano, quando fui morar na Linha 

Sertão, localizada em Cunha Porã, Santa Catarina. Linha Sertão era o nome de uma colônia de 

descendentes de alemães e italianos, e nela meus pais trabalhavam na agricultura. Na época, 

ao frequentar a escola, lembro-me de eu e meus irmãos termos sido proibidos pelos nossos 

pais de falar a língua materna/paterna, o guarani, para que aprendêssemos a falar bem a língua 

portuguesa e não fôssemos discriminados pelos não indígenas, isto é, para que não 

sofrêssemos preconceitos. 

Por volta de 1999 voltei para a Terra Indígena de Nonoai e morei na nova aldeia 

chamada Passo Feio, junto à RS 324, no mesmo município de Planalto. 

Em 2007 deixei a Terra Indígena de Nonoai e fui para a Terra Indígena de Guarita, 

município de Erval Seco/RS, onde morei até 2013. 

Cursei o Magistério Kua’a Mbo’e = Conhecer, Ensinar, pelo Protocolo Guarani, que 

terminei em 2010. Agora estou terminando o curso de Ensino Superior Licenciatura 

Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, com ênfase em Humanidades – Direitos 

Indígenas, na Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

Atualmente resido na Aldeia Linha Limeira, situada na Terra Indígena Xapecó, 

município de Entre Rios/SC, onde atuei como professor na Escola Estadual Indígena de 

Ensino Fundamental Mbya Limeira, durante o ano de 2014. 

Minha língua materna/paterna é a guarani. Em minha caminhada de vida perdi muito a 

fala e a compreensão da língua, mas hoje recuperei esse conhecimento também com a ajuda 

do curso Licenciatura Indígena, o que me permite ir nas aldeias e falar com os mais velhos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O tema escolhido para desenvolver a pesquisa é o cachimbo, símbolo da vida Guarani, 

entendendo que a palavra cachimbo sempre significa o petyngua, pois se fosse um trabalho 

escrito somente para os Guarani usaria ao invés de cachimbo, petyngua. 

Assim o meu interesse é saber o significado e o valor do petynguá no ser e na vida 

Guarani. Decidi fazer o meu TCC em forma de vídeo no mês de setembro de 2014, porque 

acredito que a compreensão é maior, somando palavras, imagens e música. Fazer o TCC em 

vídeo está autorizado no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura 

Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica (Artigo 15).  

Quero contribuir para que não se perca a importância dos elementos da cultura 

guarani, pois a forma como é realizada até os dias de hoje é na oralidade, passando de geração 

para geração com a memória dos mais velhos e conhecedores da cultura. São os mais velhos 

os nossos livros vivos nas comunidades e nas aldeias.  

A escolha por este tema se deve à força espiritual que está no uso do petyngua, pois 

muitas pessoas conseguem a cura de alguns males somente quando são ungidas com a fumaça 

do petyngua, usado pelo karai e pela kunhakarai (rezadores homens e mulheres, lideranças 

religiosas). Perceber as razões e essa força espiritual sempre acompanhou a minha vida. 

Muitos Guarani fazem uso diário do petyngua para inspiração nos estudos, na educação dos 

filhos, aconselhamento, organização do pensamento para o dia, para as decisões, para as 

previsões futuras. Também crianças usam o petyngua. 

O petyngua é muito usado ao redor do fogo, quando há conversas com os mais velhos, 

nos rituais e para expressar o pensamento para a família e para a comunidade. Seu uso se dá 

entre os Guarani Mbya, sendo um elemento fundamental e importante para manter a tradição 

do povo.  

Neste sentido, a pesquisa sobre o petyngua possibilita o seu registro especialmente 

realizado por um estudante Guarani, pois já existem trabalhos escritos por outros autores não 

indígenas e hoje em dia também por indígenas Guarani.  

Assim, o tema foi pesquisado na Aldeia Linha Limeira e entre colegas Guarani da 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. 

Vamos a algumas considerações sobre o petyngua: 
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 Que material é utilizado para a confecção? 

Existem várias formas de petyngua e também são usadas diversas matérias primas. Os 

petyngua de madeira são esculpidos em nó de pinho, do pinheiro (espécie Araucaria 

angustifolia), guajuvira (espécie Patagonula americana), cedro (espécie Cedrela fissilis Vell ), 

aguaí (espécie Chrysophyllum viride) e outras. Os petyngua de argila são confeccionados com 

argila cinza e vermelha. 

 Quem confecciona? 

A maioria dos petyngua são feitos pelos Guarani artesãos que fazem uso ou não, pois nem 

sempre quem faz usa e quem usa nem sempre faz. Alguns são comprados e outros são 

presenteados pelos próprios parentes quando visitam outras aldeias dentro ou fora do estado 

de Santa Catarina. 

 Quem usa? 

Na etnia Guarani quem usa os petyngua são principalmente os karai kuery (as lideranças 

religiosas masculinas) e as kunhã karai kuery (as lideranças religiosas femininas), mas no 

momento das cerimônias os petyngua são compartilhados com todos os participantes, pois 

alguns não têm seu próprio petyngua. Fazem uso: homens e mulheres - crianças, jovens, 

adultos e pessoas idosas. Isso acontece, pois é um momento de união de forças para a 

elevação espiritual de todos. 

 Quem acende? 

Para o karai apenas a sua esposa ou a sua filha, que também fazem uso. 

 Em que espaços se utiliza o petyngua? 

O petyngua é um companheiro dos Guarani que dele fazem uso. O principal lugar é a opy, 

a casa de rezas, mas também é usado nos pátios, nas casas, nas roças, na mata. Pode ser usado 

em qualquer ambiente, desde que sejam respeitados os ambientes públicos. 

Quanto ao significado e sentido do petyngua somente quem é karai e kunhã karai 

saberá explicar com profundidade, mas para compreender, sentir e entender terá que ser uma 

pessoa Guarani. 



9 
 

A seguir, ilustro o TCC com algumas fotografias
1
 de petyngua e seu uso na 

Universidade Federal de Santa Catarina, em casas de reza (opy), em outros espaços. 

 

 

                                                           
1
 A imagem da capa é de minha autoria (Aldeia Linha Limeira, 2014) e as demais imagens são creditadas a 

minha orientadora de TCC, Maria Dorothea Post Darella (anos 2002, 2013 e 2014). 
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa sobre o uso do petyngua (cachimbo) foi realizada considerando 

basicamente a realidade da Aldeia Linha Limeira. Vale acentuar que o petyngua é utilizado 

pelos Guarani da parcialidade Mbya. 

Foram observadas as seguintes etapas de trabalho: 

- Pesquisa bibliográfica. 

- Pesquisa de campo na Aldeia Linha Limeira. 

- Gravação de vídeos (ambientes internos e externos na Aldeia Linha Limeira). 

- Diálogos com colegas Guarani da Licenciatura Indígena, na UFSC. 

- Transcrição de vídeos. 

- Edição do TCC Petyngua – Símbolo da Vida Guarani. 

 

1. Pesquisa bibliográfica 

Antes de começar a pesquisa de campo sobre o petyngua li alguns trechos de livros ou 

artigos de León Cadogan, Ivori Garlet, Franz Müller, Egon Schaden e José Perasso & Jorge 

Vera, todos constantes no item Bibliografia. Essas leituras sem as palavras de Feliciano 

Mariano Benites e de Nelson Benites, dois Guarani de Aldeia Linha Limeira, num primeiro 

momento não me fizeram sentido. Durante e depois da pesquisa de campo esses autores 

começaram a fazer efeito em mim, começaram a brotar e dar fruto. 

Esses autores, apesar de não serem indígenas Guarani, passaram informações sobre o 

sentir e o ser Guarani. Percebi que não somente no Brasil, mas também no Paraguai e na 

Argentina a etnia Guarani faz uso do petyngua, sabendo de sua importância e do grande 

conhecimento adquirido desde os ancestrais. Com isso eles nos reforçam que o uso do 

petyngua nos modifica através do pensamento e do espírito. 

Posteriormente pesquisei em dois livros trabalhados por indígenas Guarani, intitulados 

Modo de vida Guarani. Mbya Guarani e Maino’i rape – O caminho da sabedoria (que 

estão no item Bibliografia), nos quais encontrei fotos, desenhos e textos sobre o petyngua, que 

fortalecem as palavras do senhor Nelson Benites, ou seja, que o petyngua é um objeto sagrado 
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e muito valioso, usado por crianças, homens e mulheres e principalmente pelos xeramoῖ kuery 

(pessoas mais velhas).  

 

2. Pesquisa de campo na Aldeia Linha Limeira 

Tive várias conversas com Feliciano Mariano Benites (aproximadamente 97 anos), 

Nelson Benites (aproximadamente 55 anos), Luiza Coito (aproximadamente 100 anos) e 

Diolinda Garcia (55 anos) em língua guarani. Fiz anotações sobre o conteúdo das conversas 

em caderno de campo porque nenhum me permitiu gravar ou filmar. 

- Feliciano Mariano Benites: morador da Aldeia Linha Limeira em tempos diferentes, o 

Senhor Feliciano foi o primeiro a conversar comigo sobre o petyngua e a vida. Ele me 

inspirou a buscar mais conhecimento sobre o petyngua por perceber que eu necessitava disso 

e que eu não fazia uso do cachimbo. Ele me deu a ideia da pesquisa para este TCC. Em 

setembro de 2014, quando voltei da 18ª etapa na UFSC, o Senhor Feliciano havia mudado 

para outra aldeia e logo em seguida faleceu. 

- Nelson Benites: morador da Aldeia Linha Limeira, o Senhor Nelson foi o principal 

interlocutor e informante para o TCC. Ele é o karai (rezador, liderança religiosa) da aldeia. As 

conversas (em guarani) com o Senhor Nelson ocorreram no terreiro de sua casa, juntamente 

com a sua família. Ele me tranquilizou para que eu pudesse fazer perguntas e aprofundar o 

assunto petyngua, que envolve o ser e principalmente a vida Guarani. Pediu que eu prestasse 

atenção para que eu não voltasse a repetir as mesmas perguntas nos diálogos seguintes. Ele 

permitiu que eu anotasse algumas informações, mas não permitiu que eu o filmasse ou 

gravasse no interior da opy (casa de reza). Desta forma eu apenas o fotografei com o 

petyngua. 

- Luiza Coito: moradora da Aldeia Linha Limeira há muitos anos, Dona Luiza usava o 

petyngua e dele me falou, mas há cerca de quatro anos não faz mais uso por motivo de saúde 

(teve pneumonia e ficou gravemente enferma). Permitiu o meu uso do caderno para 

anotações, mas não permitiu que eu a filmasse e fotografasse. 

- Diolinda Garcia: esposa do karai Nelson Benites e filha de dona Luiza Coito, dona Diolinda 

pratica o uso do petyngua. 
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3. Gravação de vídeos  

Externos: Gravação em diferentes ambientes: Rio Limeira, pátio da casa de Nelson Benites e 

capão com fonte de água. 

Internos: Eu fiz gravações de minhas falas sobre o assunto do TCC em minha casa nos meses 

de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. 

 

4. Diálogos com colegas Guarani da Licenciatura Indígena, na UFSC 

- Geraldo Moreira: morador da aldeia Mbiguaçu (Biguaçu/SC), faz uso contínuo do petyngua, 

inclusive na UFSC. 

- Wanderley Moreira: morador da aldeia Mbiguaçu (Biguaçu/SC), igualmente faz uso 

contínuo do petyngua, inclusive na UFSC. 

- Marcos Morreira: morador da aldeia Itaty, da Terra Indígena Morro dos Cavalos 

(Palhoça/SC), igualmente faz uso contínuo do petyngua, inclusive na UFSC. 

Além dos colegas citados, observei o uso do petyngua pelos meus colegas (homens e 

mulheres) durante as etapas do curso.  

 

4. Transcrição de vídeos  

- Transcrição de uma parte das gravações que fiz de mim mesmo para a elaboração deste 

relatório. 

- Seleção de trechos das gravações que fiz de mim mesmo para a composição do TCC em 

forma de vídeo. 

- Seleção de fotografias, de trechos de DVDs, de músicas guarani para a melhor compreensão 

do significado do uso do petyngua, considerando a edição do TCC. As fotografias são minhas, 

de Iracema Benites e de minha orientadora, Maria Dorothea Post Darella. 

 

5. Edição do TCC Petyngua – Símbolo da Vida Guarani 

Edição e produção do vídeo, com duração de 32 minutos, com auxílio de minha orientadora 

Maria Dorothea Post Darella e de Eliezér Antunes (Guarani da Aldeia Itaty, TI Morro dos 

Cavalos/SC). 



16 
 

CONCLUSÃO 

 

Pude concluir que para se fazer um trabalho bom e de qualidade tem que haver muita 

concentração e reflexão, pois foram esses dois elementos que me fizeram compreender e 

sentir  o verdadeiro valor do tema. Através da concentração busquei saber nos mínimos 

detalhes tudo aquilo que  realmente queria aprender sobre o petyngua (cachimbo). E foi 

através da reflexão que fui sentindo tudo aquilo que ouvia das pessoas pesquisadas que faziam 

ou não o uso do mesmo.  

Quanto à elaboração do vídeo, sinto que foi uma ideia fantástica, pois nele não foi 

mostrada apenas a minha pessoa, mas também fotos de pessoas entrevistadas, fotos de 

petyngua e outras, imagens da Aldeia Linha Limeira, imagens captadas de outros vídeos e 

cantos, formando um conjunto que incrementou meu trabalho no sentido de valorizar o sentir 

e ser da vida guarani como um todo. 

O "tempo" guarani foi um dos fatores principais que me faz compreender e sentir a 

realidade da vida e do ser guarani através desse símbolo essencial – o petyngua. Dessa forma 

posso afirmar de que a cultura guarani está preservada em variados símbolos materiais (como, 

por exemplo: opy - casa de reza, artefatos, artesanato, instrumentos musicais etc.), sendo que 

o central é o petyngua. 
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