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CICLOS DA VIDA MBYA GUARANI 

...o antes do nascimento...espírito... 

...o nascer...encontro de espírito e corpo... 

...criança...aprendizagem e conhecimento... 

...adolescência ...preparação para o mundo... 

...Adulto...experiências... 

...velhice...sabedoria... 

...morte...retorno do espírito para sua morada... 
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APRESENTAÇÃO 

Sou da etnia guarani, meu primeiro nome é werá (dono do relâmpago e trovão), pois 

quando nasce um mbya guarani é dado o nome indígena que tem relação com a 

natureza. O segundo nome, ou nome em Juruá (não indígena) é Davi Timóteo Martins. 

Sou filho de Pedro Timóteo e Maria Erma Martins Takua. Somos sete irmãos, sendo eu 

o segundo filho homem da família. Nasci na Terra Indígena Chapecó. Hoje resido na 

aldeia guarani Itanhaém, no litoral de Santa Catarina, uma aldeia nova, tem oito anos, 

consiste em vinte e uma famílias, mais ou menos 110 pessoas. 

Sou professor há dez anos, comecei sendo bolsista numa escola Kaingang, onde 

também comecei trabalhar como docente. A partir deste momento comecei a interessar-

me pela educação escolar indígena, e em especial a educação guarani. Sendo que hoje 

trabalho há quatro anos na escola guarani, onde há certas formas de pensar uma 

educação diferenciada para as escolas indígenas. Relato isso no meu trabalho, porque 

desde pequeno morei em vários lugares e regiões. E nestes períodos de caminhada, 

estudei em várias escolas não indígenas até a sétima série. Depois desse tempo comecei 

a morar numa aldeia Kaingang, onde conclui o ensino fundamental e ensino médio, 

porque ainda neste tempo não havia escola nas comunidades guarani. 

Este trabalho vai me ajudar a conhecer um pouco mais sobre minha cultura e 

aprofundar meus conhecimentos em relação ao tema de infância guarani-mbya. O que 

me chamou atenção no tema infância, foi o fato de que as crianças guarani estão 

perdendo parte de sua infância com a chegada da escola nas aldeias.  E até que ponto a 

escola influencia na educação guarani. Também será de grande valia para a melhoria 

das relações entre a educação guarani e a educação escolar guarani, pois não se trata do 

mesmo processo de conhecimento interagindo na escola e na comunidade escolar. Para 

entender a educação guarani precisamos olhar o modo como as crianças guarani são 

tratadas no seu cotidiano, na família e na aldeia, como se relacionam entre si e com a 

comunidade. Para pensar a educação escolar guarani devemos olhar as relações das 

crianças com a comunidade.  
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa faz parte do trabalho de conclusão de curso (TCC) da Licenciatura 

Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, e fala sobre uma parte da cultura 

guarani: a infância mbya, suas fases e o ciclo de vida. Relata os acontecimentos que vão 

sendo passado na vida guarani: antes do nascimento, ou então quando a criança ainda é 

um feto, dentro do ventre de sua mãe; os espíritos destas pessoas que logo estarão 

passando por este mundo; o porquê que alguns espíritos quando vem para este mundo, 

não gostam e logo querem ir embora, e alguns voltam para sua antiga morada, e assim 

se faz morte destes pequenos seres; como e quem pode dar o nome. 

Os remédios para um bom parto também são significativos para essa criança 

nascer saudável, ou então para consolidar o aborto, e os diferentes usos dependem de 

escolhas pessoas ou por falta de conhecimentos e de orientação. O texto aborda também 

o assunto sobre as parteiras e sua importância, sendo elas que sabem usar estes 

remédios. 

A pesquisa também aborda como as crianças são tratadas na comunidade onde 

vivem e se relacionam com outras crianças ao seu redor. Estou particularmente 

interessado na interferência entre a educação das crianças na casa e na escola, e como a 

educação escolar e educação indígena trabalham a importância da relação entre o 

mundo guarani e Jurua (não indígena). 

Por fim, vou falar do conhecimento que vem com o espirito – nhe`e, já antes do 

nascimento da criança, e dos cuidados necessários durante a infância para a realização 

desse conhecimento na vida da pessoa. A infância é um momento muito importante, 

pois nela podem mudar ou se fortalecer os objetivos a serem agregados na sua vida 

adulta. Neste sentido, são fundamentais também as fases de mudanças entre a 

adolescência e a maioridade. Antigamente, não existia a fase da adolescência, da 

infância se passava para a idade adulta, e o momento desta passagem deveria ser muito 

bem cuidada. Mas hoje podemos dizer que há adolescência entre os guarani. O que 

supõe uma mudança importante, provavelmente relacionada com a escolarização.  
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CACIQUE DA ALDEIA ITANHAEM – TIMOTEO DE OLIVEIRA KARAI 

MIRIM 

Cacique e lider espiritual da aldeia, mora em Itanhaem  fazem oito anos que mora na 

aldeia, morava em Imarui na aldeia Marangatu. Tem 55 anos, já trabalhou como cacique 

em outras aldeias, há 17 anos trabalha na liderança.  

É umas das pessoas que entrevisto nesta pesquisa, pois é grande conhecedor das 

sabedorias tradicionais guarani. 

 

 

Figura: 1 (foto Jornal da Razão) 
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Capitulo I: Contexto da pesquisa: Modos de vivencia e espaço mbya de Itanhaém-

Morro da Palha 

 

Figura 2: (Localização da aldeia). Desenho: (Davi Timóteo Martins) 

A aldeia Itanhaém fica localizada na grande Florianópolis, no município de 

Biguaçu, no estado de Santa Catarina. É uma aldeia guarani comprada por indenização 

da BR 101. É uma antiga fazenda, chamada Morro das Palhas. Para chegar até esta 

aldeia tem que entrar pelo município de Tijucas, pois a comunidade está bem na divisa 

destes dois municípios. Então entra no município de Tijucas e vai até o bairro do Timbé. 

A aldeia para o Juruá (brancos), eles o chamam de Morro Das Palhas, porque antes, diz 

que tinha muita palha de certo tipo de palmeira, que hoje está escassa.  
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Figura 3: Aldeia Itanhaém  

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

Logo que chega à estrada de terra, é preciso passar duas porteiras, que fazem 

parte de fazendas dos Juruá. Logo que passa os portões, segue por uma estrada de chão, 

isto dá uns duzentos metros até chegar a um bambuzal, depois começa uma calçada, tipo 

um trilho que é feito de cimento deixado já pelos antigos moradores da fazenda. Este 

trilho percorre mais oitocentos metros até chegar à comunidade Guarani. Esta subida é 
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bem íngreme, e todo o percurso é de subida e curvas bem acentuadas, ao seu redor tem 

uma cobertura de mata, que segue sombra em todo o caminho.  

Chegando à aldeia tem mais um portão e uma placa indicando que é reserva 

indígena, colocada pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio). Quando chega neste 

último portão, já dá para avistar as casas e a mata que rodeia a comunidade. A aldeia 

tem duzentos e dezenove hectares de terra, de toda esta terra uns cinco por cento é 

cultivada por agricultura familiar. É plantado o milho, a mandioca, a cana, o amendoim, 

a batata doce, o feijão, a melancia, e a banana, e algumas pessoas da comunidade tem 

horta. No  resto das áreas produtivas, está plantada palmeira real e eucalipto que foram 

comprados junto coma terra. Na verdade o que tem de mata é muito pouco, se tratando 

da mata da aldeia, porque tem as terras dos Juruá, que ficam na divisa da aldeia que é 

coberta de mata. E quando precisamos colher algum material para a confecção de 

artesanato ou buscar alguma erva medicinal, ou até mesmo a lenha temos que utilizar a 

mata deles. 

I.I Importância da casa de barro 

 

Figura:4 (casa de barro)  

Foto: (Davi Timóteo Martins) 
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Nossa comunidade é composta por vinte famílias. Temos pessoas que moram em casas 

de material, de madeira, e ainda pessoas que moram em casas típicas, feitas de madeira 

e barro. Mas mesmos as pessoas que morram em casas feitas pelos Juruá, tem suas 

casas de chão batido, é para fazer comida em fogo de chão e se esquentar. E umas das 

comidas típicas, é o mbojapé (bolo na cinza), muito apreciados pelo Guarani. Nessas 

casas de chão batido, também é o local onde são contados os contos Guarani, as 

conversas sobre os rituais, os ensinamentos que são passados pelos antepassados, 

contadas pelos pais, tios, avós, ou até pessoas que visitam essas casas, como os mais 

sábios da aldeia. Este espaço são um dos mais importantes para a etnia Guarani, ali que 

tem o maior contato com a terra mãe, e são abertas as mais belas falas e histórias de 

nosso povo. Nessas casas não tem televisão e nem energia, a única luz é o clarão do 

fogo, que ilumina todo o espaço.  

 

I.II Escola: um espaço de encontro entre as crianças e jovens  

 

Desde a constituição de 1988, os indígenas tem direitos sobre como organizar e 

manter sua cultura. E a muito tempo a escola vem sendo estudada, de como deve ser. 

Após muitas lutas e discussões sobre como devia ser, foi decidida que a escola dentro 

da comunidade deve ser: comunitária, específica, intercultural, diferenciada e bilíngue.   

Mas nem todas essas especificidades são respeitadas mesmo estando garantidas em lei. 

Por muito tempo os Guarani resistiram que a escola entrasse em suas vidas. Pois 

algumas pessoas pensam ainda que na escola aprende-se outra cultura que não é dos 

Guarani. Na comunidade Tekoa Itanhaém, existe a escola desde quando foi fundada a 

aldeia. Sendo que tem a sete anos, e seu nome é Taguató (gavião) pois, existe muito 

gavião nessa região. No início teve dois professores fundadores na escola, uma 

professora não indígena, e um professor interprete, sendo que a língua materna é o 

Guarani.  Logo no ano seguinte já entrou o professor Nico de Oliveira. E hoje o quadro 

de professores é composta de seis professores os quais são: Nico que já foi citado 

acima; Davi Timóteo Martins, Márcia Antunes Martins, Julia Graciele Pereira Narciso, 

Daniel Timoteo Martins e Adriano de Oliveira, todos professores indígenas.  
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 A escola funciona no período matutino, vespertino e noturno. No período 

matutino funciona os anos quarto e quinto e sexto e sétimo. Na parte da tarde funciona, 

o primeiro, segundo e terceiro anos das series iniciais do Ensino Fundamental. Já no 

período noturno, funciona a EJA (Educação de Jovens e Adultos) onde tem desde os 

anos inicias com alfabetização e nivelamento; ensino finais do fundamental; e ensino 

médio. Trabalham-se na EJA, por áreas de conhecimento, como: áreas de linguagens, 

ciências humanas, ciências na natureza e sustentabilidade. 

É na escola que as crianças hoje buscam uma certa forma de lazer, porque ainda 

é o único espaço que tem de encontro entre as crianças e os jovens. Se encontram para 

brincar, colocar suas conversas em dia, além de é claro de aprenderem outros tipos de 

conhecimento que levarão para sua vida, tanto no social como profissional. Na hora do 

recreio é que se interagem mais, podendo também escutar música e correr, dançar e 

cantar. 

 

I.III Terreiro (oká): espaço de interação entre os mbyá 

 

Outro local também de muito convívio são as frentes destas casas. É ali no 

terreiro que as crianças dão seus primeiros passos, enquanto suas mães conversam e 

fazem seus artesanatos. As crianças mbya começam a andar no amba`i, um tipo de cerca 

feita no chão batido em linha reta, a altura vai depender do tamanho da criança. É como 

uma parede onde a criança se escora e vai dando seus primeiros passos. A criança 

também consegue afirmar sua carne e seus ossos, dando melhor rigidez.  
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Figura: 5 (Nayara Mariano de Sousa) 

Foto: (Juçara de Sousa) 

Na frente das casas é feito em dia que não tem chuva um tipo de fogão, feito com 

pedras, ou é simplesmente feito fogo e as panelas são colocadas com comida em um 

“giral”. Para fazer o “giral” é necessário fincar duas estacas ao redor do fogo e colocar 

um pau entre meio dessas duas estacas. Então as panelas ficam cozinhando desse modo. 

Nesse fogo é feito o mbojapé, conhecido como bolo na cinza, além de outros tipos de 

comida. 

Como foi descrito, há dois tipos de casas na aldeia, as casas de material e casas 

guarani típicas, feita de barro. As casas feitas de barro têm a porta construída em 

direção onde nasce o sol, e muitas delas não tem janelas, as que têm janelas, tem só uma 

no final da casa, uma janela bem alta e com uma medida mais ou menos uns sessenta 

centímetros. Dessas casas algumas são cobertas de taquara batida e outras de telhas de 

barro. Por não ser construídas na época da taquara.  

As casas que são feita a cobertura de taquara, são mais altas de forma de um chalé, que 

assim tem mais caimento para a água da chuva.   
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I.IV Opy: uma universidade para o povo guarani 

Uma das casas mais importantes é a Opy (casa de reza), onde é totalmente feita 

de barro e coberta de taquara batida, sem nenhum tipo de material industrializado. Ali 

não se pode comer, o fogo é feito para acender o petynguá e ajudar na cura das pessoas 

doentes. Essa casa também serve para acolher as pessoas que vem de longe em busca de 

cura com o Karai (pajé).  

Quando tem os rituais, são realizados na Opy e todos participam indo nessa casa. 

Os alimentos que são feitos para as pessoas doentes são todas feitas na frente da Opy, 

pois não pode se alimentar ali dentro dessa casa. Com exceção quando é feito o ritual 

que dá nome as crianças, onde é comido só alimentos típicos dos mbya.  

Na Opy que se aprende todas as coisas, antigamente tudo era aprendido na casa 

de reza, pois era ali que eram passados todos os ensinamentos e também as pessoas 

saiam formadas para a vida. Funcionava como um tipo de universidade, saindo 

Karai(xamã) e Xondaro(soldado/guardiões). Pescadores, guerreiros e benzedeiras 

conhecedores das ervas medicinais. As pessoas adultas e crianças se reuniam todas as 

tardes para ouvir os ensinamentos dos mais sábios, ouvindo os contos e relacionando 

com as regras.  

As kunha Karai se reuniam para ensinar as meninas como se cuidarem, quando 

essas passassem da fase de criança para a fase adulta. A menina não podia e, até hoje 

não pode se casar antes de ter a primeira menstruação, ou estar no tempo da lua (no 

Jaxy) sendo que depois dessa fase já estaria pronta para se casar, e isso só acontecia aos 

quatorze e quinze anos de idade. Mais hoje é mais frequente a menina menstruar mais 

cedo por conta dos alimentos industrializados que existe no mercado alimentício. Como 

diz Mario Benites, agente de saúde da aldeia, “as meninas e meninos se respeitavam, 

não existia namoro de crianças antes do tempo. Para namorar a menina devia saber os 

afazeres da casa e da roça e o menino saber trabalhar, porque namoravam muito pouco e 

já casavam”. E só podiam casar-se perto dos 16 ou 17 anos de idade, (LARRICQ, p.69, 

1993) Os meninos só casavam depois de começarem a engrossar a voz, sendo que já 
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sabiam como fazer as armadilhas para caçar, saber como pescar, e o principal, aprender 

como fazer sua casa. 

Na Opy os xondaro, que são guardiões da aldeia deviam aprender a ser muito 

velozes e fortes, por isso deviam dançar e aprender suas habilidades diariamente. Ainda 

é respeitado certos tipos de ensinamentos na Opy, a importância de ter uma casa de reza 

na aldeia e essencial. Ali que se aprende todas as regras, desde a fase de infância até a 

velhice. Além de servir como um lugar de confraternização e interação de aprendizagem 

religiosa. Também e considerada uma escola tradicional, onde se aprende para a vida. 

As pessoas que não seguiam as regras ou não seguem o (Teko), podem ficar com serias 

enfermidades ou loucas. Tanto no físico como na espiritual. 

I.V Economia da aldeia 

A forma de sustento de algumas famílias ainda se baseia na roça familiar, onde 

os alimentos retirados da roça servem de complementação na alimentação. Existe 

algumas roças que são do coletivo, e todo mundo ajuda fazendo mutirão. Esses mutirões 

também ocorrem quando precisa fazer casas de barro, e limpezas de roças também 

particulares. Uma coisa interessante que acontece e que nunca é esquecido, é a 

reciprocidade onde cada família nova que chega na aldeia e que necessita de alguma 

coisa, ela é ajudada. Mas quando outra família nova chegar ela deve retribuir a ajuda.  

Posso relatar uma experiência pessoal que aconteceu quando cheguei na aldeia 

Itanhaém. Todos me ajudaram, um levava um pouco de milho, outro trazia mandioca, 

amendoim. Então nessa ocasião chega minha vó, a senhora Vitorina Benites de 89 anos, 

e fala: “vou te trazer uma melancia hoje, mas você então guarda a semente e no outro 

ano você planta”. Então entendi que no próximo ano ela não me daria mais, e sim eu 

que deveria ser responsável de plantar, assim ajudaria outras pessoas que viessem morar 

na comunidade. 

O sustento das famílias também vem através de idosos aposentados, e estes 

compram alimentos onde é repartido para todos os familiares, principalmente 

compartilhados entre os netos. Uma outra forma vem através de renda de artesanato, 

onde ainda é feito alguns artesanatos como: o Ajaka Tuvixa (cesto grande), o balaio 

tipiti, o bichinhos de madeira, o arco e a flecha, chocalho, zarabatana, colares, brincos, 
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pulseiras e outros enfeites. Que são vendidos nos centros urbanos e nas praças. E em 

algumas ocasiões as crianças ajudam na venda do artesanato e na confecção, ajudando 

no sustento da família. 

Tem algumas famílias que os homens saem para trabalhar para fora, no corte do 

palmito, em fazendas, roçados, e outros serviços gerais. Têm na aldeia os serviços de 

professor, agente de saúde e agente sanitarista. Onde esses também são considerados 

lideranças natas da comunidade, pois desenvolvem papel importante perante a Tekoa. 

Uma das atividades de grande importância na aldeia são os professores, pois como tem 

o estudo da língua guarani desde o ensino primário até o segundo grau, e todos podem 

falar diariamente a todo momento sem ser reprimido quando fala na língua. Todos na 

aldeia entendem a língua, mas nem todos são falantes ativos, muitas pessoas não falam 

a língua portuguesa, mas conseguem entender. Na escola é falado as duas línguas, sendo 

que tem um professor interprete que trabalha com uma professora de outra etnia, sendo 

Kaingang. 

Capitulo II: Noções nativas de infância Guarani- A Formação do individuo 

Quando o a mulher fica gravida várias mudanças acontecem na vida dela. A 

forma de como deve ser tratada, alimentada, e até mesmo como deve se comportar na 

sociedade dentro e fora do grupo onde ela está inserida. 

Na cultura Guarani as crianças falam com as mães e vice versa. Assim como no 

mito dos irmãos gêmeos Kuaray e Jaxy. onde conta parte da história que o irmão que 

está de fora da barriga da mãe conversa com o seu irmão que está no interior da barriga 

de sua mãe, contando o caminho correto que sua mãe deve seguir. Essa história foi 

contada desde o início para eu e meus irmãos, pela senhora minha mãe, já falecida, 

Maria Erma Martins Takua. Ela contava esse conto do sol e da lua. Que seguia assim: 

 ...No início, bem antes de todos nós nascermos os animais e, espíritos 

superiores vinham na terra e conversavam com a gente. Então certo dia, um 

desses seres superiores, desceu na terra e casou-se com uma índia guarani, 

teve dois filhos com ela. Um já estava grandinho e já caminhava, e o outro 

estava na barriga. Pois a mulher estava gravida. Mas quando a mulher 

engravidou ele foi embora, mas disse que quando a mulher precisasse dele 

ela podia ir atrás, e que seu filho que estava na barriga saberia o caminho.  
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Pois naquele tempo os pais falavam com os filhos que estavam ainda na 

barriga. A mãe contava causos e cantava para ele. O irmão que era mais 

grandinho também gostava de brincar com seu irmão. E um dia a mulher 

queria ir atrás de seu esposo, então pediu que seu filho que estava na 

barriga mostrasse o caminho. 

Saíram da aldeia e seguiram por uma trilha na mata. E sua mae perguntava 

e o menino respondia e mostrava o caminho certo. E a todo momento o 

menino que estava no ventre de sua mae pedia para sua mae uma flor. E no 

caminho onde eles estavam indo eram cheio de flores. Mas em um certo 

momento sua mae foi pegar uma flor e tinha um mamangava que a picou, 

então ela ficou brava e não quis mais pegar flor para o menino. E seguiu o 

caminho, mas quando chegou numa encruzilhada, onde tinha dois caminhos 

ela perguntou para o menino, mas ele estava com raiva de sua mãe e 

mostrou o caminho errado. E esse caminho pegava para uma aldeia de 

Jaguaretê (tigre de verdade). Onde era muito perigoso eles passarem por ali. 

Mas chegando na aldeia de jaguaretê encontraram uma velha senhora, que 

falou: -vão embora senão meus filhos enxergam vocês e irão comer vocês. 

Mas estava escurecendo e a mulher quis ficar. E a velha também tinha 

gostado das crianças. Então ele deixou eles ficarem, mas deviam sair bem 

cedo. E escondeu a mulher e os meninos dentro de um balaio grande onde 

colocavam mandioca. Logo seus filhos chegaram cansados e com fome 

porque não tinham caçado nada para comer. Mas sentiram o cheiro de gente 

e começaram a procurar. Reviraram tudo e logo os acharam. A mae mandou 

o menino correr para a mata. E menino que estava na barriga falava que 

não iria correr e iria lutar com os Jaguaretê. Mas a mae não conseguiu, pois 

estava muito barriguda. Eles pegaram a mulher e rasgaram tudo cada um 

pegava um pedaço, o menino que estava dentro da barriga logo saiu para 

fora, mas ele era muito rápido e eles se cansaram e não conseguiram pegar. 

Então a velha se meteu na frente e disse que era para eles pararem. Que ele 

so podia ser filho de superiores por isso não foi morto. E que ela iria cria-lo 

como filho seu, e dali pra frente seria parte da família... (Fala de Maria 

Erma Martins, Biguaçu, hoje encontra-se falecida.) 

As crianças são frutos da natureza de Nhanderu, são chamadas de crianças porque não 

tem grandes responsabilidades como os adultos. Ficam sobre as responsabilidades dos 

adultos, pai mãe, irmãos, avós, tios, ou até mesmo a comunidade tem responsabilidade 

de cuidar. 
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Os nomes são dados a partir do nascimento, esse nome é escolhido pelo Karai 

(líder espiritual) ou pelos pais. Sendo que o nome pode ser dado no nascimento ou até 

dois anos. Quando não tem Karai na aldeia ou onde a pessoa mora, os pais podem dar 

nome a esta criança. Sendo que uma vez que o pai ou a mãe pode sonhar com o espirito 

de seu filho, e este recebe o nome que vem do sonho que seu pai teve.  

      Às vezes no futuro esta criança que recebeu o nome pode ser mudado de nome, 

ou seu nome pode sofrer modificações, como um sobrenome, por exemplo: se for só 

Karai, pode ficar Karai Tataendy. O professor Nico de Oliveira conta uma experiência 

vivia com ele em relação a troca de nome, disse ele que quando era pequeno o seu nome 

verdadeiro era Karai, mas hoje se chama Werá, essa mudança ocorreu porque tinha um 

espirito que queria levar ele embora, então ele teve que trocar de nome para se esconder 

do que o perseguia, pois quando o espirito procurasse pelo Karai não poderia encontrar.  

Este exemplo é muito comum, as pessoas recebem quando trocam de fase, ou quando 

adultos recebem seus nomes verdadeiros. Essas fases, se referem às fases que a criança 

passa. Há controvérsias em relação a estas fases, por exemplo, quando se fala de Mita/i, 

seria de um neném recém-nascido ou neném de colo. Já a expressão Xixi/i, também se 

refere a uma criança de colo, ou uma criança que está caminhando, ou uma criança um 

pouco maior na fase de uns 0 a 4 anos de idade. 

 

Figura:6 (criança no tira colo). Foto: (Davi Timóteo Martins) 



24 

 

 

 

 Todas estas fases podem ser chamadas de kyringué, pois se refere a todas as crianças, 

ou também pode ser usada quando uma pessoa mais velha se refere a um adulto mais 

novo que ele. Quando está se dando conselhos também os mais sábios chamam os mais 

novos de kyringué. Então esta expressão não é só válida para as crianças.   

....‘’Criança ,indivíduos que se comportam, em períodos sucessivos, de 

maneira marcadamente diferente, sobretudo quando o termo,” criança” 

visa designar determinada forma de comportamento (oposta ao adulto). 

Mas não se trata apenas de distinguir fases sucessivas no 

comportamento da criança: grande parte dos adultos apresenta 

comportamentos que caracterizam períodos do desenvolvimento 

chamado infantil, de tal forma que, no final, não se sabe mais o que é 

uma criança”. (PIAGET, 1984 P.72) 

 

Existem também apelidos que são dados pelos pais, tios ou outros parentes, para as 

meninas e meninos, como por exemplo: Xangó (nome de um certo peixe, a Joana), 

Akara (nome de peixe, Cará), Pyre ou Piré (último ou restinho), são dados tanto pela 

forma característica, ou também pelo comportamento, se a criança foi a primeira ou a 

última a ser nascida na família. Um outro exemplo comum são os pais chamarem de 

Kambátin (menino branco), Kambá (pode-se referir a cor escura ou preta), para os 

meninos, sendo que estes são nomes masculinos e que não são apelidos mas sim uma 

forma de chamarem tanto meninos na fase de criança, como na fase adulta, um meio de 

dizer “o guri, ou o rapaz’’. E as meninas pode ser chamada de, Kunhatin ou Kunhaún 

(moça branca, ou moça preta). 

   Na fase de adolescência, ou pré- adolescência guarani, os adolescentes são chamados 

de Kunumingué e Kunhatain, estes seriam os jovens, que podem ser casados ou 

solteiros. 

     A capacidade da criança vem junto com o desenvolvimento, porque tudo que ela 

pode fazer tem relação com seu desenvolvimento. Surgindo assim movimentos isolados 

de autores como Piaget que trabalha a questão biológica da criança, Vygotsky que 

interage a criança ao meio no qual está inserido1. Até o ato de brincar, correr, falar, 

                                                           
1 Aula de infância, apresentação sobre as abordagens acadêmicas de Infância. 
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dançar, está junto com seu desenvolvimento, pois uma criança que está fraca de saúde 

não pode fazer nada disto. Porque desde quando a criança está dentro do ventre da mãe 

sente tudo o que se passa ao seu redor. E os pais estão cuidando de sua alimentação, 

pois não só a mãe, como o pai também deve ter esse cuidado com a alimentação. Senão 

tudo pode prejudicar seu filho. 

A criança também deve ter seu espaço, seu lugar. O espírito da criança também 

gosta de morar onde se sente bem. Depois do nascimento da criança deve ter mais 

cuidado ainda, pois existe vários espíritos que estão rodeando a criança, e estes podem 

levar os espíritos delas. Ter o cuidado de chamar pelo seu nome verdadeiro, sempre 

quando for de viajem, andar no mato, brincar em águas, etc. Como já foi mencionado, 

em cada lugar existem espíritos, como por exemplo, o espirito das pedras, das águas, 

das árvores, etc. e estes às vezes podem prejudicar as crianças, não importando das 

fases. A origem do nome também é uma das coisas que é muito importante para as 

crianças, pois esse nome vem de onde está seu espirito. É ele que faz a criança crescer e 

formar-se um adulto.  

A criança aprende muito mais rápido que um adulto. Seu processo de 

aprendizagem é muito veloz. Ela aprende observando os atos dos adultos, quando se faz 

uma cestaria, uma armadilha, uma reza, um canto. Através de contos antigos, historias e 

estórias.  
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Figura:7 (criança participando da reunião com seu pai cacique Timoteo de 

Oliveira Karai Mirim). Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

Quando tem reuniões na aldeia, tudo isso influencia no processo aprendizagem 

da criança. Na ajuda de limpeza de roças, nas plantações. Isso também vem através de 

saberes transmitido pelos próprios adultos.  

Segundo Tassinari, em uma de suas bibliografias que fala sobre a educação 

indígena: Reflexões sobre noções nativas de infância, aprendizagem e escolarização. 

(2013, p. 18). 

Verificamos que, ao contrário da visão 

adultocêntrica do pensamento ocidental, o pensamento 

indígena coloca as crianças como mediadoras entre 

categorias cosmológicas de grande rendimento: 

mortos/vivos, homens/mulheres, afins/consanguíneos, 

nós/outros, predação/produção. Igualmente, ao contrário 

de nossa prática social que exclui as crianças das esferas 

decisórias, as crianças indígenas são elementos chave na 

socialização e na interação de grupos sociais e os adultos 
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reconhecem nelas potencialidades que as permitem ocupar 

espaços de sujeitos plenos e produtores de sociabilidade. 

(TASSINARI, 2007, p. 22-23). 

 Pois todos os adultos de uma comunidade têm direito de aconselhar uma 

criança, ou até mesmo de ditar as regras que esta deve seguir. Até mesmo quando uma 

pessoa está tirando taquara, para produção de artesanato, uma criança está aprendendo, 

ao redor do fogo fumando petyngua ou tomando chimarrão, tem também sua forma de a 

criança aprender. Uma criança brincando com a outra tem várias formas de aprendizado, 

aprende assim novas palavras, interagem umas com as outras, aprendem a repartir o que 

comem. Aprendem como devem respeitar os mais velhos, fazem novas brincadeiras, ou 

aprendem ou ensinam o que sabem para as outras.  

II.I Adolescência guarani 

Essa fase e muito interessante, porque antigamente não existia essa fase, ou não 

era vista do modo que vemos hoje. Pensa-se que esta fase só começou a existir com a 

entrada da educação escolar nas aldeias. A menina como já foi citada, era e é, preparada 

para o casamento logo que tivesse no Jaxy, (a primeira menstruação). Então quando 

acontece isso é cortado o cabelo da menina e, é nessa fase que tem todo um ritual, de 

preparação da menina. Só depois quando o cabelo cresce a menina pode casar, pois com 

o cabelo novo que vem a responsabilidade da mulher.  A maioria dos entrevistados 

relatou que depois dos 15 anos a menina estaria pronta para casar, mas em pergunta 

mais direta, eles fararam que seria depois da primeira menstruação, (LARRICK, 1993, 

p.68). Mas com a vinda da escola na comunidade isso começou a mudar. O senhor 

Mario Benites relata que depois que apareceu a escola muitas coisas mudaram, como 

por exemplo, que certos pais pensam que na escola é que se deve aprender sobre isso, 

mas ele ao relatar discorda, falando que isso ainda é responsabilidade dos pais.  

O pensamento das meninas e meninos começaram ter influência com o mundo 

de fora, e não querem seguir as regras, porque tem vergonha muitas vezes de cortar seu 

cabelo, ou ficando em casa por no mínimo três meses, e é nesses dias que amenina 

aprende tudo o que deve ser feito para se tornar mulher. Mas quando acontece essas 

modificações na vida da menina muitas famílias hoje não conseguem seguir as regras 

(Teko) sendo que são obrigados a mandar a menina para à escola.  
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Pensando em ter estudo e profissão está se estendendo o tempo de adolescência. 

Não sabendo se isso é para melhoramento futuro ou pode ser que se busque novas 

formas de viver no novo mundo que apareceu, tendo em vista que também pode ser 

prejudicial à saúde e comportamento dos mesmos. De outro lado as crianças e 

adolescentes relataram que buscam um modo de viver mais dignamente, e que assim 

poderão ajudar suas famílias e comunidades. Mas para isso devem estudar. 

  

Figura:8 (alunos participando de teatro) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

Antigamente os meninos, por sua vez, levantavam mais cedo para ir buscar 

água, acender o fogo. O senhor Timoteo de Oliveira fala que xondaro (líder guerreiro) 

passava gritando por volta de quatro e cinco horas da manhã, devia levantar 

rapidamente e todos os meninos nessa fase deviam se banhar no rio, sendo verão ou 

inverno. Nessa fase que vira de criança para homem, ele devia estar sempre à disposição 

dos mais velhos independentemente de quem seria a pessoa que precisasse de seus 

serviços deveria ir sem receio. Ainda essa pratica é feita mais com pouca frequência, os 

meninos devem ir ajudar nos mutirões da comunidade ou para outras famílias que 

necessitam de ajuda.  
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II.II A relação do pai com a criança 

 

 

 

Figura:9 (Samuel e Michel) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

O pai também faz parte nesta relação de convívio com o espirito da criança que está 

ainda na barriga da mãe. Quando a sua esposa está em fase de gestação o marido 

não pode usar nenhum tipo de adorno, como colares e pulseiras, pois acredita que o 

bebe pode nascer com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Quando ele sai para 

fazer alguma coisa, ele deve avisar o filho que está saindo para determinado lugar e 

logo estará de volta. Senão fizer isso o espirito da criança vai atrás de seu pai e 

acaba se perdendo na mata. Pois no caminho pode achar várias coisas interessantes e 

perder seu pai, se distraindo com plantas e animais, que agora será novo para o olhar 

dela. E muitas vezes não conseguem achar mais o caminho de volta, e nunca mais 

retornando ao ventre de sua mae. Pode acontecer assim a morte do feto, pois sem 

seu espirito ele não pode seguir em frente. 

 Mas ainda quando a mulher está gravida o marido não pode sair para caçar e nem 

pescar, só se no caso for menina, porque sempre que o pai vai na mata o espirito da 

criança o segue a afugenta os animais e faz barulho na agua quando este sai para 

pescar e desmancha o mondé (armadilha para pegar animal) e, sempre espanta 

fazendo muito alvoroço na mata. 
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 Em uma conversa com a senhora Marli Antunes, de quarenta e sete anos de 

idade, ela relatou um caso que aconteceu quando estava gravida de seu terceiro 

filho.  

 

Figura :10 (Marli Antunes com seu neto).  

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

 

 O pai da criança saia para pescar e pegava sempre uma vara cheia de peixe, e 

nas armadilhas ou mondé como é chamado também, nunca perdia tempo, sempre 

vinha com alguma caça. Mas ela não sabia se estava gravida de menino ou menina, 

então todos diziam que era uma menina, pois só se fosse menina que o pai da 

criança poderia ter tanta sorte. Mas uma parteira que cuidava dela que se chamava 

Julia (na entrevista ela não soube dizer o sobrenome) disse que, se fosse um menino 

seria muito arteiro, pois segundo ela, ele que corria atrás dos bichos atropelando 

para onde tinha os mondé. E que quando crescesse seria muito brincalhão, e hoje ele 

e um homem já adulto, mas sempre com esse gênero. 
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 O espirito da criança é bem esperta nessa fase, e tudo que o pai e a mãe fazem 

ele escuta e também aprende. Por isso o pai sempre deve conversar com a criança 

mesmo dentro da barriga da mãe, dando-lhes conselhos bons e sempre contando 

histórias do mundo. Pra quando a criança nascer já saber a realidade que à espera. 

 

Figura:11 (Pablo Karai Martins) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

O pai tem quase os mesmos cuidados que a mulher, quando a mulher está gravida, 

pois tudo que ele fizer de errado recai para seu filho. Desde o desrespeito com as 

regras do Teko. Os ensinamentos devem ser seguidos à risca. No período da 

gestação não deve sair de casa, só sair se necessário. Não deve dormir com a 

mulher. E nem ficar com outras mulheres pois seu filho pode estar vendo e ficar 

triste. E isso caracteriza várias coisas para o feto no ventre de sua mãe.  

O homem quando sair de casa sempre deve marcar o caminho com um raminho 

sempre indicando para onde vai, principalmente se estiver numa encruzilhada. Não 
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deve pescar ou caçar porque isso dá azar.  Não pode beber nenhum tipo de bebida 

alcoólica, nem sair para festejar ou dançar no período que o neném nasce.  

O homem não deve comer nenhum tipo de carne no período de gestação da 

mulher. Ficar de resguardo até uma semana. Só depois pode começar a fazer seus 

afazeres.  Quando a menina passa da fase de menina pra mulher, o pai deve cortar o 

cabelo da menina, trançar e usar em seu joelho. Para dar mais força a menina e a ele.  

Quando um filho nasce o pai deve tomar um banho com cinza e outras ervas 

medicinais. Quando cai o umbigo do bebe o homem deve fazer um colar e pendurar 

no pescoço do filho, usando como um amuleto. Dizem que se algum roedor ou outro 

animal comer esse umbigo, a criança fica muito peralta.  

 

 

II.III CUIDADOS DA MÃE  

 

A mulher no período da gestação e depois, deve ter muitos cuidados pois pode ter 

recaída, ficar fraca ou até mesmo não gosta mais do seu filho recém-nascido. Em 

entrevista com uma parteira, a senhora Marli Antunes da aldeia de Biguaçu, pude 

observar que os cuidados e remédios para a mulher ter um parto bom deve ser feitos 

desde o início, ainda quando a mulher está na fase da adolescência. Ela comentou sobre 

um remédio que deve ser tirado de banha de raposa, (falava-se sobre o gamba) porque a 

raposa não sofre para ter neném, e além disso deve ser tirado um véu que existe dentro 

da barriga do animal. Mencionou que fez para sua filha caçula. E continuou dizendo e 

afirmando sobre isso, que antes da mulher ganhar o neném deveria passar essa banha, e 

também tomar chá de cinza. Em várias outras culturas isso também acontece, os 

ensinamentos com remédios antes e depois do parto são importantes para o 

desenvolvimento da mulher 

Segundo a pesquisa da antropóloga Ângela Célia Sacchi (1999, p.70):   

                                      Os cuidados envolvendo a criança 

começam antes mesmo do seu nascimento e a futura mãe 

recebe o aprendizado utilizado nesta etapa das outras 

mulheres, da sua rede de parentesco e de compadrio. Este 

aprendizado inclui o uso de “remédios do mato” e a 

realização de dietas específicas. Os “remédios do mato”, 

como as próprias indígenas denominam, fazem parte da 

cosmovisão Kaingang e são ainda utilizados pelas mulheres, 

mesmo depois das modificações surgidas com a 

“medicalização” do ciclo de vida. Juntas, as mulheres 

cuidam das diferentes etapas que circundam o nascimento, 

principalmente nos momentos do parto e da dieta. 
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E na hora do parto quando o recém-nascido saísse, deve ser medido menos de um palmo 

e cortado o umbigo do neném com um pedaço de taquara bem afiado. Depois que a 

mulher tiver o neném ela deve ficar de resguardo por sete dias, nem ela nem o recém-

nascido deve sair de casa, não pode molhar o cabelo, e o recém-nascido não pode tomar 

sereno, e nem sua roupa, pois pode der cólica no neném. Nesses dias de resguardo que 

são quarenta dias a mulher não pode dormir com seu esposo. E nem fazer esforço 

algum. Deve também tomar banho e dar banho no neném de uma erva chamada Yvaró 

(não soube o nome em português), mas ela não deve beber esse remédio porquê e 

veneno. Esse remédio é para a criança que pegou ar e o neném não sentir saudade do pai 

quando este sai para trabalhar ou de viagem. 

 

II.IV A fase dos Xeramõi algo importante para as crianças  

 

  

Figura: 12 (vó com suas netas) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

Está é uma fase muito interessante pois tudo o que eles aprenderam desde a infância é 

passada para as crianças. Os seus contos, as histórias contadas através da conversa ao 

redor do fogo de dia ou a noite. Não se tem horário para a aprendizagem como comenta 

o senhor Timóteo de Oliveira; “pode se aprender na frente do terreiro, com as próprias 
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crianças, num roçado ou até mesmo numa reunião, pois as crianças devem interagir 

nesse espaço”. Então quando um Ramõi (vô) chega perto de uma criança ele é sempre 

respeitado, e a criança também o respeita. É nesse momento que ele repassa toda sua 

sabedoria aos mais novos. As crianças interagem com as avós e os avôs, e assim essa 

relação de parentesco vai se unificando. Nunca uma pessoa mais velha é deixado de 

lado, e dispensado pela comunidade ou familiares. Quando todo seu objetivo aqui nesta 

terra foi comprido, então ele já pode seguir seu destino, e então seu espirito volta para 

sua antiga morada, Yvy porã (terra bonita) e ali continua sua jornada.  

 E na casa de reza que é levado o corpo das pessoas ou dos sábios mais velhos 

quando estes morrem. As crianças também participam desta cerimonia, aprendendo a 

respeitar todo o contexto vivido, pois sabem que um dia também partirão. Ninguém 

chora, neste momento de reza e cerimonia, pois todos cantam felizes acreditando que lá 

nesta terra serão felizes. Onde nunca irão passar fome ou sede, ter todo pronto, frutas e 

muito ei (mel). Terão sua moradia feita de barro, e onde podem ver e caçar todos os 

amimais que quiserem. (CADOGAN,1965, p.65) Quando um ancião morre é colocado 

dentro de um cesto, e também deve colocar alguns pertences que ele usa, pois assim ele 

irá muito feliz. E neste dia sempre chove, por que contam os sábios que é para levar 

toda a impureza que ele teve aqui na terra e para que tenha um guatá Porã (caminhada 

boa).  
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Capitulo III: Infância indígena e os desafios encontrados para ter uma escola 

diferenciada na educação escolar guarani 

 

Figura:13 (Marisa Rodrigues Benite) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

Quando se pensa em uma educação indígena, várias pessoas imaginam e vem 

logo na cabeça sobre educação escolar, aquilo que se aprende na escola. Mas na 

sociedade indígena, pensa na forma de ensinar as crianças e adolescentes a viver e ter 

uma vida boa, mas não pensando em ter no futuro muito dinheiro ou algo assim, mas 

sim em ter uma vida de respeito e dignidade com o próximo, com a natureza e tudo que 

existe nela. Mas para pensar numa educação escolar indígena, devemos pensar nas 

conquistas e desafios que enfrentamos desde os tempos da escola feita pra civilizar os 

indígenas e as novas conquistas que tivemos a partir da constituição até os dias atuais. 

Anteriormente a escola era feita para catequisar os indígenas e ensinar como deveriam 

se comportar perante a sociedade não indígena. Predominando sempre a língua e a 

escrita portuguesa, e inferiorizando a língua indígena, assim como as suas culturas. E 

umas das formas encontradas para isso seria a introdução de professores missionários, 

que ensinavam essa nova língua e introduziam a missão de acabar com a crença dos 
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indígenas, impondo ordem e regras da igreja não indígena. Como comenta em entrevista 

o professor Adriano de Oliveira, que trabalha como interprete na língua guarani, na 

escola Taguato, na aldeia Itanhaém, ele fala sobre a importância que a escola tem na 

aldeia em relação a língua materna guarani.  

``...quando estudava na escola dos brancos, eles riam de mim 

dizendo que eu não sabia falar o português, e até mesmo os 

professores tinham preconceito. Mas agora quando comecei 

a estudar na escola dentro da aldeia, ai me senti à vontade. 

Nós cantávamos em guarani, falávamos e brincávamos, e 

hoje as crianças que estudam na escola indígena sentem o 

mesmo eu acho...``(Adriano de Oliveira, 2015) 

 Sendo que o indígena era considerado como um livro em branco, que não tinha alma, e 

sem cultura alguma. Passando assim por cima de várias culturas e deixando a extinção 

de línguas e crenças, fazendo que eles seriam, `` os brancos``, os seres superiores. 

 Por muito tempo a educação indígena era posta dessa forma. Mas a partir da nova 

constituição em 1988, vários povos começaram a ver que tinham seus direitos 

reservados na lei, e que podiam sim lutar pela educação diferenciada. 

Mas mesmo assim muitos povos, como por exemplo, o povo guarani, tinha receio em 

introduzir a escola em suas terras indígenas, por ter o pensamento que a escola iria 

impor as ideias não indígenas, e assim acabar com sua cultura. Aos poucos os indígenas 

que estudaram nas escolas fora da aldeia começam a ser inseridos nas escolas dentro de 

sua própria comunidade, e assim as lideranças começam a ver as mudanças que ocorrem 

em suas aldeias e divulgam que as escolas onde tem professores indígenas guarani o 

trabalho e feito de forma diferenciada e respeitado suas diferenças no modo de educar e 

ensinar seus meios de conviver com a comunidade guarani e não indígena. 

Uma das conquistas foi de ter os professores de sua própria etnia lecionando em 

aldeias que tenha escola. Mas há muito mais, a ser conquistado ainda. Isso e valido 

relatar, porque só o professor indígena guarani sabe os respeitos que devem ter numa 

escola, pois quando não havia professor da própria etnia na escola, era muito diferente 

muito valores eram desrespeitados. E muitos professores não indígena não moravam na 

aldeia ou só tinham contato com os alunos e pessoas da comunidade guarani, só na 
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escola, e não vivenciavam o dia a dia dos alunos, como os professores indígenas que 

vivem e participam da vida social da comunidade. Assim sendo educadores na escola e 

na comunidade. Essa e uma das características do povo guarani, que cada pessoa que 

está na comunidade e conselheiro de cada criança que vive na aldeia, dando assim 

conselhos e broncas, fazendo com que aprendam as regras Tekoa (aldeia), todas as 

pessoas que participam desses ensinamentos, já passaram por isto também. E os 

professores não indígenas não participam da vida das crianças, por isso pensam que a 

escola e um lugar onde deve ser ensinado só os costumes e regras que vem de uma 

sociedade que eles consideram superiores. Desvalorizam assim os costumes 

tradicionais, ensinando o que e ``cientificamente comprovado ``. Mas o que vem a ser 

isso para os povos indígenas, e suas histórias contadas a milênios onde que fica? Para o 

povo guarani essas histórias são reais e fazem parte do desenvolvimento do corpo e da 

mente de cada indivíduo que pertence a comunidade. Suas interferências vão ter várias 

consequências na sua vida no futuro, sendo boas ou ruins, dependendo se foram 

seguidas suas regras ou não. 

Como por exemplo quando uma`` pessoa branca`` está em frente a educação 

sendo em sala de aula ou em outros departamentos na educação, não sabem que quando 

uma aluna está no ``Jaxy`` (período que a menina está menstruada, chamada de fase da 

lua) ela não pode vir na escola, no costume guarani, a menina deve ficar em resguardo, 

não fazendo nenhum tipo de serviço, comida ou afazeres, pois tudo que ela tocar pode 

dar errado. E se isso acontecer pode a menina ter várias consequências na sua vida. A 

mesma coisa acontece quando a menina tem sua primeira menstruação, fica certo 

período que varia de um mês no mínimo a três meses dependendo da família e 

comunidade, que esta deve ficar em casa, e não ter contato com meninos, e ninguém da 

comunidade, a não ser com os familiares. Nesse período a menina aprende a fazeres 

para começar a ser uma mulher completa. Não deve ter contato com a natureza e seus 

espíritos, deve-se manter em cima de uma tarimba de madeira e não ter contato com a 

terra, e ficar fechado em casa, aprendendo também os cânticos e as rezas.  

Então quando fica nesse período de Jaxy, a menina deve alimentar-se com certos 

alimentos do mato e tomar vários remédios para preparar seu corpo, fica restrita de 

comer alguns alimentos. E isso ela vai levar para o resto da vida, quando já esta mulher, 

nesse período de Jaxy, ela não deve fazer comida para o marido e nem pra ninguém, 



38 

 

 

 

pois se fizer isto, o alimento fica sem gosto, e pode fazer mal para quem se alimentar 

desta comida. Acredita-se que esse período ela está eliminando as coisas ruins do seu 

corpo, e tudo que ela tocar ira ficar ruim. Se ela entrar numa roca ou um lugar de 

plantio, tudo ira secar e morrer. 

Como então uma pessoa que não conhece a cultura guarani vai entender isso e 

respeitar. Vários professores não sendo guarani, dão falta quando uma menina falta 

aula, nesse período de mudança de fase. Isso acontece também com mulheres indígenas 

guarani que são merendeiras, professoras, nessas escolas, pois seus conceitos culturais 

não são respeitados.  

A educação só será diferenciada de verdade quando estes anseios forem 

atingidos e respeitados pelas pessoas que estão à frente dos cargos políticos e fazerem o 

que está previsto na constituição, valorizando as costumes, os calendários diferenciados, 

a merenda diferenciada, etc. sem essa valorização voltamos na escola antiga, onde o que 

valorizava-se era os costumes portugueses, e os ensinamentos indígenas eram 

menosprezados.  

III.I Brincadeira na aldeia 

 

Figura:14 (crianças brincando) 
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Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

Nesta parte é muito interessante, pois, a brincadeira e o trabalho andam juntos, as 

crianças não trabalham forçados, brincam e ao mesmo tempo vão fazendo os afazeres. 

Para as crianças o trabalho na roça é parte de um aprendizado que deve realizado 

durante o período da infância, sendo que não deve ser visto como um trabalho. Mas isso 

só acontece nos períodos de plantio, ou de colheita. O resto do tempo as crianças 

brincam, de fazer pequenas armadilhas, nadando no açude ou nas valetas onde há agua. 

Além de brincarem de pega-pega, bola, ou de carinho, boneca e outras brincadeiras. Na 

escola gostam muito de brincarem com seus professores, como por exemplos jogos, e 

rodas de cantigas.  

Na semana do Dia do Índio (semana do mês de abril), a escola sempre promove 

brincadeiras tradicionais do guarani, como por exemplo, corridas, arco e flecha de tiro 

ao alvo e tiro a distância, arremesso de lança, tiro com zarabatana. 
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Figura:15 (alunos em gincana) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 Os tiros ao alvo com flecha e zarabatana são feitos de modo com que os concorrentes 

devem acertar o alvo que são colocados em uma certa distância dependendo da faixa 

etária de cada participante. São atirados no coração da banana, ou e desenhado uma ave 

ou um outro animal, e o atirador deve acertar certa parte do animal que são enumerados. 

Como por exemplo, a cabeça vale dez pontos, o peito oito, nas pernas cinco, e assim 

vai, o atirador deve acertar nestes pontos se quiser ganhar. Além desses jogos a escola 

promove gincanas e trilhas onde vem escolas de outras aldeias para participar, assim 



41 

 

 

 

todos participam e interagem, e as brincadeiras e os jogos são variados. 

 

Figura:16 (interação com Tekoa Biguaçu) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

III. II Modos de saberes tradicionais guarani na educação escolar guarani. 
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Figura:17 petyngua- cachimbo guarani. 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

A imagem(petyngua) simboliza uma coisa concreta que existe no meio do convívio 

guarani, pois tem relação com Nhanderu (Deus maior) e com as crianças, os adultos e 

mais velhos. Como uma forma de comunicação entre os dois mundos. A fumaça que 

sai, não é simplesmente uma fumaça, mas sim todo o sentimento que está dentro de 

você, seu pedido, sua tristeza, sua alegria, seus desejos matérias e espirituais. Falando 

como um exemplo é como se fosse um celular para se comunicar com Nhanderu (deus). 

Observando que na cultura guarani as crianças desde muito pequenas já tem o contato 

com o fumo e o petyngua, sendo considerado uma coisa sagrada e que todo guarani 

deve ter como uma proteção. Para assim não ficar perdido em outras coisas que não são 

importantes para sua vida. A fumaça do cachimbo guia você para o caminho certo, 

direcionando como você deve se comportar diante dos desafios que vierem futuramente. 

 

III. III Interação entre escola e comunidade  

A comunidade e a escola trabalham de forma paralela, pois se organizam de forma que 

uma depende da outra para funcionar. Tanto professores quanto a comunidade discutem 

ideias para que sejam buscados meios de que à escola forme alunos guarani 

idealizadores de novos conhecimentos, sem que os antigos não sejam esquecidos ou 

prejudicados.  
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Figura:18 (Alunos da escola Taguato) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 A escola foi introduzida nas aldeias sem que os guarani conhecessem corretamente, 

sendo que era para introduzir a cultura portuguesa. Mas hoje é umas das armas 

fundamentais para que a cultura e tradição seja fortalecida. Com professores indígenas 

capacitados para trabalhar nas comunidades, a educação indígena guarani começou a 

mudar. 

A educação anteriormente era realizada na casa dos pais ou na Opy (casa de 

reza), hoje mudou um pouco. A educação também ocorre na escola com os professores.  
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 Figura:19 (Oga- casa de barro) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

Nem todos os ensinamentos são transmitidos no meio escolar. Muitos ainda 

ficaram e, só podem ser ensinados na Opy. E os professores sabem disso e respeitam os 

costumes. Mas hoje na escola vários costumes que as crianças tinham e faziam em casa 

ou na comunidade, é realizado na escola. E também pode ser comparado com os 

conteúdos trabalhados em sala de aula. Como as brincadeiras, o respeito com a natureza, 

as crenças, as histórias e contos dos mais sábios.  

 

Figura:20 (Timoteo de Oliveira Karai Mirim- líder espiritual e cacique da aldeia 

Itanhaém). Foto: (Davi Timóteo Martins) 

As crianças desde pequenas já aprendem como é o costume guarani. O que é e, 

será mais importante para ele no futuro próximo. Quando a criança está ao redor do 

fogo, ou no colo das mães, fica vendo as atitudes dos mais velhos e escutando as 

histórias que são transmitidas por eles.  
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Figura:21 Pablo Karai Martins (ao redor do fogo, vendo preparação do fumo, 

para o nhemongarai- batismo dos alimentos). Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

Figura:22(Lucia Kerexu’i de oliveira com sua filha). Foto: (Davi Timóteo Martins) 

A criança até ir à escola fica só com a mãe, os ensinamentos e educação é a mãe 

que passa, pois seu contato é maior com os seus filhos. Sendo que o pai muitas das 

vezes sai para trabalhar e fazer outros afazeres relacionados à subsistência dos mesmos. 
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As crianças em geral na aldeia aprendem os costumes observando as pessoas que 

as rodeiam. Como por exemplo, na confecção de cestaria e outros artesanatos.  

 

Figura:23: (Ângela de Oliveira, artes na escola). Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

E esse tema, também é tratado na aula de artes, geografia, matemática, ciências, etc. 

Porque quando o professor fala sobre um assunto, não pode deixar outra de lado, tudo 

está relacionada uma a outra. Pois está falando da natureza em geral. Como por 

exemplo, as pinturas corporais, as cores, a confecção das tintas. 
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Figura:24 (Brayan Kuaray`jú Martins, com pintura corporal) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

Os artesanatos são visto pelas crianças, depois elas tentam reproduzir igual. 
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Figura:25 (artesanato guarani) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

Isso também acontece com a educação escolar na escola. Mas só com a ajuda de um 

professor indígena que conheça e, saiba relacionar e comparar as distinções de culturas. 

Muitas das vezes nos livros didáticos vindos do MEC (Ministério de Educação) 

aparecem historias distorcidas, com relação a cultura indígena, ou a própria história. 

Fazendo com que o conteúdo que está escrita nele fosse única e verdadeira. E que não 

existisse outras formas verdadeiras de ver o mundo, deixando que os leitores acreditem 

que as ciências indígenas são mitos ou lendas. Por isso a importância de ter professores 

indígenas trabalhando nas comunidades indígenas. Pois só assim os alunos tem como 

discutir e argumentar os temas propostos pelos não indígenas. Porque os livros 

didáticos, tratando das questões indígenas estão muito pobres e incompletos. 
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Figura:26 (Alunos do 7° ano, 2013 da E.I.E.F.TAGUATÓ). 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

As histórias contados pelos avós das crianças, são ricos e explorados na escola. Então 

cabe ao professor fazer essa linha de comparação entre, as histórias orais contados pelos 

guarani, e as histórias que estão nos livros didáticos. As histórias contadas ao redor do 

fogo à noite, com os mais velhos ou seus pais, são verdadeiras e, que muitas das 

histórias que estão nos livros são errônea, vista como piada entre os alunos. Como por 

exemplo, a criação do mundo, ou o surgimento do ser humano no mundo. As ideias de 

criação e surgimento do mundo são coisas muito distintas, vista de uma cultura para 

outra. Assim como o tratamento com a natureza. Desde o pedido de cortar uma madeira 

para a confecção de artesanatos, ou para construção de casas.  
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Figura:27 (alunos recolhendo o lixo perto das fontes)  

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

A relação entre guarani mbyá e natureza vem de muito tempo. O cuidado, a limpeza e o 

respeito, são trabalhados na casa e na escola.  

 

Figura:28 (Alunos de 4° limpeza na aldeia). 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

Os costumes e rituais guarani também são trabalhados e estudados na escola. 



51 

 

 

 

 

Figura: 29 (preparação do fumo para o nhemongarai- ritual para dar nomes) 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

Pois as mesmas crianças que um dia estão na escola, estão na Opy também, onde 

acontecem os rituais. E isso é de grande valia, porque assim os professores podem trazer 

para dentro de sala de aula temas importantes que podem ser trabalhados. 
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Figura:30 (Mario Benites-Cerimônia na Opy, batismo dos alimentos). 

Foto: (Davi Timóteo Martins) 

 

Os alimentos são consagrados na Opy, para que seja feita no próximo ano uma boa 

colheita, que os alimentos a serem ingeridos pelos mbya, não façam mal. E que os 

espíritos da natureza e dos alimentos possam ser reverenciados com rezas e cânticos 

sagrados. É sempre feita na época da colheita do milho, onde também é dado os nomes 

as crianças mbyá guarani. 
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Considerações finais: 

 

         A partir dessa pesquisa, tornam-se evidentes que os processos de aprendizagem 

pelas quais uma criança guarani adquire é relacionada a família e a comunidade onde 

ela e inserida e tudo tem relação com a fauna, flora e a cosmologia. A própria 

cosmologia que envolve sua concepção de gestação e de nascimento, encontra-se repleta 

de conhecimentos que atrelam religiosidade com aspectos ambientais, nos quais se 

incluem forma de alimentar-se, de ervas medicinais. A relação entre cada pessoa com a 

Tekoa fica evidente pois estão interligados. As casas de barro, o terreiro onde fica sendo 

o primeiro contato da criança com a terra, e uma precisa de outra para sobreviver, sendo 

que o território fica sendo umas das principais questões de vida entre os guarani.  

Evidencia-se que a percepção a e vivencia de tais conhecimentos se dão nas atividades 

cotidianas em que, em meio de brincadeiras e responsabilidades, as crianças encontram 

companhia de outras, e relação entre pai, mãe, avos e tios, descobrindo, compartilhando 

e retransmitindo uns aos outros. Logo se percebe que toda a consequência e 

acontecimento que vem a acontecer com a fase adulta têm relação direta com o respeitar 

das regras na infância. Constrói-se na infância toda a fase aprendizagem e compreensão 

com o mundo, assim como nos cuidados da gestação, e dos pais. 

No entanto, gostaria de chamar atenção para o fato de que a educação escolar e 

educação indígena guarani andam juntas, lado a lado. A escola e a Opy são importantes, 

pois ali que se adquire maior parte dos conhecimentos. E que vários conhecimentos 

familiares são levados para o espaço escolar. A escola vem sendo umas dos principais 

motivos para debate, sendo que por um lado ajuda os guarani a lutar pelos seus direitos, 

ensinando os alunos como viver no mundo dos em que não e mais nosso. Por outro lado 

traz coisas negativas como um outro modo de cultura, e faz pensar como os professores 

devem trabalhar com isso. São dois mundos totalmente diferentes, onde entra em 

conflito alguns pensamentos. A escola também trouxe um uma conflito em relação a 

adolescência, pois como não tinha em certo momento da história e que agora tem, seria 

uma nova fase da vida. Pois com a escola meninos e meninas não casam tão cedo, e 

preferem o estudo. Assim verifica se a inserção infantil no campo de produções de 
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saberes, até então reconhecidas no âmbito das percepções adultas, fato que merece 

devida atenção, na medida em que revela o quanto as crianças tem a oferecer na 

compreensão dos mesmos. 

A importância de compreender o processos de aprendizagem guarani para 

vislumbrar uma educação que valorize esses conhecimentos e os respeite de fato. 

Ao termino dessa pesquisa observei que seria impossível colocar todos os fatos 

que acontecem durante o processo de aprendizagem de uma criança, e que esse trabalho 

será só uma pequena parte da história que pude escrever, sendo que essa pesquisa deve 

continuar e ser relatada para os futuros guarani que ainda virão.  
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Pessoas que foram entrevistadas: 

Pensei em entrevistar estas pessoas porquê de alguma forma tem relação com o meu 

trabalho, sendo que em algumas etapas da vida puderam sentir como foi a sua educação, 

ou como puderam educar seus filhos e netos. 

As entrevistas foram feitas através de conversas, tomando chimarrão, ou ao redor do 

fogo se esquentando, e até mesmo nas conversas do dia a dia. Sendo que nas conversas 

foram surgindo as perguntas referente ao tema. E os entrevistados não foram gravados, 

e nem foram feitas anotações, pois como muitos falaram que, a pesquisa vai muito além 

de só escrever, mas sim para que eu levasse o conhecimento para minha vida. E que 

quando se escreve perde todo o valor.  

Além dessas pessoas, que conversei, muitas outras pessoas da comunidade me ajudaram 

a pensar sobre este tema que é muito amplo. 

E são estas as pessoas com que conversei para realizar meu trabalho: 

Timóteo de Oliveira Karai Mirim 

(Cacique e líder espiritual da aldeia, fazem 17 anos que trabalha na liderança, foi 

cacique de várias aldeias da região, como: aldeia de Maciambu, Morro dos Cavalos, 

Imaruí. No documento dos Jurua tem 55 anos) 

 

Mário Benites 

(Morava em São Paulo, está desde o início da aldeia, na sua aldeia era Xondaro Tuvixa, 

ajuda sempre na Opy. Trabalha de agente de saúde nesta comunidade) 

 

Adriano de Oliveira 

(Professor e aluno do EJA, ensino médio, tem 22 anos, estudou até o quinto ano nas 

escolas de Jurua, hoje se sente realizado por ver seus irmãos estudarem em escolas 

guarani, e ter professor guarani) 
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Marli Antunes  

(Minha irmã mais velha, com 47 anos de idade, morava em Chapecó, na aldeia de 

Limeira, hoje mora em Biguaçu, sempre cuidou dos partos de suas filhas e noras, por 

isso sempre foi parteira e faz remédios para seus netos) 

 

 

 

História Guarani 

 

Kuaray e Jaxy 

 

 ...No início, bem antes de todos nós nascermos os animais e os espíritos superiores 

vinham na terra e conversavam com a gente. Então um dia desses um ser superior, 

desceu na terra e casou-se com uma índia guarani, teve dois filhos com ela. Um já 

estava grandinho já caminhava, e o outro estava na barriga. Pois a mulher estava 

gravida. Mas quando a mulher engravidou ele foi embora, mas disse que quando a 

mulher precisasse dele ela podia ir atrás, e que seu filho que estava na barriga saberia 

o caminho.  Pois naquele tempo os pais falavam com os filhos que estavam ainda na 

barriga. A mae contava causos e cantava para ele. O irmão que era mais grandinho 

também gostava de brincar com seu irmão. E um dia a mulher queria ir atrás de seu 

esposo, então pediu que seu filho que estava na barriga mostrasse o caminho. 

Saíram da aldeia e seguiram por uma trilha na mata. E sua mae perguntava e o menino 

respondia e mostrava o caminho certo. E a todo momento o menino que estava no 

ventre de sua mae pedia para sua mae uma flor. E no caminho onde eles estavam indo 

eram cheio de flores. Mas em um certo momento sua mae foi pegar uma flor e tinha 

uma mamangava que mordeu ela, entao ela ficou brava e não quis mais pegar flor para 

o menino. E seguiu o caminho, mas quando chegou numa encruzilhada, onde tinha dois 

caminhos ela perguntou para o menino, mas ele estava com raiva de sua mae e mostrou 
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o caminho errado. E esse caminho pegava para uma aldeia de Jaguarete (tigre de 

verdade). Onde era muito perigoso eles passarem por ali. Mas chegando na aldeia de 

jaguaretê encontraram uma velha senhora, que falou: -vao embora senão meus filhos 

enxergam vocês e irão comer vocês. Mas estava escurecendo e a mulher quis ficar. E a 

velha também tinha gostado das crianças. Então ela deixou eles ficarem, mas deviam 

sair bem cedo. E escondeu a mulher e os meninos dentro de um balaio grande onde 

colocavam mandioca. Logo seus filhos chegaram cansados e com fome porque não 

tinham caçado nada para comer. Mas sentiram o cheiro de gente e começaram a 

procurar. Reviraram tudo e logo os acharam. A mae mandou o menino correr para a 

mata. E menino que estava na barriga falava que não iria correr e iria lutar com os 

Jaguaretê. Mas a mae não conseguiu, pois estava muito barriguda. Eles pegaram a 

mulher e rasgaram tudo cada um pegava um pedaço, o menino que estava dentro da 

barriga logo saiu para fora, mas ele era muito rápido e eles se cansaram e não 

conseguiram pegar. Então a velha se meteu na frente e disse que era para eles 

pararem. Que ele so podia ser filho de superiores por isso não foi morto. E que ela iria 

cria-lo como filho seu, e dali pra frente seria parte da família. 

Mas o irmão maior escapou e jurou se vingar, por tudo que eles tinham feito para sua 

mae. Cresceu e sempre estava de olho no seu irmão mais novo, vendo tudo o que ele 

aprendia e que coisas que os Jaguarete gostavam de comer. Ele sempre queria falar 

com seu irmão mas ele tinha medo deles pois a família crescia rapidamente. Um dia ele 

teve coragem e foi até perto de um rio onde os Jaguarete gostavam de comer 

Guavirova. Ficou so observando eles tinham que passar por um tipo de pinguela feita 

de um tronco de arvore. Então quando eles foram passar ele começou a balançar 

aquela ponte, e eles iam caindo na agua e virando lontra. Mas aqueles que não caíram 

na agua corriam de um lado para o outro muito bravos. Nisso ele conseguiu encontrar 

o seu irmão e contou toda a história para ele. Então foram para a aldeia e mataram 

todos os Jaguarete que estavam na aldeia. E so sobrou o que estavam no outro lado do 

rio. Por isso ficou pouco Jaguarete... 

 

(História contada por uma grande sabia, minha mae Takua, falecida em agosto de 

2011. Esse conto e só uma pequena parte da história verdadeira) 
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Esta história sobre o sol e a lua, tem várias versões mas, no final tem o 

mesmo sentido para os guarani mbya. 

 

 

 

 

 

As fotos a seguir foram tiradas pelo autor 

 

 

 

 

(Reunião na aldeia Itanhaém. Nessas reuniões as crianças, jovens e adultos participam, 

sendo que é levado em consideração a aprendizagem em todas as etapas da vida) 
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(Alunos de sexto e sétimo ano estudando) 

(Desenho de um Taguató para tiro ao alvo usado na gincana escolar) 
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(Brincadeira na escola, hora do intervalo das aulas) 

 



65 

 

 

 

 

(Jogos com alunos) 
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(Desenho para tiro de zarabatana em jogos) 
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(Tiro de arco e flecha na escola, gincana escolar) 
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(Desenho de aluno do EJA, Afonso Mendes. Trabalho de reflexão sobre o mundo) 
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(Crianças na escola, aula ao ar livre, fora da sala de aula. As aulas na escola Taguató é 

livre, pois não precisa ser só dentro da sala, sendo que a natureza faz parte da 

aprendizagem dos alunos. Os alunos são: Kambatin(Aldair), Karai(Ricardo), 

Kerexu’i(Lidiamara), Yva (Shaline), Yva(Marisa) 

 



70 

 

 

 

 

(criança de cola com sua mãe, Mariza de Oliveira e seu filho)  



71 

 

 

 

 

 

 

 

( Kerexu’i fazendo grafismo, desenho de balaio, aula de estagio) 

 



72 

 

 

 

 

(Aluna do sexto ano, Para’i) 
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(Trabalhando artes na escola) 

 

 



74 

 

 

 

 

(Crianças da aldeia Itanhaém, em confraternização) 

 

 

 

(Alunos na escola, dia de gincana) 
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(Alunos do EJA, Educação de Jovens adultos, Ensino Médio) 


