UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMNETO DE HISTORIA
LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA DO SUL DA MATA
ATLÂNTICA

ARTE GUARANI NO ESPAÇO ESCOLAR

MARCIA ANTUNES MARTINS

Florianópolis 2015

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMNETO DE HISTORIA
LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA DO SUL DA MATA
ATLÂNTICA

ARTE GUARANI NO ESPAÇO ESCOLAR
MARCIA ANTUNES MARTINS

Trabalho apresentado como requisito para obtenção do titulo em Licenciatura
Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica na Universidade Federal de Santa
Catarina, sob orientação dos profs. Evelyn Schuler Zea e José Kelly Luciani.
Terminalidade: Linguagens.

Florianópolis 2015

2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata
Atlântica
Campus Universitário Trindade
CEP 88.040-900 Florianópolis Santa Catarina
FONE (048) 3721-9249 - FAX: (048) 3721-9359

Atesto que o acadêmica Márcia Antunes Martins, matricula n.
˚11100080,, entregou a versão final de seu TCC cujo título é A arte guarani no
espaço escolar, com as devidas correções sugeridas pela banca de defesa.

Florianópolis, 02 de março de 2015.

______________________________________
Orientador(a)

3

4

SUMÁRIO
AGRADECIMENTOS .................................................................................................................. 6
APRESENTAÇÃO ....................................................................................................................... 7
INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 9
ESCOLA E CRIANÇAS ............................................................................................................. 11
ARTE GUARANI NO ESPAÇO ESCOLAR ............................................................................. 14
RELIGIOSIDADE TRADICIONAL E A ESCOLA .................................................................. 21
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A ARTE NÃO SE SEPARA ...................................................... 23
REFERENCIAS: ENTREVISTAS CITADAS NO TCC ........................................................... 24

5

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar eu agradeço Nhanderu Tenonde etei por me dar força para vencer
essa grande caminhada e agradeço também minha mãe Maria Takua Antunes
Martins por me passar muitas sabedorias e entendimentos. Ao meu irmão Daniel
Kuaray Timoteo por sempre me ajudar nas pesquisas e trabalho, a meu esposo Daniel
Brisola por me esperar e agüentar tudo esse tempo, ao meu filho Matheus Vera
Antunes Brisola, as minhas filhas Brenda e Bruna por estarem sempre comigo, ao
nosso cacique Timoteo de Oliveira por passar os conhecimentos , ao seu Alcindo
Whera Tupã, a dona Rosa Poty Dja, por nos mostrar os caminhos, agradeço aos
meus orientadores José Kelly e Evelyn por me orientar nesse trabalho ,a professora
Dorothea, ao Clovis ,Rivelino e Melía ,ao Mauro, Ana Luzia, Helena que me
auxiliaram no estágio e todos da coordenação da licenciatura por nos dar apoio, à
minha comunidade e aos meus parentes Guarani.

6

APRESENTAÇÃO

Meu nome é Márcia Antunes Martins, nasci no dia 29 de abril de 1977, na aldeia
mbya guarani Limeira da terra indígena de Chapecó, no município de Entre Rios,
localizado no interior de Santa Catarina. Sou filha de Julio da Silva Yapua e de Maria
Erma Antunes Martins Takua.
De cinco irmãos dois conseguimos a graduação, eu e o meu irmão Davi Timóteo
Martins. Minha linhagem é dos mbya que é o um grupo exogâmico do povo guarani.
Minha alfabetização, feita na aldeia, foi na língua materna e também em português.
Estudei até a 4º série na aldeia e conclui o restante do ensino fundamental pelo CEJA
que tinha naquela época. Estudei fora e dentro da aldeia e conclui o Ensino Médio com
16 anos na sede do posto no município de Ipoaçú pelo EJA em 2006, na unidade escolar
Ensino Fundamental MEC/SECAD/SED/DIEBI/ Município Florianópolis. Foi muito
difícil chegar até aqui, pois passei muitas dificuldades, trabalhei fora e dentro da aldeia,
tenho duas filhas do primeiro casamento e mais um filho com meu novo esposo.
Atualmente sou professora na escola Taguato na Aldeia do Morro da Palha.
Decidi cursar uma faculdade para viver bem com meus filhos e meu esposo, porque
para nos guarani, como diz o nosso avô seu Alcindo Whera Tupã, a grande faculdade é
o opy, nossa casa e reza, mas a faculdade dos jurua, dos brancos, é mais algo que
complementa para ser reconhecido pelos jurua. E eu também queria aprender mais o
português e ser respeitada pelo povo não índio, porque um professor indígena bilíngue
passa por muita discriminação, quando você fala sou professora guarani todo mundo
pergunta se você é graduado, em que se formou. Por isso, decidi prestar o vestibular na
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC no Curso de Licenciatura Intercultural
Indígena do Sul da Mata Atlântica, pois vi nela uma oportunidade para nosso povo
guarani. Eu ingressei na universidade, escolhi a terminalidade das linguagens, porque
gosto muito da arte guarani e da diversidade de artes, pois trabalho há cinco anos na
educação como professora de Artes Guarani e também como professora de Educação
Física.
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Foto: Márcia Antunes Martins na Opy de Biguaçu (foto feito por professores de Biguaçu, junho/2010)
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INTRODUÇÃO

Antes de falar da minha pesquisa sobre artes guarani no espaço escolar vou introduzir
um pouco minha comunidade para compreender mais o Universo Indígena Guarani e
para entender o aspecto relacionado à nossa cultura e concepção de Artes na sociedade e
cosmo visão indígena Mbya.
A aldeia Morro da Palha é uma aldeia com 216 hectares de terras localizada na estrada
geral do Timbé norte de Biguaçu SC. O cacique da aldeia é Timóteo de Oliveira e o vice
cacique é Antonio Carlos Antunes. Esta foi comprada e registrada com 28 famílias
residindo com 98 pessoas. Na nossa aldeia temos 37 crianças de 0 a 12 anos de idade.
Há na aldeia a casa de reza com lideres espirituais e também há casas de alvenaria e
casas feitas de barro e pau a pique. Há uma cozinha comunitária que é utilizada como
classe de aula, pois não há escola na aldeia. Atualmente está sendo construída uma
escola. Também não há casa de saúde, nem casa de artesanato. A comunidade vive de
nossa forma tradicional guarani, onde há lideranças que devemos respeitar, pois em
cada aldeia há um tipo de regra a ser seguido. Na aldeia vivemos de caça, pesca e
algumas plantas nativas que plantamos para nos alimentar (como mandioca, feijão,
milho, batata, palmito). Muitas famílias vivem de artesanatos e outros são professores e
agentes de saúde e alguns mais idosos recebem aposentadoria do governo. Na aldeia as
crianças brincam de futebol e pescam, além de brincar também contribuem com a
comunidade buscando lenhas para seus pais.
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Foto: Vista da Aldeia Morro da Palha (foto feito por mim, Marcia Antunes Martins, outubro/2014)

Foto: Aula de artes comigo na Escola na Aldeia Morro da Palha (foto feito por mim, Marcia Antunes
Martins, outubro/2014)
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ESCOLA E CRIANÇAS

A partir de 1988 com a Constituição Brasileira, que assegurou a nós indígenas a ter
nosso direito de desenvolver uma educação escolar indígena diferenciada, através da
nossa língua materna o GUARANI, podemos desenvolver um planejamento próprio
através dos calendários específicos e tradicionais.
Dentro da educação escolar indígena podemos fazer um calendário realmente
diferenciado contendo nossas especificidades como cerimônias e rituais sagrados.
Com a lei 11645 que obriga as escolas não indígenas a estudar a historia afro-brasileira,
negra e indígena, podemos também a escrever nossas próprias historias contendo a
visão indígena.
A escola é multisseriada e bilíngue, onde é falado e ensinado a língua portuguesa e
guarani. A primeira língua que as crianças aprendem em casa é o guarani, por isso
muitos têm dificuldade com a língua portuguesa. Na quarta serie há 5 alunos e no 5°ano
há 3 alunos no total são 8 alunos que escrevem fluentemente o português com algumas
dificuldade de falar português.
Na aldeia as crianças se alimentam com bolinhos feitos em casas (bolo frito que
chamamos de xipá, mbojpé-bolo na cinza), arroz, feijão, mandioca e muitas carnes
sejam elas industrializadas ou de caças. As crianças são bem respeitadas em casa pelos
familiares e na escola pelos professores e por toda a comunidade. Aprendemos desde
pequenos que ter educação e respeito é essencial para uma vida melhor em comunidade.
As crianças são as peças fundamentais da resistência guarani. Antigamente a nossa
educação era repassada por nossos avós e ensinada na casa de reza, onde as crianças
aprendiam os ensinamentos dos mais velhos: a dança, os cânticos, e conhecer a
importância das curas das raízes, folhas e cascas. As aulas eram dadas oralmente e na
pratica pelo pajé, com o seu cachimbo (pentyngua) ele fazia as curas espirituais e de
doenças infecciosas. Hoje não é muito diferente, porque aprendemos na escola com o
professor e na casa de reza com o líder espiritual, essa é a nossa educação, nossa forma
de aprender.

Desde os tempos antigos a ARTE GUARANI está presente no nosso cotidiano,
geometrias e desenhos são representados em nossos artesanatos com significados
espirituais essenciais para vida do ser GUARANI.
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Como me disse numa entrevista1 o cacique e líder espiritual da aldeia Itanhae (Morro da
Palha), Seu Timóteo de Oliveira Karai Mirim (2014):
“a arte guarani de antigamente era muito bom. Os jovens e as crianças não
ficavam parados, eles praticavam muito a arte. Iam à mata a buscar os materiais
para fazer os artesanatos, e iam também para o roçado para plantar as sementes
tradicionais, como avaxi etei, avaxi ouvy, que é uma espécie de milho sagrado,
para nos mbya. As meninas se pintavam o rosto com a cera do mirim para ir
colher ovapyta que é uma espécie de coquinho da palmeira girival. Para os
guarani, é chamado de pindo’ovy (é a palmeira dos Tupã kuery), semente dos
deuses. E usavam muito, colhiam e traziam, e socavam para tomar o suco, e as
meninas depois usavam os coquinhos para fazer os colares. Também elas
colhiam o yakua, que é uma espécie de cabaça para fazer mbaraka mirim, para
rezar para nhanderú. E também elas buscavam as taquaras para fazer takuapu,
que também é uma espécie de um bastão, que é usado pelas mulheres na casa de
reza. E toda vez que é tocado no chão esse instrumento, no solo da opy,
nhandexy e nhanderu escuta nosso clamor. E o popyguay são os meninos que
fazem, também é uma espécie de instrumento sagrado que conforme a batida os
espíritos do mal se afastem. Esses popygua eram usados pelos ovycha kuery, os
guardiões que ficam em redor dos karai kuery. E também o tukumbo, é uma
espécie de suitera. Quando os seres malignos intentam se aproximar da nossa
casa de reza com o estrondo dos tukumbo eles se afastam. Esse era usado pelos
nossos soldados. Antes de anoitecer os xondaro kuery se reúnem frente a casa de
reza e dançam a musica do xondaro e cada um passa por eles (pelos tukumbo)
para entrar na casa de reza. Para nunca o espírito do mal acompanhar. A dança
do xondaro é uma dança muito sagrada para os karai kuery. Quando eles dançam
eles recebem a força de nhanderu tenonde, nhandexy para eles começarem a
fazer as curas divinas. Assim que meus avos contavam, sempre contavam que
era assim antigamente a arte guarani. Na arte guarani, nela tem toda essa
sabedoria ancestral, essa é a verdadeira arte guarani. Não é só artesanato, é
cultura, religião, tembiapo reko, mbya reko”.

1

Ver entrevista nas referencias.
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Observando a importância dessa arte venho aqui discutir como está sendo proposta a
arte indígena guarani dentro do espaço escolar. Como é feita e discutida também a
questão da mitologia e lendas e como são feitos os planejamentos dos professores de
arte e arte guarani.
Na minha experiência como educadora indígena pude observar a infância dentro da
concepção do universo Guarani. Esse sentimento de infância existe através do repasse
da cultura e dos costumes do meu povo. A arte se insere nesse meio como modo de
aprendizagem, como repasse e continuação da nossa cultura.
Meu desejo sempre foi ser uma professora de arte guarani. Porque na minha infância
minha mãe sempre nos ensinou a importância dos artesanatos na nossa vida. Para nós
nos formarmos um ser guarani precisamos passar por várias fases e rituais durante a
vida, seja no batismo tradicional nhemongarai ou nas cerimônias onde comemoramos os
dias sagrados para os mbya. E nesta observação de minha pesquisa pude observar algo
muito importante em relação à infância guarani: as crianças mbya ainda são cuidadas
ate cinco os anos, porque dizemos que ainda nessa idade são apenas nheès anjos espírito
nos visitando na terra que merecem ter mais atenção dos pais e só a partir de cinco anos
a seis anos irão começar a formar o ser guarani. A partir daí começa o processo de
aprendizagem e interações com o mundo anterior onde dão os primeiros passos para
serem autônomos e para interagir com a natureza e a arte guarani. Durante a pesquisa,
observei que os pais participam também do processo de aprendizagem das artes. Mesmo
a criança sendo pequena consegue aprender artesanato no dia a dia com os pais e nas
praticas e cânticos espirituais, dentro da casa de reza opy os cânticos são imensos. Na
observação da pesquisa, observei que os pais participam também do processo de
alfabetização, mesmo alguns não sabendo ler, conseguem perceber a importância dessa
aprendizagem. A infância na escola guarani é respeitada, todo processo de planejamento
é feito para que os alunos possam entender e interagir com a metodologia e a vida
escolar.
As brincadeiras tradicionais estão no cotidiano das crianças e jovens. Algumas delas se
destacam, pois ensinam também os cálculos ou são jogos que deve se usar a inteligência
ou concentração. Por isso, o planejamento também e feito com jogos e brincadeiras.
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Foto: Crianças brincando durante minha aula de artes na Aldeia Morro da Palha (foto feito por mim,
Marcia Antunes Martins, outubro/2014).

Desde quando comecei a trabalhar com educação, vi que dentro do espaço escolar esse
sentimento se prolonga, esse desejo de mostrar essa arte maravilhosa e respeitando que
cada criança tem seu próprio tempo aprendizagem.

ARTE GUARANI NO ESPAÇO ESCOLAR

Observei que na escola é respeitada todo o processo de planejamento e feito para que os
educadores interajam com as metodologias e a vida escolar das crianças, esse
planejamento também e feito com artesanatos e com jogos e brincadeiras tradicionais
nas praticas e nos conteúdos.
Atualmente não existe um currículo que define o que os professores devem ensinar nas
escolas guarani. Os educadores juntamente com a comunidade escolar que engloba pais,
professores e amigos da escola, fazem o planejamento anual com calendário escolar
especifico de cada comunidade, envolvendo então toda parte de cerimônias e datas
especificas do plantio e ano novo guarani.
Para a minha pesquisa, foi importante conhecer a experiência de professoras de arte de
outras escolas, e sobre a importância da arte no espaço escolar, concordo com o que me
disse numa entrevista2 a professora de arte guarani, Marcia Macena (2014):
“a arte guarani no espaço escolar é muito importante, porque as crianças de hoje
não sabem que a arte era muito usada por nos no passado. O colar, por exemplo,
é uma proteção para as crianças, não é usado só para bonito. É para se proteger
dos maus espíritos e de muitas doenças. O chocalho é um instrumento para
2

Ver entrevista nas referencias.
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invocar ñanderu, e é muito sagrado. As pulseiras, tudo tem um significado. Os
desenhos, é passado em forma de geometria dos animais. Isso é muito
importante no espaço escolar, repassar para as crianças, para eles aprenderem a
dar valor para a arte, e também nunca deixar de praticar.”

Minha colega de curso, a professora e vice-cacique Elizete Antunes (Nome guarani
Arai), também ressaltou a importância da arte guarani no espaço escolar, como ela me
contou numa entrevista feita durante as aulas do Curso de Licenciatura Intercultural
Indígena na UFSC:

“Arte guarani é muito importante e é o objetivo para trazer sabedoria e agilidade,
sempre voltando a espiritualidade dentro do espaço escolar. No espaço escolar a
pratica seria a melhor forma de ensinar, não adianta você só aplicar na escrita,
porque os alunos não vão a aprender. E pode fica só no livro, ou uma lenda,
como de antigamente, a gente só vê nos livros. A pratica é a melhor forma de
trabalhar, praticando, indo a mata, levando os alunos e mostrar para alunos o real
do trabalho, mostrando as madeiras para fazer os bixinhos, as takuaras para fazer
a cestaria, e trabalhar a realidade guarani mesmo. Porque se não vai acabar
ficando só no livro de arte. A arte guarani é isso que eu acho. Devemos mesmo
trazer no espaço escolar”.

Sobre a importância da arte guarani, vou falar da música, da dança, da confecção de
instrumentos, da geografia guarani, da arte corporal e da cerâmica guarani
especialmente no espaço escolar, e em alguns momentos também falar de outros
espaços.

A música é uma das formas de arte sagrada. Há vários tipos de cantos que são cantados
e falados, existem as musicas que são faladas onde são contadas historias ou
diretamente ligado ao sagrado. Há também cantos que são cantados como uma forma
repetida, que funciona como uma forma de contato a NHANDERU. Esse canto
basicamente e utilizado dentro da OPY (casa de reza tradicional). No espaço escolar só
pode ser ensinado e cantado a música do coral, todas as crianças podem cantar e
aprender.

Existem vários tipos de danças guarani, algumas exclusivamente femininas ou
masculinas. Dança do xondaro também e utilizada para o fortalecimento do corpo, da
mente ou da espiritualidade, com regras especificas dessa dança. Antigamente essa
dança era utilizada para treinar os soldados que cuidavam da proteção da aldeia. Esses
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xondaro deveriam estar preparados ate para pegar uma flecha em pleno ar e também
para brigar com outros tipos de seres que estão presentes na mitologia guarani como o
karugua, por exemplo, que é uma espécie de duende mitológico guarani, ou contra
feiticeiros ou tribos rivais. Os xondaro ou xondaria ainda existem para passar os
conhecimentos desses tipos de dança. No espaço escolar podem ser ensinados a dança
do xondaro e a dança do tangará. A dança da cura somente pode ser feita na OPY.

Um dos instrumentos sagrados e o MBARAKA MIRIM o chocalho que usamos como
símbolo de contato com NHANDERU nosso pai, o grande Criador. Através dele
podemos ter um contato, sua batida é como se fosse o bater do coração. Com todo esse
significado podemos trabalhar dentro da sala e aula de artes, também o lado da
religiosidade tradicional, a geografia e confecção desse instrumento.
Para confeccionar o MBARAKA MIRIM , primeiro é plantado e colhido e deixado pra
secar, depois é limpo e colocado dentro dele sementes de kapia, também conhecido
como rosário ou lagrimas de nossa senhora, que faz o som. Observei na escola de morro
da palha que a criança já tem essa consciência da importância desse e vários
instrumentos sagrados, que os pais também ensinam em casa a confecção e historias
ligadas a espiritualidade. Os instrumentos dos jogos também podem ser confeccionados
através de aula dinâmica, onde os professores alunos e pais podem estar fazendo
conjuntamente.
Outros instrumentos que podem ser confeccionados no espaço escolar e que serve para
jogar é o Mangá ou peteca, que é feita de palha de milho e pena de pássaros. Na
observação para fazer a pesquisa pude observar que os alunos interagem entre si
independentes da idade.
Outra experiência que eu tive como educadora foi a de ajudar a realizar as olimpíadas
guarani, onde os alunos tiveram palestras com xeramoin kuery, os educandos ajudaram
a pegar as madeiras e bambus no mato para a confecção de arco e flechas, zarabatana,
lança, corrida de tora. Os alunos puderam estar interagindo também com jovens de
outras aldeias, trocando experiências e competindo. A arte então esta presente dentro
dessa concepção de jogo.

Dentro da aula de artes também pode ser trabalhada a geografia tradicional onde
podemos observar a questão do clima e tempo guarani, muito importante também na
plantação da semente do mbaraka mirim que depende de tempo certo e de determinada
lua para o plantio.
A educação corporal guarani esta presente desde o nascimento da criança até a vida
adulta, essa educação começa a partir dos rituais de batismos NHEMONGARAI, que é
uma cerimônia para dar os nomes sagrados em guarani. A criança então começa a
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aprender que ela faz parte do povo guarani com seus modos de vida e suas regras e
hierarquias.
Na fase de transição de criança para jovem ela já é preparada para desenvolver alguma
função na aldeia. Antigamente as meninas, por exemplo, deveriam ficar dois anos
aprendendo a confeccionar artesanatos, a fazer comida, a cuidar da plantação.
Atualmente elas são preparadas para virar moças. Atualmente quando elas têm a
menstruação pela primeira vez, a menina fica um mês na casa, seu cabelo é amarrado,
feito tranças e cortados bem curtos, ela se pinta com urucum e uma tinta feita com cera
de abelha, os símbolos femininos indicam que ela já é uma mulher.

Desenho feito por Daniela Moreira (junho/2010)

A educação masculina também exige rituais de iniciação para o jovem virar homem,
nessa fase o menino é cuidado para não passar na água, ou ficar até tarde na rua, alguns
furam o beiço e colocam o tambetá, uma espécie de madeira feita de palmeira, esse
adorno indica que ele também já é homem.
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Essa é uma das primeiras fases em que os jovens aprendem a ter uma educação
corporal, conhecendo seu próprio corpo e toda as historias, mitos e lendas que envolvem
também esse processo de educação para nosso povo Guarani. A arte aqui esta envolvida
pelo processo de aprendizagem dos significados guarani.
As pinturas corporais das meninas e dos meninos cada um tem sua forma.

Foto: Aluna com pintura Araku Pytxã (foto feito por mim, Marcia Antunes Martins, outubro/2014)

A da menina, por exemplo, é em forma de pé de saracura que se chama ARAKU
PYTXÃ que é usado só no rosto. Tem também para as meninas a pintura de rosto
ONHEBOKEA e tem também a DJEGWA PIRIRI, esta também pode ser usada nas
mãos e nos tornozelos.
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Foto: Aluno com pintura idyvare pekã re (foto feito por mim, Marcia Antunes Martins, outubro/2010)

A pintura corporal dos meninos que é usada no rosto tem forma de ponta de flecha
chamada U´Y e também outra chamada XIVII REDYWA, que é como o bigode do
tigre. Os meninos também podem usar uma pintura no rosto que é em forma de cruz e
que se chama KRUTXU TAÝ PYTÃ DJEGWAA.

Antigamente os mais velhos também faziam panelas ou vasos de cerâmicas com
simbologias guarani. Hoje em dia e na cerâmica guarani desde sempre segue sendo feito
para manter um dos grandes símbolos de resistência guarani como o Petyngua, que é
uma representação de uma ponte entre as divindades e o Ser Guarani. Esse é feito na
OPY ou na casa dos mais velhos. No espaço escolar não pode ser feito, só podem ser
feitas as gamelas, panelas, vasos e barquinhos. Também podem ser feitas as máscaras.
Mas na escola também pode ser feitos desenhos do Petyngua, como fez meu aluno Ailto
Moreira, durante a aula de arte na Escola Wera Tupã, na Aldeia de Biguaçu, quando eu
dava aula em 2010. Ele desenhou a cobra que é toda enfeitada e tem toda sabedoria, e o
petyngua é como a cobra que ensina, é como uma ponte que leva todos os
ensinamentos.
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Desenho feito por Ailto Moreira (junho 2010).
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RELIGIOSIDADE TRADICIONAL E A ESCOLA

A religião tradicional esta ligada a OPY (nossa casa de reza), onde são repassados os
conhecimentos essenciais para formação do SER GUARANI. E uma espécie de
primeira escola da vida para nós MBYA.
Quando eu perguntei para o Seu Artur, que é líder espiritual e cacique da aldeia Tekoa
Feliz, se é proibido falar sobre o petygua na arte, ele me respondeu que é muito
importante colocar sim, porque faz parte. Ele disse assim:
“Essa concepção vale a pena colocar ele, porque nossos avos usavam e nos
usamos. E os karai kuery (pajés) usam ainda. Eu acho bom colocar para ser tudo
completo. Para ficar completo a arte verdadeira é colocar o petygua, popygua e
mbaraka mirim, arave y, mba’epu, mbaraka, tukumbo, ãguapu, todos esses
instrumentos fazem parte da arte guarani.”
Foi assim que eu pedi permissão para eles que são avos e lideres espirituais, para
colocar no meu TCC a arte verdadeira, ouvida deles mesmos. As artes são muito
sagradas.

Foto: Seu Artur e família, Aldeia Tekoa Vya (foto feito por mim, Marcia Antunes Martins, outubro/2014)
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Na aula de artes observando alguns professores pude notar que a espiritualidade também
e ensinada dentro do espaço escolar, um exemplo e os símbolos sagrados e sua
importância para cada cerimônia, também as lendas e mitologias tradicionais que são
repassados dentro e fora da sala de aula.

Desenho de Ismael de Souza (junho/2010)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A ARTE NÃO SE SEPARA

Considero que este meu TCC pode ajudar a ver a importância da arte da vida guarani,
dentro e fora do espaço escolar, que não deveria ser pensado por separado. Como me
disse durante minha pesquisa o professor bilíngue Adriano de Oliveira (2014):
“arte está em tudo que fazemos no nosso cotidiano. Mais isso poucos percebem,
para e isso que representa, tudo o que a gente faz no nosso dia a dia, ou seja, na
vida. As arte guarani e tudo, representa a forma de harmonias, entre os mais
velhos, jovens, as crianças, representa a palavra de viver em alegria, harmonia,
viver e entre mais importante viver em paz com tudo e com todo, e isso ter
cultura e religião... enfim a arte guarani representa a forma de viver”.
Penso que a arte guarani esta inserida na cultura, nos costumes e tradições sem estar
separada. Isto é ela não se separa. Na sociedade não indígena a arte esta dividida seja na
dança, musica, nas pinturas de quadros feitos por pintores, seja no cinema entre outros.
Digo que está dividida por que para vermos a arte precisamos comprar ingresso, seja
para um show de musica ou dança, cinema. Na cultura Guarani o conceito de arte este
inserido dentro do cotidiano e também está ligada à parte divina espiritual.
Seja na parte da pintura, musica, ou dança, a arte não se divide. Um exemplo é quando
há algumas festividades, onde os mbya kuery se pintam com símbolos sagrados, cantam
e dançam nas cerimônias com instrumentos musicais, a arte então não se separa.
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REFERENCIAS: ENTREVISTAS CITADAS NO TCC
Entrevista com o Sr. Artur Benite Cacique e líder espiritual
Aldeia Tekoa Vya, município de Maior Gercindo, rua negra chique.
Data da entrevista: 13/10/2014
Data de nascimento: 28/10/1942
Local: Tenente Portela
Casado com Dona Maria Campos
MÁRCIA: O que o Senhor acha da arte Guarani verdadeira e o que faz?
ARTUR: Eu acho tudo bom. Hoje em dia, para os jovens e as crianças e tudo bom.
Porque as crianças já estão perdendo e esquecendo da arte dos antepassados nossos
avos. O que eles trabalhavam é importante para eles, acho muito importante repassar a
arte verdadeira. É bom.
MÁRCIA: Em essa cultura do espaço escolar na arte dos Juruá. Para colocar no papel
na escrita, para as crianças ou para registrar no TCC, o que o senhor acha?
ARTUR: Eu acho muito bom. Deixar escrito no papel, tem que deixar para todas as
crianças como registro, mesmo porque a arte na escrita, as crianças aprendem. E deve
registrar mesmo, nossa arte para não se acabar. Já se esta perdendo, e na escrita não vai
se perder.
MÁRCIA: será que não é proibido falar sobre o petygua na arte, porque ele é um
instrumento muito sagrado, ou será que ele é uma arte verdadeira?
ARTUR: É muito importante colocar ele sim. Faz parte de tudo. Essa concepção vale a
pena colocar ele, porque nossos avos usavam e nos usamos. E os karai kuery (pajés)
usam ainda. Eu acho bom colocar para ser tudo completo. Para ficar completo a arte
verdadeira é colocar o petygua, popygua e mbaraka mirim, arave y, mba’epu, mbaraka,
tukumbo, ãguapu, todos esses instrumentos fazem parte da arte guarani. Os antigos
usavam, fazia parte da arte verdadeira. Tudo eles usavam.
MÁRCIA: Por isso eu peço permissão para vocês, que são avos e lideres espirituais,
para colocar no meu TCC a arte verdadeira, ouvida de vocês mesmos. Para mim a arte
era só arte, no papel, no livro. As artes são muito sagradas. Porque entra na arte as
sementes tradicionais. O milho verdadeiro e as plantas sagradas.
ARTUR: O amandui, jety, avaxi ete’y, taquare’e são verdadeiras sementes. Tudo é arte
guarani.
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MÁRCIA: E, porque as crianças de hoje só querem saber de jogar bola, vídeo game,
televisão, eles não querem saber mais de arte e nem do artesanato na pratica. Não
querem mais fazer bixinho nem os balaios, as crianças só querem aprender na teoria, só
escrevendo. Por isso eu estou contando para você. Então agujevete, ame’e devype.
ARTUR: Obrigado.

Entrevista com professora de arte Guarani, Márcia Macena.
Data: 13/10/2014.
Local: Aldeia Tekoa Vya, município de Maior Gercindo, rua negra chique.
Data de nascimento: 24/4/1984
Local: Pirubi, São Paulo, Aldeia Bananal
MÁRCIA: O que você acha da arte guarani no espaço escolar?
MÁRCIA Macena: Eu acho que a arte guarani no espaço escolar é muito importante,
porque as crianças de hoje não sabem que a arte era muito usada por nos no passado. O
colar, por exemplo, é uma proteção para as crianças, não é usado só para bonito. É para
se proteger dos maus espíritos e de muitas doenças. O xocalho é um instrumento para
invocar ñanderu, e é muito sagrado. As pulseiras, tudo tem um significado. Os
desenhos, é passado em forma de geometria dos animais. Isso é muito importante no
espaço escolar, repassar para as crianças, para eles aprenderem a dar valor para a arte, e
também nunca deixar de praticar. Eu gosto de dar aula de arte guarani, porque desde
criança sempre vivo disso, e sempre estou praticando a arte guarani.
MÁRCIA: Obrigado ayvete

Entrevista com aluno do terceiro ano do ensino médio.
Nome: Kiko Benite Kuaray
Data: 9/11/2014.
Local: Aldeia itañae (mora na aldeia de Canelinha)
Data de nascimento: 21/12/1990.
Local de nascimento: São Miguel das Missões
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MÁRCIA: O que você acha sobre a arte guarani no espaço escolar?
KIKO: Eu acho muito importante. Acho muito importante trabalhar nesse espaço a arte
guarani porque hoje em dia já esta-se perdendo o costume da pratica, porque nos jovens,
não temos mais tempo. Porque temos que trabalhar e estudar. Mas esse trabalho no
espaço escolar sobre a arte, é muito importante os professores trazerem para esse
espaço. Sempre revitalizando, as praticas e a nossa cultura. Para mim a arte é muito
importante, principalmente quando ela é guarani.
MÁRCIA: muito obrigado.

Entrevista com Timóteo de Oliveira Karai Mirim. Cacique e líder espiritual da
aldeia Itanhae (Morro da Palha), Timbe, Município Biguaçu.
Data: 9/9/2014.
Data de nascimento: 18/12/1963
Local: Aldeia Canta Galo, Município Viamão, Rio Grande do Sul
MÁRCIA: O que o senhor acha da arte guarani de antigamente?
TIMÓTEO: A arte guarani de antigamente era muito bom. Os jovens e as crianças não
ficavam parados, eles praticavam muito a arte. Iam na mata a buscar os materiais para
fazer os artesanatos, e iam também para o roçado para plantar as sementes tradicionais,
como avaxi etei, avaxi ouvy, que é uma espécie de milho sagrado, para nos mbya. As
meninas se pintavam o rostro com a cera do mirim para ir colher ovapyta que é uma
espécie de coquinho da palmeira girival. Para os guarani, é chamado de pindo’ovy (é a
palmeira dos Tupã kuery), semente dos deuses. E usavam muito, colhiam e traziam, e
zocavam para tomar o suco, e as meninas depois usavam os conquinhos para fazer os
colares. Também elhas colhiam o yakua, que é uma especie de cabaça para fazer
mbraka mirim, para rezar para ñanderú. E também elas buscavam as taquaras para fazer
taquapu, que também é uma espécie de um bastão, que é usado pelas mulheres na casa
de reza. E toda vez que é tocado no chão esse instrumento, no solo da opy, ñandechy e
ñanderu escuta nosso clamor. E o popyguay são os meninos que fazem, também é uma
espécie de instrumento sagrado que conforme a batida os espíritos do mal se afastem.
Esses popygua eram usados pelos ovycha kuery, os guardiões que ficam em redor dos
karai kuery. E também o tukumbo, é uma espécie de suitera. Quando os seres malignos
intentam se aproximar da nossa casa de reza com o estrondo dos tukumbo eles se
afastam. Esse era usado pelos nossos soldados. Antes de anoitecer os xondaro kuery se
reúnem frente a casa de reza e dançam a musica do xondaro e cada um passa por eles
(pelos tukumbo) para entrar na casa de reza. Para nunca o espírito do mal acompanhar.
A dança do xondaro é uma dança muito sagrada para os karai kuery. Quando eles
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dançam eles recebem a força de ñanderu tenonde, ñandexy para eles começarem a fazer
as curas divinas. Assim que meus avos contavam, sempre contavam que era assim
antigamente a arte guarani. Na arte guarani, nela tem toda essa sabedoria ancestral, essa
é a verdadeira arte guarani. Não é só artesanato, é cultura, religião, tembiapo reko, mbya
reko.

Entrevista: Professora e vice-cacique Elizete Antunes (Nome guarani Arai), aluna
da licenciatura na terminalidade Humanidades.
Aldeia: Pirarupá, Maciambu, Município de Palhoça

MÁRCIA: O que você acha da arte guarani no espaço escolar?
ELIZETE: Arte guarani é muito importante é o objetivo para trazer sabedoria e
agilidade, sempre voltando a espiritualidade dentro do espaço escolar. No espaço
escolar a pratica seria a melhor forma de ensinar, não adianta você só aplicar na escrita,
poque os alunos não vão a aprender. E pode fica só no livro, ou uma lenda, como de
antigamente, a gente só vê nos livros. A pratica é a melhor forma de trabalhar,
praticando, indo a mata, levando os alunos e mostrar para alunos o real do trabalho,
mostrando as madeiras para fazer os bixinhos, as takuaras para fazer a cestaria, e
trabalhar a realidade guarai mesmo. Porque se não vai acabar ficando só no livro de
arte. A arte guarani é isso que eu acho. Devemos mesmo trazer no espaço escolar.
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