1

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento de História
Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata
Atlântica

Raiane Benites Samaniego

Quem sou eu? Juventude guarani:
Confronto entre gerações

Florianópolis, 2015
1

2

Raiane Benites Samaniego

Quem sou eu? Juventude guarani:
Confronto entre gerações

Trabalho

de

Conclusão

de

Curso

de

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da
Mata Atlântica da Universidade Federal Santa
Catarina, UFSC.

Orientadora: Antonella Imperatriz Tassinari
Co- Orientador: Aldo Litaiff

Florianópolis, 2015

2

3

3

4

4

5

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a todos que contribuíram
direta ou indiretamente em
minha formação acadêmica.
Aos jovens que tiveram uma grande
importância para o
desenvolvimento do meu trabalho.

5

6

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que contribuíram no decorrer
desta jornada, em especialmente:
Ao Nhanderu, a quem devo minha vida.
A minha família que sempre me apoiou nos
estudos e nas escolhas tomadas.
A minha querida mãe e amigos por sempre me incentivar e
Compreender- me nos momentos difíceis.
A orientadora Profª. Antonella Tassinari e CO- Orientador Profº. Aldo Litaiff
que teve papel fundamental na elaboração deste trabalho.
Aos meus colegas pelo companheirismo e
disponibilidade para me auxiliar em vários momentos.
A comunidades de Boa Esperança e de Três Palmeiras.
Aos alunos, e aos jovens que tiveram um papel fundamental neste trabalho.

6

7

Lista de Fotos
Foto 1: Cabana localizada no centro da aldeia Boa Esperança. Arquivo pessoal.
Foto 2: Tupã Kuaray, foto tirada na gravação do Filme “Como a noite apareceu”.
Foto 3: Cabana com artesanatos expostos para venda. Arquivo pessoal.
Foto 4: Localização das aldeias Guarani do Espírito Santo
Foto 5: Tupã Kuaray, foto tirada na gravação do Filme “Como a noite apareceu”.
Foto 6: Karai Tataendy, Nelson Carvalho dos Santos, Cacique da aldeia Três Palmeiras. foto
tirada na gravação do Filme “Como a noite apareceu”.
Foto 7: Alunos na escola, Escola Municipal Pluridocente Indígena “Três Palmeiras”. Arquivo
pessoal.
Foto 8: Alunos tomando banho no rio, no Parque Mero Leitão em Santa Tereza (ES). Arquivo
pessoal.
Foto 9 e 10: Time masculino e feminino de Boa Esperança. Arquivo pessoal
Foto 11: Gislaine e Letícia na sala de aula na UFMG com a professora e colegas de turma da
etnia Pataxó. Arquivo pessoal
Foto 12: Vilmones no Time de handebol representando a escola nos jogos escolares do
estado. Arquivo pessoal.
Foto 13: Vilmones ajudando na pintura da casa cultural na Aldeia de Três Palmeiras. Arquivo
fornecido pelo próprio Vilmones.

7

8

SUMÁRIO:

Resumo - 7
Apresentação – 8
1. Introdução – 9
2. Quem sou eu? Juventude guarani: Confronto entre gerações - 15
3. Considerações finais – 25
Bibliografia - 27

8

9

Resumo:

O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso é compreender o surgimento das
categorias “adolescente/ juventude” nas aldeias guarani do Estado do Espírito Santo na
atualidade. Descrever a rotina e visão de mundo dos jovens e expor a minha visão como
jovem Guarani. Os objetivos específicos são: entender como se define “adolescência” e
“Juventude”; ilustrando as formas de organização desses jovens na aldeia, quais as suas
perspectivas em relação aos estudos e vida na comunidade; mostrar a realidade em que vivem
esses jovens atualmente (situação familiar, de trabalho, de estudos etc.). A metodologia
utilizada foi qualitativa. A pesquisa de campo foi realizada buscando os relatos de jovens,
observações, não só com os jovens mais também com lideranças. Usar trabalhos que eu já
comecei durante os períodos intermediários do nosso curso. Fazer levantamentos que possam
me ajudar no meu trabalho como: O que fazem quando não estão na escola, Quais os estilos
desses adolescentes/jovens, pesquisar qual é o jovem que tenho na comunidade usando a
metodologia de Grupos Focais (É uma técnica de pesquisa bastante utilizada na área de
Marketing). Trata- se de um método de pesquisa qualitativo, dada à ausência de medidas
numéricas e análises estatísticas; Para você manter a identidade cultural você deve praticar
atividades que as lideranças da aldeia não fornecem para os mais jovens. Para que várias
coisas não se percam deve haver um incentivo, tanto na comunidade, quanto na família. Isso
deve acontecer desde a fase de criança. Além de haver uma prática diária dos costumes e
tradições do povo Guarani. Além disso, deve se fazer valer os direitos dentro das escolas,
respeitando a cultura as diferenças e a cultura indígena. E principalmente o contato com os
mais velhos com os mais novos, é uma das melhores formas para se preservar e resgatar a
autonomia e a identidade, uma vez que o hábito de aprender para os guarani é através da
oralidade. Muitas vezes os mais velhos e as pessoas da aldeia cobra muito dos mais jovens,
porém não dá a assistência para que ele continue mantendo os valores culturais do seu povo.
Na aldeia onde moro acontece isso há um atrito entre Jovens versos mais velhos. Há uma
“PRESSÃO” que envolve esses jovens a ficar sem saída, por influência sofrida pela cultura
ocidental.

Palavras-chave: Índios Guarani, Juventude, cultura.
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Apresentação:

Meu nome é Keretchu Mirim, sou indígena da etnia Guarani e acadêmica do curso de
Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica na Universidade Federal de
Santa Catarina. Nasci no dia 23 de Dezembro de 1992 na aldeia de Porto Lindo município de
Japorã/ MS. Em Português meu nome é Raiane Benites Samaniego, filha de Vicente
Samaniego e de Sandra Benites, somos em total de 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres, vivi até
meus 7 anos nesta terra indígena de Porto Lindo onde meu pai trabalhavam na roça para nós
sustentar. Com 7 anos de idade saímos da aldeia de porto lindo e fomos para o estado do
Espírito Santo, na Aldeia indígena Guarani que se chama Aldeia Boa Esperança, TEKOA
PORÃ. Atualmente moro na aldeia Boa Esperança (Tekoa Porã) localizada no município de
Aracruz/ ES. Sou professora, iniciei neste ano de 2014, na Escola Municipal Pluridocente
Indígena “Três Palmeiras”. Dou aula para as séries inicias de 1º a 3º ano do ensino
fundamental. E aula da disciplina de História para as séries finais do Ensino Fundamental (6º
ao 9º ano). Escolhi o tema, pois desde o início do curso meu foco foi a juventude indígena da
aldeia onde moro e a aldeia onde eu trabalho (Três Palmeiras). Sempre quis desenvolver
algum trabalho com os jovens, pois eles também têm algo a oferecer através dos
“conhecimentos” que adquirem da educação dos pais, avós e mais velhos da comunidade.
Muitas vezes os jovens se sentem desvalorizados diante da comunidade e muitas vezes por
isso e outros fatores acabam deixando que as influências tomem conta dos seus pensamentos e
modo de viver na comunidade. Ao mesmo tempo há uma falta de incentivo para que eles
pratiquem o modo de ser tradicional Guarani. Ao longo do curso também percebi que há
poucos estudos sobre a juventude indígena escrita. Isso só fez com que eu me incentivasse
mais ainda a fazer um estudo de pesquisa sobre a juventude indígena guarani da atualidade.
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1. Introdução:

No Espírito Santo, no município de Aracruz, os Guarani compartilham com os Tupiniquim,
da Terra Indígena Tupinikim com 14.282 hectares e na TI Caieiras velhas II com 57,0
hectares, onde estão localizadas as aldeias indígenas Guarani: Boa Esperança, Três Palmeiras
e Piraquê- Açú. As áreas já estão demarcadas. As aldeias Guarani do Espírito Santo fazem
parte da intensa e ramificada rede territorial dos Guarani que se estende pelos estados do
sudeste, centro- oeste e sul do Brasil e outros países da América do Sul. Na aldeia Boa
Esperança são 40 famílias cadastradas e mais ou menos 100 pessoas, segundo informações do
Posto de Saúde responsável por atender as três aldeias. A primeira aldeia a ser fundada foi
Boa Esperança em 1978, formada por casas de estuque (Casas que possuem cobertura de
palha seca) e algumas de alvenaria. Na parte central da Aldeia, encontra- se uma cabana, que
serve para realizar as reuniões (Aty).

(Foto 1) Cabana localizada no centro da aldeia Boa Esperança. Arquivo pessoal

Atualmente o cacique da aldeia é Werá Kuaray (Antônio Carvalho) mais conhecido como
Toninho. A aldeia de Três Palmeiras surgiu em 1997, através do rompimento com a aldeia de
Boa Esperança, por discordâncias quanto à forma de organização política até então praticada.
Atualmente o cacique da aldeia de Três Palmeiras é Karai Tataendy (Nelson Carvalho dos
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Santos) são 40 famílias e mais ou menos 120 pessoas. No centro da aldeia, há uma cabana
construída em 2005, que serve como espaço de venda de artesanato, realização de reuniões,
eventos da aldeia e também como espaço Escolar para atividades diferenciadas e é um espaço
de socialização da comunidade Guarani, onde serve como ponto de encontro da maioria dos
Jovens, homens, mulheres e crianças.

A aldeia de Piraquê- Açú foi fundada em 2001, fica no território de Caieiras Velhas II e foi
incorporada após um conflito entre índios e a Empresa Thothan Mineradora Marítima LTDA,
essa aldeia é formada por 11 famílias cadastradas, com pouco mais de 30 pessoas. As
moradias são todas de Alvenaria. A aldeia de Olho D’água tem 9 famílias cadastradas com 31
pessoas atualmente, foi formada em 01 de Outubro de 2007, mas foi no dia 10 de Novembro
que foi reconhecida como a 4ª aldeia Guarani, a área já está demarcada pela FUNAI
(Fundação Nacional do Índio). Atualmente o cacique da aldeia é Whera Poty (Roberto Carlos
Silveira). “Para nós Guarani a religião é muito forte e importante e é mantida até os dias de
hoje, porque tem uma casa de reza, Opy, onde os mais velhos da aldeia passam a força e os
conhecimentos necessários para todas as atividades e trabalhos que acontecem na
comunidade.” Palavras sábias do Tupã Kwaray, que tem 61 anos. Seu nome em português é
Jonas Ernesto da Silva, nasceu no dia 21/11/1953 na Aldeia Itatinga, em São Paulo. Seus pais
chamam-se Tupã Gwyra e Keretxu Mirim.

(Foto 2): Tupã Kuaray, foto tirada na gravação do Filme “Como a noite apareceu”
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Isso seria fundamental para a Educação do modo de ser e práticas da educação tradicional na
aldeia, mas isso não acontece, pois na nossa comunidade não há casa de reza. Foi construída
uma casa de reza na aldeia de Três Palmeiras, esse por sua vez só funciona quando há alguma
cerimônia na comunidade e quando vem um pajé de outro lugar. Na nossa aldeia valorizamos
muito ainda o artesanato, que todas as famílias fazem como modo de manter a cultura e
também para gerar renda através da venda. A língua materna é o guarani que é falada pela
maioria das pessoas da aldeia. Porém já há casos de algumas pessoas Guarani da aldeia terem
o Português como a primeira língua, isso ocorre pois nesses casos, esses já são mestiços, na
maioria das vezes nascidos fora da aldeia e vem morar na aldeia depois.

(Foto 3): Cabana com artesanatos expostos para venda. Arquivo pessoal

Os jovens das aldeias guarani são cheios de ideias, como por exemplo, a construção da quadra
esportiva para poderem se reunir para jogarem Futebol com os amigos, colegas. Além disso, a
pedido da comunidade foi construída uma casa cultural, onde tem um acervo de fotografias
contando a história da caminhada liderada pela kunha karai Tatãtî Ywarete, morreu aos 114
anos na aldeia Tekoa Porã, ela liderou a caminhada pela busca da terra sem males, e fundou a
aldeia Boa Esperança pensando ter chegado à terra prometida. Essa casa cultural foi pensada
para que os jovens trabalhassem como guias turísticos, mas não deu muito certo, pois não
havia cursos de preparação, para que esses jovens aprendessem como dirigir o funcionamento
da casa cultural. A casa cultural é aberta ao público e nela também há venda de artesanato.
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Na maioria das vezes muitos jovens ficam em casa sem nada para fazer. Pois muitos não têm
opção de lazer. Eles querem um espaço para que possam passear um espaço de diversão,
porque aqui onde moramos não tem isso, só há um campo de futebol improvisado pelos
próprios moradores da comunidade onde jogam quando marcam jogos com outros times de
fora da aldeia e de outras comunidades indígenas, muitos jogam principalmente nos finais de
semana. Essas são ideias que eles querem colocar em prática, mas por falta de apoio das
lideranças, pais e até mesmo da Escola não conseguem. Com isso eles perdem o interesse das
coisas e por falta desse interesse vão se desmotivando, se sentindo como se não tivessem o
seu papel na sociedade em si.
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(Foto 4) Localização das aldeias Guarani do Espírito Santo

O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso é compreender o surgimento das
categorias “adolescente/ juventude” nas aldeias guarani do Estado do Espírito Santo na
atualidade, em relação às suas características locais, identidade e expectativas. Os objetivos
específicos são: entender como se define “adolescência” e “Juventude”; ilustrando as formas
de organização desses jovens na aldeia, quais as suas perspectivas em relação aos estudos e
vida na comunidade; saber quais os impactos provocados pelas influências de não indígenas
sobre esses jovens e mostrar os principais fatores que levam os jovens a desistirem dos
estudos; e qual a gravidade disso em suas vidas; mostrar a realidade em que vivem esses
jovens atualmente (situação familiar, de trabalho, de estudos etc.).

A metodologia utilizada foi qualitativa. A pesquisa de campo foi realizada buscando os
relatos de jovens, observações, não só com os jovens mais também com lideranças. Usar
trabalhos que eu já comecei durante os períodos intermediários do nosso curso, como
entrevistas e falas coletadas durante os trabalhos tempo-comunidade desenvolvidas na aldeia.
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Fazer levantamentos que possam me ajudar no meu trabalho como: O que fazem quando não
estão na escola, Quais os estilos desses adolescentes/jovens, pesquisar qual é o jovem que
tenho na comunidade usando a metodologia de Grupos Focais (É uma técnica de pesquisa
bastante utilizada na área de Marketing). Utilizei essa metodologia como uma forma de
entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na interação, desenvolvidas nas minhas
próprias aulas da disciplina de História. Juntava os alunos e lhes perguntavam sobre os
assuntos que me interessavam para o meu trabalho, mais muitas vezes eram mais conversas
informais com os alunos e depois das aulas anotava as informações que eu poderia usar no
trabalho. Mais depois sempre pedia permissão para que eu citasse no meu trabalho. Trata- se
de um método de pesquisa qualitativo, dada à ausência de medidas numéricas e análises
estatísticas; Leituras de trabalhos já feitas durante o curso para fazer fichamento; As aldeias
de Boa Esperança e Três Palmeiras serão as aldeias estudadas mais principalmente a aldeia de
três palmeiras por concentrar a maior parte dos jovens.
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2. Quem sou eu? Juventude guarani: Confronto entre gerações

No Espírito Santo onde estão localizadas as aldeias indígenas Guarani de Boa Esperança, Três
Palmeiras, Piraquê-Açú e Olho D’água, esta última foi a ocupação mais recente. Dentre as
pessoas que moram nessas aldeias, a maioria da população é adolescentes/Jovens. A visão de
que estamos cada vez mais perdendo nossos jovens, de se esquecer da cultura, se deve ao de
que, hoje os jovens estão mais entrosados com as mudanças que ocorrem no mundo, como o
uso das tecnologias, o acesso às redes sociais entre outros. Isso estaria mudando o seu modo
de pensar e agir na aldeia, fazendo com que eles venham buscar novas condições de vida, mas
não deixando de exercer as suas funções na comunidade. São adolescentes com mais atitudes,
mas ao mesmo tempo estão descobrindo coisas novas “Certas ou Erradas”. Depende de cada
um, querer seguir as suas “escolhas”. Na Visão das pessoas mais velhas e pessoas de fora da
aldeia, eles estão cada vez mais perdendo sua “identidade cultural”. Não se interessam mais
em seguir a cultura tradicional, o modo de ser e de viver guarani. De interagir com a
comunidade, procurar os mais velhos para uma roda de conversa etc. Estão mais preocupados
em ter uma roupa de marca, calçados de moda, celulares de última geração etc., sem ao
mesmo se dar conta que para ter é necessário trabalhar. Mas isso se deve à falta de incentivo
pela parte das lideranças e comunidade para que esses jovens busquem a praticar a cultura de
dança, canto, pescar, plantar etc. Muitos estudam na aldeia Três Palmeiras até o 9º ano do
Ensino Fundamental, mas poucos continuam a estudar para concluir o Ensino Médio. Isso se
deve ao fato da escola de Ensino Médio ficar no bairro Coqueiral próxima da aldeia Boa
esperança, ou seja, fora da aldeia, e muitos acabam desistindo por muitos fatores. E um dos
fatores mais importante a ser considerado é a dificuldade que muitos encontram na
comunicação e convivência com não índios. E o preconceito que muitos ainda enfrentam fora
da aldeia. E esses jovens não têm uma organização política na aldeia e, vejo uma necessidade
de que esses jovens tenham uma organização para que eles se “mostrem”, para que as pessoas
possam conhecê-los e para que eles mesmos se sintam valorizados na comunidade em que
vivem, pois a realidade em que os jovens se encontram hoje é muito diferente dos tempos
passados. E, se esses jovens não tiverem algo para se ocuparem, as influências sofridas vão
tomarem conta deles. Temos visto que os jovens indígenas de outros grupos são mais
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vulneráveis ao uso de drogas lícitas e ilícitas, violências e outros. Se não houver mais
cuidados em relações aos jovens da aldeia, esses problemas acabarão atingidos também em
grande escala os nossos jovens da aldeia.

A escolha da aldeia Guarani Tekoa Porã, no Espírito Santo foi feita a partir da revelação que
o nosso Pai (nhanderu) enviou por um espírito de luz formando a aldeia naquele local. A vida
antes se baseava na plantação de alimentos para o sustento, caçavam nas matas e faziam
mundéu e outras armadilhas para o consumo das pessoas na comunidade. Agora há pouca
mata, em sua maioria, devastadas pelos não índios, a terra não é melhor para plantio, as águas
estão poluídas e alguns até secaram. A aldeia foi demarcada em 1988 e possui 4492 hectares,
e depois reivindicaram mais 2571 hectares. Na primeira instância, a aldeia Guarani de Boa
esperança e de três palmeiras é composta por bastante jovens. O desenvolvimento do meu
trabalho é focado nesses jovens, além é claro que também procurei conversar com os mais
velhos da comunidade. Procurei entender como se define “adolescência”, na verdade não há
uma definição concreta do que seriam essas categorias para o Guarani: “A vida para o
Guarani é definida em três fases: Infância, Juventude e Velhice. Mita’í e txitxi’í são
considerados os recém-nascidos. Kyringué, Kunumi, kunhataín serve para meninos(as) até a
fase que começa a engrossar a voz para os meninos, e para as meninas quando entra na fase da
primeira menstruação, vai até mais ou menos 12 anos de idade. A partir da primeira
menstruação a moça já está pronta se casar e formar família, nessa etapa da vida, a menina
passa por ritual, onde é cortado o cabelo e é feita a pintura corporal. Essas regras são seguidas
para que tanto o menino quanto a menina não se encantem com “coisas ruins” (Tupã Kuaray).

18

19

(Foto 5) Tupã Kuaray, foto tirada na gravação do Filme “Como a noite apareceu”.

Devemos tomar bastante cuidado com as jovens, porque eles estão num momento de
fragilidade e de novas descobertas. Segundo Sandra Benites (Ara reté), minha mãe, ela diz:
“Diferente dos meninos, as meninas cuidam mais do corpo- por isso não devem fazer atividades
pesadas. Elas ficam num ambiente mais adequado, tranqüilas, em silêncio, sem perturbação para que
elas não fiquem com dor de cabeça. Por isso, não devem ter muitas pessoas ao seu redor. As xejaryi
sempre nos aconselham, pois esse é o momento de cuidar da nossa cabeça, do nosso corpo para evitar
as doenças. As meninas são mais frágeis, não podem comer alimentos salgados e gordurosos, não pode
comer doces nesse período, nem ficar expostas ao sol, frio e vento. Com relação à alimentação, os
meninos e as meninas não podem comer carne principalmente bovina e suína, apenas algumas caças.
Os meninos trabalham nos mutirões, na roça plantando, cortando lenha. Eles sempre trabalham com os
mais velhos, responsáveis pela transmissão dos conhecimentos. Os mais velhos ensinam a eles como
fazer as coisas e os jovens começam a praticar esses saberes. É trabalhando que eles vão escutando as
historias de vidas dos mais velhos, ouvem conselhos sobre vários assuntos: casamento, família,
aprender como tratar as mulheres, problema da bebida, os procedimentos com os filhos etc. Os
meninos acompanham os seus pais e os mais velhos em todas as atividades, respeitando várias regras
de comportamento.”

Atualmente, percebi que essas regras de comportamento e os ritos de passagem para a fase
adulta não é mais seguida rigorosamente, levando os jovens até a ficarem doentes muito cedo.
A escola surgiu da necessidade das crianças aprenderem a escrever na língua Guarani e
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20

Portuguesa, para que houvesse comunicação com outras pessoas não indígenas, além de
escrever a história dos índios que os mais velhos contam para não esquecerem, por isso já tem
a escola na aldeia.

Os jovens hoje procuram se organizar em pequenos grupos, sejam elas para saírem para fazer
algo ou até mesmo para encontros que acontecem na própria aldeia ou fora delas. Muitos
desses jovens hoje estudam na escola indígena até 9º ano do Ensino Fundamental, e poucos
continuam os estudos, pois para concluir o ensino médio, deve sair da aldeia e estudar na
escola não indígena. A educação nossa se inicia desde cedo, a criança na comunidade se
interage muito mais rápido, ele desde que nasce já está aprendendo, até 3 anos, a criança fica
mais com a mãe. As crianças e os jovens aprendem na prática e isso não é ensinado na escola,
eles aprendem com a família, com o pai, mãe e outros familiares, assim não deixam de
praticar o Nhande Reko. Daí em diante começa a ficar mais com os irmãos e outras pessoas da
comunidade. E na escola não indígena se deparam com uma realidade muito diferente da sua
e aí encontram dificuldades muitas vezes para permanecer na escola para concluir seus
estudos.

Eu particularmente já passei por todas as dificuldades em que muitos dos jovens de hoje
dizem que enfrentam principalmente a cultura diferente do nosso e a comunicação. Aprendi a
falar a língua portuguesa desde cedo pelo contato cedo também com as professoras que me
davam aula no ensino fundamental até a 4º série. As professoras eram na época não indígenas,
eram 2. Minha educação escolar foi toda no modo escolar normal de qualquer outra escola
ocidental, agente aprendia a escrever e a ler em português e as disciplinas. Até 4ª serie estudei
na aldeia em Boa Esperança, daí em diante estudei fora da aldeia, até o 9º ano estudei na
Escola Municipal de Ensino Fundamental “Santa Cruz” que fica localizada perto da aldeia no
bairro de Santa Cruz. O meu Ensino Médio foi concluído na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio “Primo Bitti” que se localiza no bairro coqueiral, que também fica
perto da aldeia. No início foi muito difícil até para conversar com os meus colegas da turma,
eu ficava mais quieta, no canto da sala, só fazia minhas atividades e quase não participava das
aulas falando ou colocando minha opinião em relação às aulas. Sempre fazia minhas
atividades e sempre tirava as melhores notas na sala. Com o tempo, aos poucos fui me
soltando mais pela necessidade também, pois muitas vezes tinha que entregar trabalhos e
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apresentar, pois precisa de nota para passar no final do ano, e ai fui obrigada a me “expor”
mais, a falar, a pesquisar. Comecei a fazer amigos na escola que me ajudaram bastante, mais
chegou ao final fui aprendendo com os não indígenas a cultura e o modo de ser deles e eles
comigo, pois meu modo de ser também era uma coisa nova pra eles. Fui umas das primeiras
alunas que concluiu os estudos.

Hoje essa fase da adolescência é uma nova categoria que está surgindo na aldeia, pois os
pensamentos e atitudes em relação ao meu “eu” mudou, antes, de criança já passava para a
fase adulta para o guarani, não tinha essa fase de adolescência. Hoje o adolescente/jovem já
pensa em estudos, conseguir alcançar uma boa profissão, em ter uma casa confortável, carro
etc. Porque sabe que hoje para ele conseguir isso ele precisa de estudos, uma formação. A
escola também já influencia bastante a cabeça desses adolescentes, o acesso às tecnologias
também influenciam e as pessoas, principalmente amigos, colegas e na maioria das vezes
esses amigos são de fora. Nelson Carvalho dos Santos diz: “Hoje não há mais recursos pra que os
nossos jovens possam ser ensinados do modo antigo, então nós pais somos obrigados a incentivar eles
a procurarem novas formas de sobrevivência, principalmente nesse mundo que vivemos hoje. Antes
quando você se casava aprendia e tinha onde fazer uma roça, mata para caçar e materiais pra fazer as
casas pra morar, água boa para pescar, coisa que hoje não tem mais, e isso dificulta você pensar em
casar cedo e formar família. Antes pelo menos tinha como manter o sustento da família hoje não tem
mais, e muitos dos jovens também não seguem mais as tradições, a começar pelo ritual de passagem.”

(Foto 6) Karai Tataendy, Nelson Carvalho dos Santos, Cacique da aldeia Três Palmeiras.

E uma das formas que muitos encontram é incentivar a ir à escola para que futuramente ele
consiga ter uma profissão. Hoje com o surgimento das tecnologias e o a influência da cultura
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não indígena ficou mais difícil para os jovens manter a identidade cultural. Para nós esse
surgimento que representa o futuro dos nossos povos, é mais difícil, e as barreiras, maiores.
Não podemos esquecer que apesar de sermos jovens indígenas, também estamos incluídos na
sociedade brasileira, mas mesmo assim são constantes e é bastante ainda a discriminação. As
oportunidades para nós não são as mesmas dos brancos. Hoje na comunidade onde vivemos
nos deparamos com a seguinte questão: Para os mais velhos da aldeia, os jovens de hoje não
querem nada com nada. Mais se esquecem de pensar por que está acontecendo isso, de olhar
para o lado do jovem.

(Foto 7) Alunos na escola, Escola Municipal Pluridocente Indígena “Três Palmeiras”.

O ponto de encontro dos jovens hoje na comunidade se resume em aldeia, Campo de futebol e
a escola. Hoje um dos esportes mais praticados por homens e mulheres na aldeia é o futebol,
que mistura jovens de várias idades. Além disso, gostam de ir á praia que não fica longe,
gostam de tomar banho de rio, mais na aldeia não tem a não ser o Rio Piraquê-Açú, fora isso
tem que sair ou quando tem passeio de escola que na maioria das vezes sempre é para lugares
que tem rio. Muitos ajudam seus pais em casa, gostam de produzir artesanato, colares,
brincos, pulseiras, os meninos gostam de fazer arco e flecha, pau de chuva etc.
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(Foto 8): Alunos tomando banho no rio, no Parque Mero Leitão em Santa Tereza (ES).

(Foto 9 e 10): Time masculino e feminino de Boa Esperança. Arquivo pessoal
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Fora esses esportes, também aprendem outros esportes da cultura ocidental como vôlei,
Handebol, Futebol de salão etc., isso eles aprendem na escola ocidental, e agora também já
está incluso em plano de aulas dos professores na aldeia, mais é pouco praticado pelos alunos
dentro da comunidade. Os Jovens também gostam de dançar, principalmente o txondaro,
dança dos guerreiros. Muitos também gostam de participar de reuniões tanto na comunidade
como fora dela. Afinal quem somos nós? Esses são um dos depoimentos colhidos na escola
com os alunos na disciplina de história, onde estávamos trabalhando sobre “identidade”: “Eu
sou Rosanir da silva, quero ser uma advogada que possa lutar pelos nossos direitos, tenho 16
anos, gosto de ficar com as amigas e familiares e sair final de semana... Tenho orgulho de ser
quem eu sou e da minha cultura... quando não estou na escola gosto muito de cozinhar, for à
praia com os amigos ou as vezes com os sobrinhos.” Este é outro depoimento: “Sou Ezequiel
Euzébio Carvalho, 15 anos, quero ser policial, para defender o pessoal quando forem para a
luta, gosto de jogar Playstation 2, além disso ajudo meu pai na roça, plantando pezinho de
arvores frutíferas e também plantamos bananas e mandioca, milho também... gosto também
de fazer arco e flecha para brincar e faço chocalho para minha mãe... pretendo terminar os
estudos e arrumar um bom serviço para ajudar meus pais em casa.”

Hoje na aldeia, temos a Gislaine Benites Samaniego e Letícia da Silva Oruê, ambascom 18
anos de idade, que estão fazendo Licenciatura em matemática na Universidade Federal de
Minas Gerais, ambas não trabalham e vivem da bolsa que recebe do governo.

(Foto 11) Gislaine e Letícia na sala de aula na UFMG com a professora e colegas de turma da
etnia Pataxó. Arquivo pessoal.
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Além delas, tem a Djeniffer Carvalho Vaz, 16 anos de idade, que esse ano vai para o 2º ano
do ensino médio, pretende terminar os estudos e fazer faculdade em Engenharia. O Vilmones
Benites Samaniego que esse ano vai para o 3º ano do ensino médio, tem 17 anos e quando
terminar pretende fazer Engenharia Mecânica numa faculdade, ambos estudam na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Primo Bitti”. Além disso, ele gosta de praticar
esportes, principalmente Handebol, foi campeão ano passado com o time representando a
escola onde estuda, e gosta muito de grafismo. Ele ajudou na pintura da casa cultural da aldeia
Três Palmeiras.
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(Foto 12): Vilmones no Time de handebol representando a escola nos jogos escolares do
estado.

(Foto 13) Vilmones ajudando na pintura da casa cultural na Aldeia de Três Palmeiras.
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3. Considerações finais:

Para você manter a identidade cultural você deve praticar, coisa que as lideranças da aldeia
não fornecem para os mais jovens. Para que várias coisas não se percam deve haver um
incentivo, tanto na comunidade, quanto na família. Isso deve acontecer desde a fase de
criança. Além de haver uma prática diária dos costumes e tradições do povo Guarani.
Além disso, deve se fazer valer os direitos dentro das escolas, respeitando a cultura as
diferenças e a cultura indígena. E principalmente o contato com os mais velhos com os mais
novos, é uma das melhores formas para se preservar e resgatar a autonomia e a identidade,
uma vez que o hábito de aprender para os guarani é através da oralidade. Muitas vezes os
mais velhos e as pessoas da aldeia cobra muito dos mais jovens, porém não dá a assistência
para que ele continue mantendo os valores culturais do seu povo. Na aldeia onde moro
acontece isso há um atrito entre Jovens versos mais velhos. Há uma “PRESSÃO” que envolve
esses jovens a ficar sem saída, por influência sofrida pela cultura ocidental. Na aldeia não há
uma casa de reza, que é a primeira escola onde se aprende os valores e princípios do modo de
ser e viver Guarani, junto com a família inicialmente. Depois ele segue para a escola onde os
professores auxiliam para a construção dele como pessoa.

Alguns jovens iniciaram mais não deram continuidade e outros pararam os estudos, uns no 1º
ano, uns no 2º ano. Como vimos são poucos alunos Guarani que concluem o ensino médio,
assim automaticamente temos poucos Guarani que tenham formação na comunidade,
dificultando que tenhamos profissionais formados na nossa aldeia para ocupar cargos que
exigem essa formação, principalmente na escola. Há também 5 alunos que estudam na EMEF
‘Santa Cruz’, ambos em séries variadas do Ensino Fundamental.

Durante o desenvolvimento do meu trabalho me deparei com uma situação difícil. Não
conseguir fazer entrevistas principalmente com os a mais velhos, pois eles não acreditaram no
trabalho que eu estava desenvolvendo. Os motivos até então são desconhecidos por mim e
isso me abalou muito, pois eu estava numa imensa expectativa, não só como os jovens da
aldeia. Eles estavam esperando que com esse trabalho pudessem começar a ter um diálogo
entre os mais velhos. Em novembro na apresentação do pré-projeto do TCC, o Aldo trouxe
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uma informação muito importante e que eu já tinha ouvido falar, quando viram a minha
preocupação que encontrei para desenvolver o meu trabalho, que houve uma discordância há
muito tempo entre as lideranças Nelson e o Antônio. Por isso houve um rompimento e o
Nelson formou outra aldeia que hoje é a aldeia Três Palmeiras. Procurei mais informações
sobre esse fato ocorrido mais não quiseram me dar maiores detalhes. Isso me veio a refletir
que poderia ser um dos fatores que levou ao Toninho não dá muita importância ao meu
trabalho, já que eu trabalhava na aldeia de Três Palmeiras, e na maioria das vezes quem
acompanhava e ajudava quando necessário era o cacique da aldeia, o Nelson. Até me colocar
entre a parede já me pressionaram para que eu decidisse entre trabalhar ou continuar
estudando.

Esta foi a situação encontrada na ocasião da pesquisa, marcada pelo confronto entre as
gerações, especificamente, sobre a necessidade de se preservar a nossa cultura e as diferentes
opiniões de se conseguir isto. Espero que este trabalho possa servir de subsídio para outras
pesquisas sobre o tema, assim como para auxiliar jovens e adultos guarani no abandono do
confronto e na busca de um diálogo entre as gerações.
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