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Tekoa Itanhaem:
uma aldeia no topo da montanha na Grande Florianópolis
Por Mariza Para Mirim
Tem três aldeias no interior do município de Biguaçu na Grande Florianópolis: a aldeia
Mymba Roka (também conhecida como Amaral), aldeia Ygua Porã (também conhecida como
Amâncio) e a aldeia Itanhaem (também conhecida como Morro da Palha).
No dia quatro de junho de 2007, a terra foi comprada com recursos obtidos pela
compensação do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Guarani (PACIG) e iniciou-se uma
nova aldeia com cinco famílias, num total de vinte e sete pessoas. A extensão da Terra Indígena (TI)
é de 216 hectares de terra: uns 10% de área livre para construção de casas e o resto - 90% - só mata.
O acesso à aldeia é bem precário, com uma estrada construída com britas e cimentos. Com
o passar do tempo, a estrada está muito desgastada, pois com as chuvas as britas e cimentos vão se
rachando e tem pontos que não tem mais cimentos e isso dificulta mais a subida, fica lisa a estrada,
por isso quando chove os carros pequenos não sobem mais.
Chegando na aldeia Itanhaem tem uma estrada de chão que passa no meio da aldeia e vai
até a escola onde chegam os carros. Ao redor da estrada tem casas construídas de alvenaria e casas
típicas, também tem um campo de futebol, plantação de eucaliptos e palmeira-real.
Na aldeia Itanhaem atualmente tem 20 famílias, aproximadamente 100 pessoas ao total.
Karai Mirim

Fotógrafa: Mariza de Oliveira.

O cacique da aldeia é Timóteo de Oliveira Karai Mirim e o representante da aldeia é Davi
Timóteo Martins.
Na visão do Cacique Karai Mirim, "a escola para nós é importante, para ensinar as crianças
ler e escrever para no futuro trabalhar ajudar suas famílias e lutar pela sua comunidade por direitos
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indígenas. Mesmo com dificuldade e problema de estrutura a escola daqui é muito avançada, as
crianças gostam muito de estudar, isso pra mim é muito bom!".
Quanto à fonte de renda na aldeia, tem pessoas que trabalham como professor, agente de
saúde e agente sanitário, também tem aposentados e pessoas que recebem bolsa família, e outros
que trabalham fora em serviços braçais e de vendas de artesanato.
Escola Indígena Taguato.

Fotógrafa: Mariza de Oliveira.

A estrutura da Escola Indígena de Ensino Fundamental Taguato é uma casa comunitária
cedida pela comunidade temporariamente, que tem duas salas, dois banheiros e uma cozinha.
Os problemas da escola são que não temos PPP, e que não temos uma escola propriamente
dita na aldeia. Estava sendo construída uma escola há dois anos atrás com quatro salas, dois
banheiros e uma cozinha, mas a obra parou e até hoje não foi terminada a construção.
Obra não acabada.

Fotógrafa: Mariza de Oliveira.
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Perante essa situação, o coordenador da escola, o cacique da aldeia, os professores e a
comunidade mandaram um documento para a Secretaria de Estado da Educação e o Ministério
Público, mas ainda não tivemos uma resposta concreta sobre o caso.
Dona Ilda Benite

Fotógrafa: Mariza de Oliveira.

A visão dos pais sobre a escola é expressada por Dona Ilda Benite, moradora da aldeia e mãe
de quatros alunos. "Precisamos de uma escola para nossas crianças, no tempo de frio as crianças
sofrem muito por falta de estrutura".
Alunas Marisa e Angélica.

Fotógrafa: Mariza de Oliveira.

Marisa Rodrigues, aluna da escola, expressa a sua visão da seguinte forma: "Eu gosto de
estudar para algum dia trabalhar e ajudar a minha família!".
Já a aluna Angélica de Oliveira opina que "não temos uma escola com boa estrutura, mas
mesmo assim vou continuar estudando e ser alguém na vida, eu pretendo ser auxiliar de
enfermagem!".
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Quanto à alimentação, a merenda não é diferenciada, é o mesmo que levam para outras
escolas. Mas na escola Taguató as crianças também consomem alimentos típicos da cultura guarani
como: mbojape (pão guarani), rorá (farofa feita de milho), reviro (farofa feita de farinha de trigo), xipa
(bolinho frito feito de trigo), aroka kai (café guarani com açúcar queimado na brasa), pira mbixy
(peixe assado).
É uma conquista para a aldeia ter seis professores só indígenas trabalhando para a
comunidade, dos seis professores tem dois que se formaram na primeira turma da Licenciatura
Indígena, que começou no ano de 2011.
Quanto a relação com o xeramoi (ancião), para nós os xeramoi são um livro de sabedoria, por
isso nós os professores sempre os trazemos na escola ou levamos os alunos no opy (casa de reza)
para os xeramoi conversarem, ensinarem e contarem histórias da nossa cultura.
Nós professores não trabalhamos mitologia exatamente como uma disciplina, mas nós
contamos as histórias, narrações, contos e superstições que os xeramoi nos contam, porque nós
acreditamos que tudo que foi contado aconteceu realmente em nossa cultura, mas para o não
indígena essas histórias são consideradas mitos.
Quanto às práticas culturais na escola, toda quarta-feira e sexta-feira à tarde os professores,
os alunos e a comunidade se reúnem para dançar xondaro (a dança do guerreiro), uma dança milenar
que os nossos antepassados praticavam, para cantar e ouvir a história da nossa cultura dos mais
velhos.

A autora

Nascida no Rio Grande do Sul, na aldeia Jata’ity, Mariza Para Mirim
atualmente reside na Terra Indígena Itanhaem, no município de Biguaçu
(SC). É professora desde 2016 nas séries iniciais e finais de ensino
fundamental na comunidade onde mora.
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Tekoa Mymba Roka:
um olhar para o futuro, sempre com esperança de dias melhores
Por Irineu Xunũ Benites

Mais um lugar de conquista pelo povo Guarani, com muitas belezas naturais, a Tekoa
Mymba Roká, também conhecida como Amaral, encontra-se localizada no interior do município de
Biguaçu, no meio das montanhas, arrodeada de muito mato, rios e cachoeiras, a duas horas de carro
da cidade. A aldeia é nova. Foi fundada no dia 11 de Setembro de 2007.
A extensão da Terra Indígena (TI) é de 509 hectares. A terra foi comprada com dinheiro que
a comunidade conseguiu com a indenização da duplicação da BR 101. A maior parte da área é só
mata. Para chegar até a aldeia o acesso é muito precário, pois a prefeitura não dá nenhuma
manutenção na estrada que dá acesso à comunidade.
Atualmente tem 24 famílias morando no Tekoá Mymba Roká. A TI quase não tem
estruturas, como, por exemplo, escola, posto de saúde, casa de artesanato ou casa comunitária. O
que tem de estrutura na aldeia são duas casas que já tinha quando a terra foi comprada e as dez
casas que foram construídas depois. A fonte de renda que as famílias da aldeia têm são a venda de
artesanatos, que são feitos na aldeia e levados para a cidade para ser comercializados. Outras
pessoas recebem bolsa família do governo federal e também tem as pessoas que trabalham como
professores, agente de saúde e agente de saneamento.
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O espaço que é usado para dar as aulas é só uma casa que foi cedida pela própria
comunidade. São 42 alunos, entre crianças, jovens e adultos, que estudam da 1ª série à 9ª. Oito
professores trabalham na escola, todos Guarani. A escola não tem Associação de Pais e Professores
(APP).
As crianças vêm para a escola já sabendo falar em guarani, por isso as crianças aprendem a
escrever e a ler na própria língua. Por causa da dificuldade de estrutura da escola, os professores
praticam as atividades culturais fora de sala de aula.

Em conversas para esta reportagem, a Dona Ilda, mãe de um dos alunos da escola, falou que
é muito importante hoje em dia estudar, pois hoje em dia está tudo mais difícil para conseguir as
coisas, não é mais como antigamente, não se vive mais só de caça ou só de artesanato e não tem
mais como conseguir comida sem dinheiro.
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Já Ricardo da Silva, de 14 anos, aluno da escola, falou que o sonho dele é cursar uma
faculdade, por isso está estudando na escola, mesmo ela não tendo uma estrutura adequada.
Na minha opinião, como cacique da aldeia, acho que é importante a escola, para se ter mais
conhecimento do mundo dos juruá (brancos). Mesmo sem escola, usando um espaço que não é
adequado, é muito importante que as crianças e os jovens estudem porque futuramente, tendo
estudos, vão ter trabalho. Mas uma coisa muito importante que nunca devemos esquecer é da nossa
Casa de Reza. Nunca podemos esquecer de quem somos. Nunca podemos deixar de lado a nossa
aldeia.

O autor

Nascido no Posto Indígena Xapecó, no Oeste de Santa Catarina, Irineu
Benites atualmente mora na aldeia Mymba Roka. É cacique, membro do
Conselho Distrital de Saúde Indígena Litoral Sul (Condise), professor e
fotógrafo amador.
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A aldeia do reflexo das Águas Cristalinas
Por Ismael Karai e Silvana Mindua

As aldeias indígenas guarani no sul de Santa Catarina, situadas na região da Grande
Florianópolis, são as aldeias Yynn Morotchi Whera (Mbiguaçu), Itanhaem (Morro da Palha), Mymba
Roka (Amaral), Ygua Porã (Amâncio), no município de Biguaçu, e Morro dos Cavalos e Maciambu,
no município de Palhoça.
A Terra Indígena (TI) Yynn Morotchi Whera, mais conhecida como Mbiguacu, é situada a
cinco quilômetros do centro de Biguaçu, na vila de bairro São Miguel, localizada às margens da
rodovia BR 101, km 190.

O nome da TI Yynn Morotchi Whera significa reflexo das águas cristalinas. O nome se deu
por seu amanhecer, pela neblina que se levanta do mar com os primeiros raios de sol. Quando os
raios de sol tocam o mar, ele reflete um brilho forte com várias cores. A aldeia tem
aproximadamente 30 anos segundo o conhecimento do não índio, mas a partir de conversas com o
senhor Alcindo Moreira, de nome indígena Whera Tupã, de 108 anos, líder espiritual com mais
influencia da comunidade, a ocupação se iniciou há muito mais tempo: “a aldeia tem essa idade de
mais ou menos trinta anos com registros do homem branco, mas na minha juventude eu já passava
por aqui e já tinha gente morando, meu avô dizia que este lugar era para descanso”. Assim, depois
de algumas conversas e depoimentos, soubemos que a aldeia tem mais de quatro gerações de
Guarani que já moraram na região.
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Nos anos de 2000 a 2003, com grande luta por parte das lideranças indígenas, foi
conseguida a demarcação da terra, nela foram demarcados 59 hectares. Segundo conversas com os
mais velhos e lideranças importantes da TI, “essa demarcação não define nosso espaço”, pois ele
não era definido em linhas retas, era pelo relevo da montanha, pelo local de busca de materiais para
a produção do artesanato, seguia as curvas do riacho, “mas pelo menos temos terra, pouca! Antes
era tudo nosso, hoje brigamos pelo pouco que temos”.

Na TI vivem cerca de 35 famílias e aproximadamente 140 pessoas, que em sua maioria se
identificam como Guarani Xiripá.
Tem indígenas que já trabalham na comunidade em alguns empregos de professor, serviços
gerais, e na parte ambiental e saúde, sustentando suas famílias sem sair da aldeia, mas também há
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famílias que não tem pessoas trabalhando, e sua principal fonte de renda é a venda de artesanato
tradicional.
Considerada pelos moradores uma aldeia religiosa, hoje na TI Mbiguaçu tem cerimonias
espirituais, mas nem sempre foi assim: ao longo da historia da aldeia, teve mudanças e adaptações
na cultura e cosmologia. Antes dessa adaptação, a aldeia tinha problemas como o consumo de
bebida alcoólica. Mudanças ocorreram a partir de escolhas feitas pelas lideranças espirituais em
conjunto com a comunidade.
No ano a aldeia realiza vários encontros e faz diversos eventos tradicionais, que englobam a
escola e os integrantes da aldeia como: ka´aguy nhembo´e (busca da visão) ou a semana cultural.
Ka´aguy nhembo´e, a busca da visão, acontece todo ano no final de agosto e início de
setembro. Este ritual acontece por quinze dias, onde a escola em conjunto com a comunidade
participam durante o evento. É um ritual sagrado onde a pessoa se conecta com seu eu interior,
onde ela pede com rezos orientações para sua vida.

Escola
O nome da escola, Whera Tupa Poty Dja, que significa senhor do raio (Whera Tupa) e
senhora das flores (Poty Dja), foi dado em homenagem aos anciões da aldeia senhor Alcindo
Moreira e dona Rosa Cavalheiro. A escola tem hoje aproximadamente treze anos, e substituiu uma
que existia desde que foi fundada a aldeia.
O início da construção do prédio da escola na aldeia em 1996 se enquadra no contexto mais
amplo da conquista do direito à educação escolar diferenciada por parte dos povos indígenas no
Brasil. Essa escola foi instituída a partir de uma decisão política das lideranças no intuito de propiciar
aos alunos Guarani um estudo que permitisse o seu acesso aos conhecimentos não-índios mas,
principalmente, o aprendizado da escrita e a leitura da língua guarani.
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A escola é diferenciada, ou seja, 80% das aulas são lecionadas na língua materna guarani.
Nela estudam cerca de 70 alunos nos períodos matutino, vespertino e noturno, nas series iniciais,
series fundamentais, series finais do ensino médio e Educação de Jovens e adultos (EJA). O ensinoaprendizado dos saberes é realizado apenas na medida em que consiste num instrumento para a
luta por direitos do grupo e para a intensa convivência com os djuruá (não indígenas). O foco central
da escola está voltado para o que os Guarani consideram ser o conhecimento tradicional da sua
cultura.

O sistema de ensino é organizado de forma que possa ensinar o conteúdo do não índio mas
sem perder a cultura. As turmas são multisseriadas: na turma de 1ª a 3ª série, o professor indígena
ensina somente na língua materna, na turma de 4ª e 5ª série, o professor indígena ensina somente
na língua materna, na turma do 5° ao 9° ano já contam com professores não índios mas também
com professores indígenas.
No ensino médio e profissionalizante em técnico em meio ambiente, o 1° e 2° ano é uma
turma multisseriada com professores não índios e indígenas. A turma do 3° ano tem os mesmos
professores.
Os professores que lecionam são seis indígenas e dois não índios. A indicação para ser
professor é do cacique. Os recursos que a escola recebe do governo federal é para mantimento e
merendas.
A escola trabalha com conteúdos que visam a participação das crianças nesse contexto
escolar, numa noção de educação que concebe o ensinar (mbo’e) e o aprender (nhanhembo’e) como
ações que se constituem mutuamente, de modo que tanto aquele que ensina como aquele que
aprende são considerados sujeitos atuantes no ensino-aprendizagem.
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A escola tem Projeto Político Pedagógico (PPP) diferenciado perante a Secretaria de
Educação do Estado. Ela é constituída pela participação das lideranças da aldeia, professores, alunos
e comunidade. Ela se tornou estadual no ano de 2009, ano da construção do PPP.
Na escola a educação é diferenciada, respeitando a língua, a cultura, os costumes e as
particularidades da comunidade e tendo em vista a importância da religião para os moradores da
aldeia.

O desafio é que o sistema de ensino seja para alfabetizar as crianças e para que elas fiquem
prontas para encarar a realidade fora da aldeia. A educação diferenciada precisa de ajuste: vemos,
por exemplo, que alguns estudantes do 4° e 5° ano do ensino fundamental, apresentam dificuldades
na leitura. “Isso é preocupante, uma vez que para prestar um vestibular é preciso estar bem
alfabetizado e no mínimo ter conhecimentos gerais” diz Celita Antunes, liderança da aldeia.
A principal dificuldade encontrada pelos professores é a alfabetização. “O sistema de ensino
que é repassado para as crianças, no meu caso eu tenho um pouco de dificuldade principalmente na
pratica de ensino, porque primeiro nós precisamos entender e conhecer as crianças e saber o que é
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importante para elas [...] O método de ensino em relação às crianças é bem específico, temos que
passar conteúdos em guarani e também em português, com essa relação os próprios alunos - eles se
confundem bastante”, diz Adriana Moreira, professora das series iniciais.
As lideranças vêm se mostrando a favor do método cultural de ensino, procurando ampliar e
desenvolver projetos que valorizem a cultura e busquem um maior interesse dos alunos que
frequentam a escola.
A relação entre a comunidade e a escola é bem ampla. A comunidade auxilia nos trabalhos
que a escola desenvolve e a escola também tem participação nos trabalhos coletivos da
comunidade.
Estamos com um projeto de reforço em português para as crianças dos anos iniciais: Silvana,
uma das autoras desta reportagem, outros professores guarani e dois professores não índios
fazemos atividades uma vez por semana, atividades dinâmicas que envolvem jogos, brincadeiras,
leitura e escrita. Este trabalho está sendo interessante, estamos aprendendo bastante, e esperamos
que esse projeto possa trazer bons resultado para a escola.
Tekoa Biguaçu py ma oi opy pawe odjapytchaka aty, ha´epy aema kyringue ae idjavi nhande
kuery voi aema djadjou djadjerovia a´e djadjerure agua djaiko pora a´e nhaneretchai agua. ay gui ma
escoola py voi ae nunga idjavire onhembo´e, mbaé ta professor kuery voi py omombe´u avi rã
kyringue pe maé tcha pa yma nhaneramoi kuery ikuai raka´e, a´e vy raema ya ju ikuai va´e.
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Os autores

Natural da aldeia Limeira, no Oeste Catarinense, Ismael Karai atualmente
reside na aldeia Mbiguaçu. Formado em técnico em meio ambiente, é
professor de educação física nas séries iniciais, finais e ensino médio, na
escola Wherá Tupã Poty-dja, desde 2013. Participa na Ação Saberes
Indígenas na Escola e coordena os jogos indígenas na aldeia.

Moradora de aldeia de Mbiguaçu, Silvana Mindua é formada em
magistério indígena no Paraná e atua na área de educação.
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Teko:
a resistência e vida dos Guarani de Biguaçu
Por Daniel Kuaray e Dieh Ara’i

A vida tradicional de uma comunidade indígena que busca a visibilidade em meio à
região de Florianópolis: a aldeia vive uma vida simples que se renova a cada dia através de sua
cosmovisão e seu Nhandereko (modo de vida guarani).
Nessa sociedade de pedra infreiável que é a região de Florianópolis sobrevive um povo
nativo que persiste em manter a resistência de não perder a cultura e os costumes tradicionais. Na
aldeia guarani de Biguaçu, esse é um modo de sobrevivência. Os Guarani que habitam a aldeia Yyn
Morontchi Whera, nome indígena que significa reflexo das águas cristalinas, mantêm um sistema
próprio de vida, onde o coletivo é a base dessa comunidade.

Foto da aldeia.

Nestes 500 anos de invasão, os povos indígenas vêm sofrendo um grande massacre através
das políticas de extermínios, seja pelo processo de assimilação da religião, isto é, da catequização,
ou por matanças propriamente ditas. Desde os primeiros contatos, os indígenas são vistos como
empecilho para o progresso da sociedade brasileira. Mas, mesmo assim, eles conseguem sobreviver
e viver sua cultura.
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A espiritualidade
A vida dos moradores dessa aldeia baseia-se em sua cosmovisão, onde os espaços
destinados ao sagrado são compartilhados de maneira coletiva. Nessa coletividade, os Guarani
expressam suas maneiras de entender a vida comunitária e também o entendimento acerca do
mundo. O mundo guarani transpassa o local e a aldeia em seus corações e abarca os lugares mais
misteriosos do planeta, trazendo em seu interior as várias facetas da magia guarani.
O modo de viver guarani se manifesta em seu dia a dia na aldeia, onde cada um faz parte de
um todo maior, ditado pela presença constante dos líderes espirituais. Sentimos essas
manifestações do sagrado quando acompanhamos a vivência de uma cerimônia no Opy (Casa de
Reza) e percebemos que, através dos cantos e danças, o pensamento e as ações dos antepassados
se manifestam com toda a força espiritual.

Opy da aldeia, construído em 2015.

A economia da aldeia
A economia da aldeia vem através da venda dos artesanatos que são confeccionados a partir
da natureza e tomam a forma de objetos como brincos, chocalhos, colares, arcos e flechas,
zarabatanas, cestarias e algumas peças cerâmicas. Antigamente, os artesanatos confeccionados
eram mais para utilização própria. Hoje em dia, com a falta de terra para produzir o próprio
sustento, a maneira de “pôr o pão na mesa’’ é vender a arte que se produz em casa. Mesmo sendo
comercializados esses objetos e adornos, não deixaram de ter um simbolismo. Por exemplo, os
cestos fabricados são sagrados, pois foi um Deus chamado Kuaray que ensinou a confecção aos
Mbyá. Eles estão relacionados com a mulher guarani e o grafismo que está presente nesses
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artesanatos se relaciona com a pintura facial feminina, e também com os símbolos geométricos
observados na vida animal.

Artesanatos da aldeia.

Casa de artesanato.

A mitologia
A mitologia começa a ser trabalhada oralmente em casa com as crianças; no Opy,
considerado a primeira escola guarani, através dos cantos, das danças e das rezas; nas conversas e
no dia a dia. A escola é apenas um reforço para as questões relacionadas aos mitos, e nela cada
professor desenvolve o trabalho com mitologia conforme seu conhecimento. A mitologia é
repassada de forma oral e escrita, e é trabalhada de maneira geral em todas as disciplinas. Não é
necessário ter um dia específico ou uma disciplina específica para trabalhar o mito em sala de aula,
pois é algo tão comum que está até mesmo nos gestos e nos movimentos do corpo. Está na maneira
de agir de cada ser vivo, nas práticas culturais. Tudo é influenciado por mitos, o que pode ser exótico
para alguns povos para os Guarani é algo comum, sem muitos segredos.
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Tataendy rekowe’a (fogo sagrado).

A cultura da nação guarani é baseada no misticismo e na religiosidade. O mito é visto como
uma crença verdadeira, que está vivo e presente a cada instante, e não como uma narração falsa. É
através dessa concepção que é contada e repassada, da geração anterior até a atual, a história do
modo de ser guarani e a origem do mundo guarani. A narração mítica caminha juntamente com as
concepções cosmológicas, o sobrenatural costuma ser comum, é algo que se sente e se manifesta
quase que cotidianamente. Portanto, o mito está relacionado com todos e com todas as coisas, está
na forma de vida mbyá, nos costumes, nas tradições, até nos pequenos detalhes da vida. O mito
nunca morre ou envelhece, ele está sempre se transformando e em constante diálogo com a história
de cada povo. Mas entre esse mundo que rodeia o povo guarani há mitos proibidos que jamais
devem ser revelados a não ser para o próprio povo, histórias e segredos que são guardados há
séculos. Não há necessidade que nenhum outro povo saiba deles, pois poucas pessoas conhecem de
verdade a realidade, a tradição e a cultura guarani, e ainda há muitos preconceitos a serem
enfrentados.

As tradições versus a tecnologia
As tradições que ainda estão presentes no dia a dia da aldeia são fundamentais para a
sobrevivência dessa cultura de resistência: levantar cedo para fazer o fogo, comer os pães
tradicionais (mbodjape, bolo assado na cinza, ou tchipa, bolo frito), tomar chimarrão na roda,
conversar ou falar a própria língua guarani são símbolos de resistência. Mas e a tecnologia? Como os
Guarani vêem isso?
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Celita Antunes ensinando sua neta.

Num texto seu, Suellem Gonçalves, uma indígena de 15 anos moradora da comunidade, fala
a respeito das tecnologias e das tradições: “Bem eu acho que as tecnologias vieram para ficar,
mesmo eu não tendo tanta idade assim, eu sei que antigamente, por exemplo, a internet não existia
e que a vida dos Guarani era diferente, hoje em dia praticamente todas as crianças e adolescentes
tem celular. Por um lado é ruim porque às vezes as crianças esquecem-se de brincar mas também a
tecnologia pode estar a nosso favor, podemos registrar a história do que está acontecendo na
atualidade e registrar através de fotos e vídeos até mesmo em textos os momentos importantes
como as nossas cerimônias e rituais. O mundo mudou e nós mudamos, mas sem perder a essência
da nossa tradição”.
Então a partir dessa visão da jovem Suellem fomos observar como é a escola da aldeia.

A Escola Whera Tupã Poty Djá
A escola da aldeia se chama Whera Tupã Poty Djá, em homenagem ao senhor Alcindo
Moreira (Wherá Tupã) e sua esposa dona Rosa (Poty Djá). A escola é um ambiente onde os
moradores também participam. Através do Projeto Politico Pedagógico toda a comunidade escolar
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está envolvida. A escola possui um calendário anual próprio que agrega todas as cerimônias e rituais
específicos da aldeia para fazer uma educação escolar indígena diferenciada.
Alunos da escola.

A educação escolar indígena é um projeto em que toda a comunidade escolar está envolvida
para fazer acontecer uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural,
bilíngue/multilíngue e comunitária, conforme define a legislação nacional que a fundamenta, como
a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. A
partir desse envolvimento da comunidade e da legislação, a escola sempre interage com a realidade
guarani e nela se busca uma educação escolar legitimamente indígena.
Nas atividades da escola e da comunidade, chama a atenção a importância do canto-dança
na aprendizagem dos saberes tradicionais. A musicalidade é uma forma de expressão que os
Guarani buscam para expressar todo o sentimento que estão vivendo, sempre referenciando e
conversando com o sagrado. Por isso a música, o canto-dança, está interligada com o Nhandereko
(modo de ser guarani) e com a comunicação com as divindades. Então a música serve também para
o fortalecimento do espírito. Existem diversos tipos de cantos sagrados para cada momento e para
cada ocasião: cantos para a vida, nascimento e batismo tradicional (o Nhemongarai), cantos para
cura e cantos na hora da morte. Existem músicas que são simplesmente para expressar a felicidade e
também o agradecimento a Nhanderu (Nosso pai verdadeiro) e Nhandetchy (nossa mãe). A dança
também esta relacionada com o contato com a mãe terra, tudo faz parte de um todo.
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Coral Nuvem Azul.

Por isso a escola junto com a comunidade desenvolve o projeto do coral Nuvem Azul.

Coral Nuvem Azul-Yvytchi Ovy
O Coral Nuvem Azul é um coral tradicional da comunidade M’Biguaçu onde todos os alunos
da escola participam. O objetivo dele é manter a cultura do canto-dança. Com a música e a dança
nos mantemos em contato com a espiritualidade. O coral faz com que as crianças e jovens possam
manter e revitalizar o costume de cantar e dançar, tão importante para a cultura guarani.
Através desta pesquisa podemos notar que a resistência tradicional dos Guarani da aldeia de
Biguaçu persiste no meio de tantas ordens de progresso e leis que atacam os direitos originários dos
povos indígenas. E que a vida segue dentro de uma sociedade onde a realidade é diferente da região
de Florianópolis, dentro de uma sociedade onde o mundo parece ser mais vivo.
O estado de Santa Catarina deveria conhecer e reconhecer o povo indígena, a partir daí os
povos indígenas não seriam mais invisíveis.
Para você conhecer mais sobre as mitologias e lendas, colocamos aqui uma fábula que conta
a história do arco e flecha e da onça.
Uma fábula Guarani

Guyrapa Hypy
Kaa´guyre maje guyrapa hy py oiko ha´e jave je xivi hypy ova´ĕ .Ha´evy maje aipoe´í mba´etu ndee
rejapokua´a? Ha´e rã guyrapa hypy ai poe´i eguapy upepy ae vy ma reika´a rã e´i.
Ha´e je yu omombo mombyry katy marami va´e kue yvyra mbyté rupi ou vy exa omombo ´pa vy
aipoe´i kova´é kue gui ma guyrapa´xa endu vy rekyje´rã.
Ha´é vy maje ay peve xivi okyje guyrapa gui.
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A lenda do arco e flecha
No início dos tempos, o arco falava e vivia com a flecha na mata.
Certo dia, a onça as encontrou e perguntou-lhes: “O que vocês sabem fazer?”
Rindo, o arco respondeu: “Fique ai sentada que vou lhe mostrar a minha capacidade.”
O arco atirou a flecha em direção às arvores. A flecha se desviou e furou os dois olhos da onça.
Então, o arco disse para a onça: “A partir de hoje, tenha medo de ouvir o som do fio do arco.” Por
isso, até hoje a onça tem medo de ouvir o barulho do arco e flecha.

Fabula guarani tirada do livro:
Lima da Silva, João. 2003. Mba-e mo ijypy ague regua - Mitos e lendas indígenas. Feusp, MagINDI.
São Paulo.
Os autores

Especialista em ensino de cerâmica, Daniel Kuaray é professor de ensino
fundamental, médio e EJA na aldeia de Mbiguaçu. Ministrou aulas de
cultura guarani no Museu Paranaense em Curitiba entre os anos 2011 e
2012. Participa do projeto Ação Saberes Indígenas na Escola, representa a
Articulação dos Povos Indígenas do Sul (Arpinsul) no MEC e é secretário da
Comissão Nhemonguetá.

Dieh Ara’i é natural da aldeia Limeira, no Oeste Catarinense, e residente na
aldeia Mbiguaçu. É professora de ensino fundamental, médio e EJA e
especialista em artesanato, cerâmica e grafismo indígena. Cursou
magistério no colégio Wanderley Junior de São José. Dentre as suas
publicações, podemos destacar a ilustração do livro Palavras de Xeramõi
do escritor Adão Antunes e a participação como pesquisadora no livro do
IPHAN Oguata Porã. Participa do projeto Ação Saberes Indígenas na
Escola.

Fotos: Celita Antunes
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Morro Dos Cavalos:
o caminho se conquista com esforço
Por Elizandro Karai Antunes e Juçara Jaxuka

Foto de Juçara de Souza.

Segundo os historiadores, os Guarani do litoral de Santa Catarina eram chamados de carijó.
Do mesmo jeito que existem vários nomes, hoje existem várias formas de contar a história do Morro
dos Cavalos: os indígenas buscam essas histórias pelos registros escritos da época e por meio de
pessoas mais velhas das aldeias guarani espalhadas por todo nosso território.
A historiadora Rosana Bond conta que já em 1516 Aleixo Garcia esteve na região, e que ele
constatou que lá existiam os indígenas que naquela época eram chamados de carijó. Apesar da
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história contada até nos livros, muitas pessoas insistem em dizer que os indígenas não são de lá.
Numa das falas para esta pesquisa, Kerexu Yxapyry (Eunice Antunes), liderança da aldeia e
coordenadora pedagógica da escola, disse: “às vezes nos causa muitas revoltas quando duvidam da
nossa originalidade e ainda perguntam desde quando vivemos no Morro dos Cavalos. Em muitas das
resposta acompanhado de risos eu respondo, isso não sei responder, só sei que quando as caravelas
chegaram em 1500, já estávamos aqui, é isso que está escrito nos livros”.

Foto de EIEF Itaty.

Desde antigamente o Morro dos Cavalos era ponto de passagem dos indígenas, mas a
ocupação atual é de 1960. Em 1993 teve um estudo para demarcar a Terra indígena (TI). Somente no
dia 18 Abril de 2008 finalmente o Ministro da Justiça assinou a Portaria Declaratória, reconhecendo
a terra como de ocupação tradicional indígena, uma área de 1988 hectares. Desde então os Guarani
esperam a homologação da terra, o ultimo passo no processo de demarcação.
Com a portaria declaratória, que disse que o Morro dos Cavalos é uma aldeia indígena, os
brancos começaram a ficar com ódio. Os interesseiros que não se contentam com entregar a terra
aos indígenas começaram aumentando a perseguição aos moradores da TI Morro dos Cavalos. Em
uma das cartas escritas para o Ministério Público, a comunidade é bem explicita sobre a
preocupação com as perseguições e acusações sofridas pelos indígenas por parte da sociedade não
indígena.
Após dar informações sobre a história da TI e a sua demarcação, a professora Eunice
Antunes, uma das primeiras professoras da escola da comunidade, também contou um pouco sobre
a história da escola. Segundo ela, tudo começou em 1995. Os anos foram passando e só no final de
2002 foi inaugurada a Escola Indígena de Ensino Fundamental Itaty. A escola funcionava somente
com as séries iniciais, de 1ª a 4ª, e havia professores juruá (não indígenas) que trabalhavam somente
na língua portuguesa. Em 2004, a Eunice começou a trabalhar na escola como professora para
alfabetizar na língua portuguesa junto com o professor Paulo de Oliveira, que era o professor
intérprete. Foi aí que ela começou a identificar a dificuldade dos alunos. Adão Antunes, que
trabalhava na aldeia de Massiambu, muito próxima do Morro dos Cavalos, falava com a comunidade
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de lá sobre todos os direitos do ensino específico na aldeia e que na escola dele funcionava o ensino
diferenciado. Eunice começou a questionar a coordenadora da sua escola.
Então começou a fazer um teste de ensino diferenciado com seu Artur, o então cacique da
aldeia, e com os seus alunos. A partir desse teste, a escola tem evolucionado muito e hoje ela é
bilíngue. Nos anos iniciais se ensina só a língua guarani; as crianças aprendem a ler e escrever só na
língua. Atualmente a estrutura da escola tem três salas de aula, uma sala de computação, um
escritório, uma cozinha e um depósito de merenda.
Com muita luta das lideranças e professores indígenas, hoje o ensino é diferenciado. Tem
como priorizar a cultura porque a escola tem Projeto Político Pedagógico (PPP) diferenciado. Na
escola se estuda na língua guarani, os temas de aula são diferentes, pois todos eles são baseados no
meio ambiente, com aulas práticas dentro e fora da aldeia.
O PPP do Morro dos Cavalos só começou a tomar forma no final de 2007. O professor Adão
Antunes, que já tinha começado a trabalhar na escola Itaty, através dos seus registros de propostas
de ensinos que foram coletadas dos mais velhos, há tempo já vinha apresentando para a Secretaria
de Educação a ideia de fazer o PPP da escola Itaty. Os professores que faziam parte do conselho de
lideranças que ajudavam o cacique e o vice cacique fizeram uma discussão que foi realizada junto
com moradores da aldeia do Morro dos Cavalos para a construção do PPP. Quatro eixos principais
foram apontados para que a escola fosse compatível com as demandas do povo Guarani Mbyá. Eles
são: oralidade guarani, predestinação, questões de gênero guarani e política local.

Foto de Elizandro Karai Antunes.

Finalmente queremos mencionar uma conversa que tivemos no dia 14 de julho de 2016 com
seu Dario Tupã, morador da aldeia Itaty, de 60 anos. Ele falou que sente orgulho da escola da aldeia
por ter somente professores guarani contratados para lecionar na aldeia. Ele disse que em muitas
outras aldeias ainda não conseguiram chegar a essa realidade por falta de estrutura e de indígenas
capacitados para exercer o cargo exigido pela Secretaria de Educação. Além disso, Tupã falou da
defesa que os professores fazem do seu povo, costumes e tradição, pois a organização da escola
Itaty é decidida pelos professores indígenas e lideranças: “Apesar de não termos casa de reza nem
rezador aqui na aldeia, Nhanderu está nos ajudando e a vocês [os professores] defenderem a nossa
cultura aqui dentro e lá fora também”, concluiu Dario Tupã.
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Os autores

Nascido na aldeia Limeira, Oeste de Santa Catarina, Elizando Karai
Antunes ministrou aulas na escola Pira Rupa (Maciambu) de 2013 a 2015.
Atualmente reside no Morro dos Cavalos, em cuja escola leciona e
participa do projeto Ação Saberes Indígenas na Escola. Já participou na
criação e publicação de materiais didáticos específicos para a escola
guarani.

Natural da aldeia Limeira no Oeste de Santa Catarina, Juçara Jaxuka vive
na Terra Indígena Morro dos Cavalos desde 2000. É professora na escola
Itaty desde 2013 e participa da Ação Saberes Indígenas na Escola.
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Tekoa Pira Rupa:
uma das terras menores do brasil
Por Leonardo Werá Tupã e Marco Guarani

A região do Maciambu foi sempre ocupada pelos Guarani, muito anos antes da chegada dos
não indígenas. Existem informações desde 1528 escritas pelos historiadores e viajantes sobre o Vale
do Maciambu. Mas a ocupação atual dos Guarani se iniciou na década de 90. Antes da ocupação
guarani, o local era uma chácara utilizada por traficantes de drogas que a polícia tinha autuado e
interditado. Até então, a família do senhor Augusto da Silva morava na beira da BR 282, num local
chamado Terra Fraca, em Palhoça – SC. Mais tarde, os professores das universidades federal e
estadual de Santa Catarina que davam assistência para essa família, levaram informações ao
conhecimento do Ministério Público Federal (MPF), sobre o sofrimento dos Guarani e a necessidade
de ter uma área apropriada para eles viverem um pouco mais de acordo com sua cultura. Dessa
forma o MPF destinou a área para os indígenas formarem a sua aldeia.
Enfim hoje, com uma área de extensão de 4,6 hectares, a aldeia Pira Rupa fica localizada na
Estrada Geral do Maciambu, no bairro Maciambu, no município de Palhoça – SC, com entrada no km
250 da BR 101. A população da aldeia é de 45 pessoas num total de 13 famílias.
A aldeia encosta no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. A partir de 2005 houve a
necessidade de ampliar a área indígena devido ao crescimento das famílias. As articulações da
Comissão Nhemongueta (comissão dos caciques e de lideranças Guarani de Santa Catarina) e da
Yvy Rupa (comissão nacional dos Guarani), juntamente com a Funai, conseguiram criar em 2010 um
Grupo de trabalho (GT) para delimitar e demarcar a terra indígena. Porém, o GT não conseguiu
finalizar o trabalho e está parado até o momento.
Foto 1 - Reunião da comunidade sobre escola - 09/07/2016
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A escola indígena Pira Rupa está no centro da aldeia. Quando os Guarani ocuparam o local,
tinha uma casa deixada pelo antigo proprietário da área que serviu como escola até a construção de
uma outra escola provisória. Sendo assim, em 2002 a FUNAI construiu uma escola provisória de
madeira, a escola Kakupe. Em 2007 a maioria dos moradores se mudaram para uma aldeia diferente,
que recém tinha sido criada, uma área adquirida através da compensação da duplicação da BR - 101,
e como havia muita dificuldade de construir uma nova escola nessa nova aldeia, os que se mudaram
decidiram transferir a escola Kakupe para o novo local. Na aldeia Pira Rupa, da escola só ficou o
prédio.
Depois da mudança da maioria dos moradores para a outra aldeia, só ficaram duas famílias
na aldeia. Depois foram chegando mais famílias, e começou a luta pela construção de uma nova
escola, e para abrir vagas para professores. Junto com a ajuda do MPF, a comunidade conseguiu
abrir novas turmas, criou a Associação dos Pais e Professores (APP) e deu um novo nome, Pira Rupa,
para a escola que já existia. Depois de muita luta, idas e vindas ao MPF e várias denúncias sobre as
condições da escola existente, em 2013 começou a construção da nova escola. Hoje faz quase dois
anos que a obra está parada. As lideranças já foram no MPF, e o problema já está na mão da justiça.
Agora a comunidade está esperando. Há quinze alunos que estudam no ensino regular do primeiro
ao nono ano, e seis alunos no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) para concluir o ensino fundamental e
o ensino médio da primeira fase.
A escola foi criada para atender as demandas da comunidade e dos alunos, para trazer mais
os conhecimentos do não indígena para dentro da aldeia, para ter conhecimentos melhores, para
continuar a luta pela demarcação das terras indígenas, pela saúde e pela educação. São sete
professores na escola hoje, um professor leciona do 1º ao 3º ano, um professor leciona do 4º ao 5º
ano, outra leciona do 6º ao 9º ano, outro leciona na segunda fase do EJA em matemática e contexto
indígena, outro leciona na segunda fase do EJA em português, língua indígena e contexto indígena,
outro leciona na primeira fase do EJA do ensino médio em matemática e contexto indígena, e outro
leciona língua indígena, ciências da natureza e contexto indígena.
Foto 2 - Escola indígena – Pira Rupa – 09/07/2016
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Os pais dos alunos, como a maioria dos pais, sempre querem o melhor para os filhos, por
isso querem que eles dominem e se apropriem tanto da língua materna como da língua portuguesa.
A maioria dos professores trabalha com planejamentos de aulas, para facilitar o trabalho do
dia-dia. As práticas culturais, como produção de artesanato, trabalho com argila e cestaria, canto,
dança, brincadeiras tradicionais e comidas típicas, são realizadas duas vezes por semana.
A escola, como já foi mencionado, está em construção, a obra está quase dois anos parada,
porém as aulas já estão acontecendo dentro dela mesmo assim, porque não temos outro espaço. É
muito difícil fazer um bom trabalho assim, mas é tudo o que temos.
Os alunos reclamam da escola inacabada, da merenda escolar e das aulas. A falta de
material didático dificulta fazer um bom trabalho na escola junto com os professores. Além desses,
outro problema é que não tem onde guardar os materiais produzidos nem o material coletado.

Nhande py Ogueroaywu va'e pe (para quem lê em Guarani)
Kova'e tembiapo kuatia para ma, rojapo ore rekoa ha'e nhembo'ea regua, pave jaikuaa
anguã mba'exa pa tekoa rupi, jareko nhembo'ea'i ha'egui yvy.
Tekoa Pira Rupa (Maciambuma) ma ruxa'i, oguereko 4,6 hectario, 1993 pyma funai ogueraa
Augusto da Silva familia maciambu py. Ha'e va'e tekoara ma oranhe justiça py, ija ramigua py pety
vaikuere omba'apo raka'e, ha'erami vyma jopua kuery ombo'a kara'e, ha'e vyma justiça po py opyta,
ha'e vyma justiça ma mbya kuery peju omboaxa, ha'e vyma mbya kuery ikua ha'e py 2000 peve, yvy
boa ojejogua rire ma ova Imaruim re. Ha'e rire ma Jose Benite familia ju ou, ha'e kuery ma ikuai 2007
peve, ha'e kuery ma ova Amaral py,yvy mboae ejejogua va'e kue py. Ha'e vyma ay yvy oremba'e
ma.
Oy petei nhembo'ea ,7 nhombo'eva'e petey tembi'u apoa, nhembo'e ma 1 ano gui 9 ano peve,
tujakuema onhembo'e eja jovem e adulto fundamentel ha'e gui medio, ha'e kuery rembiapo ma,
mbya py ha'e juruapy.

Os autores

Natural de São Paulo, Leonardo Werá Tupã já morou no Espírito Santo e
hoje reside na aldeia de Maciambu (Palhoça/SC). Desde 2009, trabalha na
FUNAI como coordenador técnico local na Grande Florianópolis.
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Marco Guarani nasceu em Fazenda Guarani (MG), filho do Pataxó Seu
Edinaldo Borges e da Guarani Dona Teresa Oliveira. É cacique, professor,
com formação no magistério guarani, e orientador de estudos da Ação
Saberes Indígenas na Escola na aldeia Maciambu, onde reside desde 2010.
Já participou na criação e publicação de materiais didáticos específicos
para a escola guarani e já ministrou aulas de língua guarani na UFSC.
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Tekoa Marangatu:
a aldeia da harmonia no sul de Santa Catarina
Por Karai Papa, Tiago Timóteo e Yva Mirim

O Tekoa Marangatu está localizado na Estrada Geral Riacho Ana Matias no município de
Imaruí-SC. A área é de 74,6 hectares. Na atualidade são 39 famílias, 180 pessoas ao todo. Em
novembro de 1999 algumas famílias da aldeia do Massiambú mudaram-se para uma área comprada
na região Sul do estado, adquirida como compensação do gasoduto Bolívia – Brasil.

Coral de Marangatu.

Foto EIEF Tekoa Marangatu, 2015.

A senhora Maria da Silva Guimarães e outras pessoas lhe deram o nome de Tekoa
Marangatu. Marangatu porque as características da localidade combinam com o costume de viver
do povo Guarani. Por exemplo: afastada da cidade, tem cachoeira, mata, pássaros, montanhas ao
redor, encantada com o som da natureza. O significado de marangatu é harmonia: deram esse
nome porque a área estava em perfeita harmonia com a natureza.
As primeiras famílias que chegaram foram as famílias do Seu Carlito e Dona Rosa, do Seu
Claudio e Dona Francisca, do seu Silvio Duarte e Dona Márcia, do Seu Leonardo Gonçalves e Dona
Tereza Benites, do Seu Timóteo de Oliveira e Dona Luiza Benites, e do Seu Augusto da Silva e Dona
Maria da Silva Guimarães.
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Na nossa caminhada encontramos profissionais como o professor Aldo, a Maria Dorothea, o
Clovis, a Marina e o Leonardo, que nos ajudaram muito e trabalharam juntos com a gente para
conseguir a terra.
Quando as famílias chegaram na nova terra, só tinha um galpão, por isso ficaram juntas nele
algumas semanas para começar a construir suas casas e uma casa de reza (Opy’i), que é a
construção mais importante da comunidade.
Depois de alguns meses, entraram em contato com a prefeitura do município, a Funai e a
Epagri, pedindo ajuda para preparar a terra e pedindo sementes, ferramentas, mudas e adubos.
Assim começaram a cultivar a área de lavoura. Plantaram milho, aipim e feijão. Assim foram
aumentando as plantações, a população e as crianças.
Por esse motivo a comunidade teve a ideia de se reunir para debater a respeito da
construção da escola na aldeia. Essa ideia surgiu em 2000. Em 2002 saiu a primeira sala de aula e no
ano seguinte saiu mais uma sala, mais três salas em 2010 e mais cinco em 2014. Atualmente há 10
salas, incluindo uma cozinha, uma sala de informática, uma sala de secretaria, uma sala de
professores, um refeitório e quatro banheiros para os alunos.
Escola.

Foto de Floriano da Silva, 2016.

Parece tudo perfeito quando se olha a escola por fora, mas só parece mesmo. Parece bonita,
parece grande e aparenta ter uma boa estrutura. Porém, a escola enfrenta algumas dificuldades
como a falta de computadores, para que os alunos possam realizar trabalhos. Como não há
computadores, os professores usam os próprios notebooks para realizar trabalhos. Tem outras
dificuldades na escola, como a falta de pratos e talheres. Outro problema é quando chove, porque
entra água até a porta da secretaria. Uma vez fomos à escola para perguntar uma coisa sobre um
trabalho da faculdade. Na noite anterior havia chovido muito, quando chegamos o diretor estava
jogando água para fora passando o rodo, era muita água. Parecia que alguém havia jogado a água
dentro, e tem goteira para todo lado. Mesmo com todos esses problemas a escola em geral é boa,
recebe vários elogios da Secretaria da Educação.
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A maioria dos adolescentes e jovens que tem na aldeia já terminaram o ensino médio. A
escola tem alunos da pré-escola ao ensino médio, tem cento e vinte alunos no total. A escola tem
três alunos que estão na faculdade de Licenciatura Intercultural do Sul da Mata Atlântica na UFSC,
que somos nós, autores deste texto: Floriano da Silva, Tiago Timóteo e Rosinha de Oliveira.
A comunidade da aldeia Tekoa Marangatu espera que terminemos os estudos, saiamos de
universidade formados e assim possamos ajudar em geral a comunidade e também na própria
escola. Este é o desejo de toda a comunidade da Tekoa Marangatu.
Opy da aldeia.

Fonte: Leonardo Gonçalves, 2015.

Os autores

Floriano da Silva (Karai Papa) nasceu em Itapiranga (SC), filho do Seu
Augusto da Silva e Dona Maria da Silva Guimarães. Mora na aldeia Tekoa
Marangatu, município de Imaruí. Liderança da comunidade, já atuou como
professor na escola da aldeia.

Nascido na aldeia Guajuvira no Oeste do Rio Grande do Sul, Tiago
Timóteo reside na aldeia Tekoa Marangatu, município de Imaruí (SC). É
professor desde 2013 e participa do projeto Ação Saberes Indígenas na
Escola.
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Nascida em Tenente Portela (RS), Rosinha Yva Mirim é filha do professor
Seu Paulo Oliveira e Dona Rosália Mariano. Reside na aldeia Tekoa
Marangatu, Imarui (SC). É especialista em artesanato, principalmente na
elaboração de pulseiras, colares, brincos e outros adornos corporais.
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Terras Indígenas Guarani no Litoral Norte de SC
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Tekoa Takuaty:
as lutas enfrentadas pelos Guarani na Terra Indígena Ibirama Laklãnõ
Por Hugo Karai

Orerekoa peikuaa aguã, mba'epa ore kuery apy roaxa rokuapya, opa mba'epy ma ore
apy orekuai va'e rojexavai. Peroayvu peikuaa aguã. Ha'evete.
A comunidade guarani da aldeia Bugio é composta por indígenas da etnia Mbyá que se
encontram ao fundo desta aldeia, no alto de um morro, constituindo um agrupamento próprio de
oito famílias. Estas famílias giram em torno de seu Albino (ancião) e dona Idalina, sua esposa.
Apesar do espaço restrito que ocupam, possuem escola própria, roças tradicionais e casa de reza.

Tekoa Takuaty

Foto de Hugo Karai.

A Terra Indígena (TI) Ibirama-Laklãnõ, antigamente chamada Reserva Indígena Duque de
Caxias, está situada no Alto Vale de Itajaí, no município de José Boiteux – SC. A extensão da TI é de
14.085 ha atualmente, mas os indígenas lutam pela ampliação para 37.108 ha. A situação jurídica é
regularizada (em revisão de limites – Declarada).
A chegada das primeiras famílias guarani na TI Laklãnõ foi da família Fernandes, pouco
tempo depois chegou a família Euzébio, ambas as famílias vindas do Paraná, no ano de 1950.
Quando chegaram naquele ano, o cacique Aristides Criri e o chefe do Posto, chamado Eduardo de
Lima e Silva Hoerhan, se prontificaram a ajudar os Guarani, portanto cederam um pedaço de terra
que, com o decorrer do tempo, foi registrado e reconhecido pela FUNAI como Aldeia Toldo.
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Atualmente, moram dez famílias nessa aldeia, sendo duas famílias guarani e oito famílias mestiças
Xokleng com Kaingang.
No ano de 2000, a família Euzébio decidiu sair da aldeia Toldo por vários motivos. Algumas
das dificuldades enfrentadas eram: difícil acesso, quando chovia o rio enchia deixando a população
ilhada, e sem transporte escolar os alunos enfrentavam muitas dificuldades para chegar à escola.
Por esse motivo resolveram sair daquele lugar subindo para a aldeia Bugio. Hoje o local que os
Guarani ocupam na região da aldeia Bugio é chamado Tekoa Takuaty.
A aldeia Takuaty recebe este nome pois havia bastante taquara na aldeia, takua em guarani
é taquara. A aldeia Toldo recebe este nome porque antigamente os indígenas que transitavam na
região ficavam em pequenos pedaços de terra, chamados toldinhos. Também o rio que atravessa a
aldeia Toldo tem o mesmo nome.
No ano de 1999 foi promulgado um Regimento Interno (RI) pelas lideranças Xokleng
determinando que a TI Laklãnõ pertence a três etnias: Guarani, Kaingang e Xokleng. Esse regimento
expressa que cada etnia tem direito de ter sua organização própria, de acordo com sua cultura, e de
ter sua própria administração. Segundo o RI, uma aldeia pode se emancipar se tiver mais de 30 trinta
famílias. Os Guarani ainda não conseguiram se emancipar por não ter o numero de famílias
suficiente. “Aqui tentamos nos adaptar de acordo que diz respeito a regimento interno (RI), que não
aprova emancipação da aldeia por ter pouca família”, desabafa Leonardo Luiz Euzébio, uma das
lideranças da Tekoa Takuaty.
A administração política das aldeias da TI Laklãnõ acontece de forma comum às sociedades
de modo geral: uma campanha eleitoral é feita a cada quatro anos, os candidatos pedem votos e os
eleitores escolhem seus candidatos: um a Cacique regional (aquele que comanda cada aldeia) e
outro a Cacique presidente (aquele que responde por todas as aldeias). O Guarani é obrigado a
participar das eleições.
Desde o ano 2000, quando começaram a morar na Aldeia Bugio, os Guarani perceberam que
nada poderia ser diferente. Um espaço lhes foi cedido para morar, mas sempre ficariam
subordinados pelo cacique da Aldeia Bugio. Quando acontecem mudanças de cacique regional e
presidente, a preocupação é imensa para a comunidade guarani, pois, já foram eleitos caciques que
não deram direitos ao Guarani para tomarem suas próprias decisões na comunidade.
Uma das principais preocupações dos Guarani da Aldeia Takuaty é que as famílias guarani
estão aumentando. No ano de 2000, a aldeia Takuaty iniciou com três famílias. Hoje já constam oito
famílias, em torno de trinta e duas pessoas. “Temos certeza que no futuro teremos dificuldades,
ainda maior, assim como cresce o número de família guarani, dos Xokleng também cresce”, diz
Vitória Luiz Euzébio, filha de seu Albino Poty Vera Euzébio, o ancião da aldeia. Na aldeia da qual a
comunidade Takuaty depende, a aldeia Bugio, só da etnia Xokleng já constam 72 famílias, segundo
levantamento recente (SESAI-Secretaria Especial da Saúde Indígena de Jose Boiteux-SC). No total
são 80 famílias da Aldeia Bugio, somando Guarani e Xokleng. Mais uma vez o Leonardo Luiz
Euzébio, irmão da Vitoria Luiz Euzébio, fala da preocupação: “E com certeza, a tendência é
aumentar muito mais rápido as famílias Xokleng, ocupando muito mais espaço, deixando nós
oprimidos.”
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Os Guarani enfrentavam situações muito complicadas por parte de cacique Vaipão
Amandio, pois ele não queria respeitar a forma de organização dos Guarani. Ele quis exonerar todos
os funcionários guarani da comunidade (professores, motorista da saúde, Agente Indígena da
Saúde, AIS, e Agente Indígena de Saneamento, AISAN). Nessa ocasião, os Guarani se manifestaram.
Por isso Vaipão Amandio se revoltou e queria expulsá-los. No mês de outubro e novembro de 2013,
houve uma greve, que é como os Xokleng chamam suas manifestações, no meio da comunidade
guarani, segundo eles pela demarcação de terra. Porém, houve muito arrombamento nas casas,
alguns dos manifestantes queriam retirar o Guarani de dentro das suas residências. “Falavam que
estamos morando em cima do que é deles”, conta dona Clarice Luiz Euzébio, a filha mais velha do
Seu Albino.
Nesse caso a comunidade guarani não teve nada que fazer, porque a terra foi demarcada
para os Xokleng. Essa é a grande preocupação da parte dos Guarani, até chegam à conclusão de que
não adianta tentar e ficar insistindo em morar nessa TI. Seu Albino também colaborou na fala para a
reportagem: “Em todos os sentidos não há segurança para nós conviver e permanecer nesta
comunidade.”
Atualmente dentro da comunidade existem três lideranças, pois, para os Guarani, o mais
importante é os mais velhos, porém hoje já entram os mais jovens também nessa caminhada. Isso é
devido ao avanço das tecnologias. E por isso há três pessoas que respondem pelo Tekoa Takuaty:
Albino Poty Vera Euzébio, Leonardo Luiz Euzébio e Vitória Luiz Euzébio.
Na aldeia, a religião tradicional guarani ainda é praticada por todos os Guarani, apesar da
influência de tecnologia. Os Guarani valorizam a cultura, portanto tem Opy’i (Casa de Reza). Dona
Idalina Fernandez (Dona Chica) fala da importância do Opy’i: “Ter um Opy’y na aldeia serve para
comunidade estar sempre alegre, para todos anciões é motivo da alegria ter um Opy’i na aldeia, é
importante para manter a sua cultura, é um lugar sagrado onde os anciões se encontram para falar
do conhecimento, revitalizar nossa crença, também onde tem Opy’i os jovens não vão para as ruas,
ficam na aldeia.” Segundo Dona Chica, a Casa de Reza é importante para batizar as crianças, pois é
nesse momento que elas recebem o nome em guarani.
As práticas tradicionais estão bastante presentes entre as crianças na comunidade, pois
quase todos os meninos sabem armar armadilha para sabiá, fazer artesanato, fumar cachimbo.
Quando chega a noite, quase todos vão para o Opy, e quem não vai fuma petyngua (cachimbo) na
sua própria casa. E as meninas fazem o mesmo dos meninos, vão para o Opy e fumam petyngua.
Quase todos os anos é feita a roça, a 5 km da aldeia, num lugar chamado “Pito”, na qual
crescem frutos e produtos de diversos tipos de cultivos. Mas quando chega a época de colheita a
dificuldade é grande, pois, para ir é só descida e para voltar é só subida. Ao redor das casas, os
Guarani plantam árvores frutíferas como araçá, pitanga e tangerina. Um pouco mais longe são
plantadas aroeira, bracatinga e um pouco de araucária. Assim é o uso e manejo da terra no Tekoa
Takuaty.
A comunidade ainda mantém as casas tradicionais, mas algumas famílias já preferem
também casas de madeira. Portanto, temos casas tradicionais e de madeira na aldeia.
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As fontes de renda da comunidade são os salários das pessoas que trabalham na escola, dos
Agente Indígenas de Saúde (AIS), e dos Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN),
aposentadorias, programas sociais como a Bolsa Família e o artesanato que os Guarani vendem na
cidade ou na própria aldeia.
A Escola Indígena de Ensino Fundamental Takuaty (EIEF Takuaty) é uma escola estadual,
iniciou com dez crianças de distintas faixas etárias. Desde o princípio a escola vem trabalhando com
duas línguas, ou seja, é bilíngue. Atualmente, a escola possui um professor escolhido pela
comunidade e tem dois alunos. É o próprio professor que faz a merenda. É uma escola multisseriada
e bem diferenciada que atende só as crianças guarani.

Escola Indígena Takuaty.

Foto de Hugo Karai;

A língua é trabalhada com valorização: a explicação de conteúdos é tudo na língua materna,
no dialeto mbya guarani, exceto a disciplina língua portuguesa. Nessa disciplina, é feita a explicação
nas duas línguas.
Na escola o professor também aborda mitologia, pois através desse tema o mais velho dá
conselho de como viver, relata a origem do universo e da água, que mantém a história viva dos
antepassados, e dá a visão para que os mais novos possam compreender um pouco da história
antiga e atual. O local onde quase sempre acontece a narração de mitos é o pátio do Opy’i, onde
todos participam na roda. Após ouvir a narração dos mitos, que para o Guarani são história, na sala
de aula os alunos fazem desenhos.
A avaliação dos alunos é através da oralidade, do conhecimento adquirido e do
desenvolvimento de exercício, e de trabalhos e da participação na sala de aula. Sem biblioteca, os
alunos guardam os livros numa caixa. Tem dois armários, mas não cabem todos os livros.
A infraestrutura física é quase só um pátio vazio. Porem há duas antenas de internet via
rádio, banheiros, uma sala de aula com um quadro negro, um computador com acesso a internet,
uma impressora, copiadora e scanner, uma cozinha com pia, um fogão, um freezer e uma geladeira.
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A alimentação é feita do jeito Guarani: fogo no chão. Na maioria das vezes os alunos vão
para suas casas para lanchar. Um dos alunos nos conta: “comida cozida no fogo a lenha é mais
gostosa do que cozido no fogão a gás”.
Um dos objetivos da comunidade é conseguir uma reforma da escola com as seguintes
mudanças: cercar o pátio, fazer um parquinho para as crianças porque futuramente a escola terá
bastantes alunos, fazer um refeitório e criar o PPP.
Com a valorização da cultura da aldeia, na escola, o professor trabalha com as crianças e os
jovens a revitalização do canto e da dança, incluindo a narração de mitos para fortalecer a tradição
na comunidade Takuaty.

O autor

Nascido em São Lourenço do Sul (RS), Hugo Karay, morador da Terra
Indígena Laklãnõ-Xokleng, na aldeia Takuaty, é professor desde 2011 na
escola do mesmo nome. Participa do projeto Ação Saberes Indígenas na
Escola.
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Tekoa Piraí:
a comunidade que vive lutando pelo seu futuro
Por Darci da Silva Nhe’ery

No litoral norte catarinense sempre existiram os indígenas guarani. Hoje existem dez
aldeias: A aldeia Yaka Porã é localizada entre Garuva e Joinville; a Aldeia Piraí, a Aldeia Tarumã BR, a
Aldeia Tarumã Mirim, a Aldeia Pindoty, a Aldeia Jabuticabeira e a Aldeia Yvapuru são localizadas no
município de Araquari-SC; além dessas aldeias tem a Aldeia Conquista, em Balneário Barra do Sul, a
Aldeia Morro Alto e a Aldeia Reta, que fazem parte do município de São Francisco do Sul.

Foto de Darci da Silva, 2016

Aldeia Pirai
A aldeia Piraí existe desde 1988. A área demarcada está em processo de homologação. Ela
tem 3010 ha, e nela vivem vinte famílias e um total de cento e vinte pessoas.
A aldeia se chama Piraí porque antigamente havia muito Pira (peixe, pira’i significa
peixinho), no rio que passa ao lado da aldeia. Mas agora o rio está poluído: antes o rio era puro, mas
agora o peixe foi eliminado pela poluição. A natureza sofreu o impacto da construção da BR 280.
Antes de construção da BR era tudo diferente, tinha muita mata, rio, peixe, animais silvestres e os
pássaros. Mas agora tudo sumiu por destruição da mata.
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Escola Cacique Wera Puku.
Trabalho comunitário.

Alunos da aldeia mostrando seu trabalho.

Foto de Darci, 2016.

Foto de Darci da Silva.

Dentro da aldeia Piraí tem uma escola construída pela Secretaria da Educação do Estado de
Santa Catarina, para as crianças indígenas estudarem na sua própria aldeia. O nome da escola é
Cacique Wera Puku, porque antigamente vivia um cacique com esse nome que lutava pelos direitos
indígenas e principalmente pelo seu povo guarani. A comunidade reconheceu a luta do Cacique
Wera Puku, por isso a escola tem esse nome, em homenagem a ele.
A escola possui uma sala de aula, uma cozinha e dois banheiros. Tem trinta e nove alunos,
doze professores, uma cozinheira e uma faxineira. Também tem uma coordenadora pedagógica
indígena na escola. Os alunos estudam do primeiro ao nono ano, em turmas multisseriadas.

O autor
Originado da aldeia Tenonde Porã em São Paulo, reside na comunidade
do Piraí, no litoral norte de Santa Catarina. É professor na escola Cacique
Werá Puku, participa da ASIE e é presidente da associação de moradores
da aldeia. Leciona desde 2006, com experiência em escolas em São Paulo
e Santa Catarina. Em 2006, participou na elaboração do livro Nhande rekó
ymanguaré ha’e ayngua.
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