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Autorias
Este trabalho transcende uma autoria única, sendo tecido a muitas mãos, 
num envolvimento intercultural, de intensa colaboração com a comunida-
de Mbya-Guarani do tekoa Itaty, na Terra Indígena Morro dos Cavalos. De 
maneira especial, colaboraram com a professora Claudia Roberta Yumiko 
Tristão os professores, as crianças e os funcionários da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Itaty e os integrantes do grupo de canto e dança Tape 
Mirim. 

Registro do encontro de Claudia Tristão e Viviane Beineke com Teófilo 
Gonçalves, cacique do tekoa Itaty.

Grupo de canto e dança Tape Mirim
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Começando a trama...
Num movimento de tecer, de tramar, indo e vindo, buscaram-
-se com cuidado e atenção os componentes para elaborar 
este material didático, que abordará elementos culturais de 
um povo indígena: os Mbya-Guarani.

Para adentrar a mata, o Mbyá pede licença. E, em silêncio, 
percorre as trilhas... com olhar e ouvidos atentos em busca 
da taquara, do bambu, do cipó e da criciúma... Ajeitam a 
taquara, retiram as tiras grossas e finas, dão formas e cores. 
Desse modo, vão ordenando o material para tecer, tramar, 
criar, compondo o ajaka.

Assim como na trama do ajaka, entre as histórias, os estudos 
e as conversas, este material foi sendo tramado, com a co-
laboração de muitas mãos, na composição intercultural já 
citada. 

Espera-se que possa despertar ideias, propostas, convites, 
sugestões e indicações para professores e professoras, com 
vistas a incluir essas temáticas na educação musical escolar. 

Palavras em Guarani estão 
sinalizadas em verde e apa-
recem com seus significados 
em cada página.
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Apresentação
Atuando como professora de escola básica na rede pública, disci-
plina de Artes – música, eu desejava trabalhar conteúdos relativos 
à história e às culturas indígenas. Entretanto, o desconhecimento 
sobre a temática e a falta de material disponível na área de educa-
ção musical, deixavam-me insegura para realizar o trabalho. Assim 
sendo, esta proposta surgiu da minha necessidade como professora, 
com amparo na Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008.

Arraigados no imaginário da população brasileira, os discursos sobre 
os indígenas muitas vezes não correspondem à realidade, pois as 
ideias foram construídas com base numa história eurocentrada, de 
visão colonialista, plantando muitos equívocos. Para desconstruir 
esse modo de pensar, é imprescindível estudar a diversidade de 
sua cultura, aprender sobre suas formas de organização social, sua 
língua, sua maneira de entender o mundo, de se posicionar dentro 
desse mundo e dos diferentes jeitos de ser dos povos originários. 
Não se pretende idealizar os indígenas, mas perceber, tomar cons-
ciência de sua presença e de suas lutas, compreendendo que essa 
população existe, produzindo cultura, com modos de ser e viver dinâ-
micos que podem ser compartilhados. 

O estudo da temática da história e da cultura indígena na Educação 
Básica se tornou obrigatório através da Lei 11.645/2008, que deter-
mina a inserção da história e da cultura dos povos indígenas em todo 
currículo escolar, devendo estar presente em todas as disciplinas, 

Ajaka = cesto
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áreas do conhecimento ou outra forma de organização curricular 
de cada escola.  

Para atender ao que determina a Lei 11.645/2008, foram desenvol-
vidas ações pertinentes, entre as quais estão as Diretrizes Opera-
cionais para a implementação da história e da cultura dos povos 
originários na Educação Básica, que apontam problemas relacio-
nados à representação dos povos indígenas no imaginário social 
brasileiro que ainda persistem (Brasil, 2015). 

Sendo assim, a escola ocupa posição central como lugar que opor-
tuniza o ecoar de vozes que foram caladas, silenciadas por muito 
tempo pela sociedade, pelas escolas e pelo Estado. É sua função 
unir esforços na direção de ampliar o conhecimento sobre os povos 
indígenas, desconstruindo entendimentos equivocados. 

Este caderno didático apresenta cinco projetos que exploram dife-
rentes aspectos da cultura Mbya-Guarani. Cada projeto trata de um 
elemento cultural, que é abordado por meio de atividades envolven-

do saberes tradicionais indígenas (Ficando por dentro), construção 
de instrumentos, artefatos (Fazendo arte), atividades musicais (In-
ventando e criando), músicas Guarani (Repertório Guarani) e co-
nectando assuntos para ouvir, refletir e discutir (Outras conexões). 

O material foi desenvolvido a partir de um conjunto de vivências, 
ações e atividades: vivências em uma escola indígena e na co-
munidade indígena; aulas de música em escola não indígena; 
estudos sobre a legislação da educação para as relações étnico-ra-
ciais (ERER); trabalhos da área de música/educação musical que 
abordam essa temática; materiais didáticos para escolas indígenas 
elaborados por professores de escolas do povo Guarani em parce-
ria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e planeja-
mentos elaborados em projeto de pesquisa na Universidade. 

Diretrizes Operacionais para a implementação da história e da 
cultura dos povos originários na Educação Básica. Documento 
completo - Link https://tinyurl.com/yd4sw4lp
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O povo  
Mbya-Guarani
A nação Guarani vive no território do litoral brasileiro em diversos 
estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso 
do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Atualmente, os 
Guarani se encontram nas regiões da Argentina, Brasil, Paraguai, 
Uruguai e Bolívia. Segundo o PIB socioambiental (2008), os subgru-
pos Guarani que vivem no Brasil são: Mbya; Kaiowa e Nhandeva.

Os Mbya se diferenciam dos outros subgrupos Guarani em suas 
divisões espaciais, expressões linguísticas, elementos da cultura 
material (adornos, artefatos) e nos rituais em que a música e 
cantos são específicos. Segundo Ladeira (Brasil, 2018), seu espaço 
cartográfico e geográfico é fragmentado e compartilhado por di-
ferentes grupos sociais. Em contraposição, o tekoa – “lugar onde 
vivem segundo seus costumes e leis” – não podem abrigar outros 
grupos humanos. O espaço físico de um tekoa deve manter recur-
sos naturais preservados e permitir a privacidade da comunidade. 
Entretanto, a fragmentação atual das aldeias, definidas por limites 
artificiais em função do reconhecimento público e oficial de outras 
ocupações (tais como fazendas, loteamentos, rodovias etc.), invia-
biliza um espaço que garanta a subsistência da própria comunida-
de Povos Indígenas do Brasil (Brasil, 2018). 

Monica Sikveira Brizoela integrante do grupo de canto Taoe Mirim. 

Val Santos

A música tradicional Guarani tem conexão com o sagrado, em 
contato com outras dimensões. É através do cantar, dançar e tocar 
os instrumentos que o povo Guarani retira forças para sobreviver 
na Terra, acreditando na oferta das músicas pelos ancestrais (Mon-
tardo, 2009; Dallanhol, 2002). Elementos culturais, como música, 
dança e instrumentos estão entremeados e não se separam nos 
rituais Mbya-Guarani, podendo envolver cura e proteção. 
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Orientações às  
professoras e professores
Para introduzir as culturas indígenas na sala de aula, usamos 
plural, pois são mais de 300 povos e 270 línguas faladas no terri-
tório brasileiro, como indica a última pesquisa realizada pelo IBGE 
(2010). 

Na sala de aula, podemos iniciar a temática refletindo com nossas 
crianças sobre as palavras índio e indígena, o que significam, o que 
esse significado carrega consigo. Quando utilizamos palavras que 
generalizam os povos indígenas, estamos matando as riquezas e 
especificidades de uma nação. Cada povo tem seu nome, Guarani, 
Munduruku, Krenak, Yanomami... cada qual carregando saberes 
ancestrais, língua própria e costumes. Para evitar essa generali-
zação, recomenda-se usar a palavra “indígena”, e não mais “índio”; 
usar a palavra “nação” ou “povo” e não “tribo”, evitando propagar 
discriminação e preconceito. Essas sugestões são do indígena 
Daniel Munduruku Monteiro Costa, mais conhecido com Daniel 
Munduruku, do povo Munduruku.

Também podemos falar sobre as saudações dos povos originá-
rios, pois cada povo tem a sua. E aquele som, feito por muitos anos 
para representar a figura indígena, batendo a mão na boca, nada 
mais é que um grito de guerra dos povos originários norte-ameri-

cano, não representando nenhum dos povos indígenas do Brasil. A 
indígena Aline, do povo Puri, da Mantiqueira, sugere trabalhar com 
as crianças sobre as dúvidas relacionadas à figura do indígena do 
Brasil na escola, oriundas de uma apresentação equivocada nos 
livros didáticos, e a importância das palavras. Para isso, ela apre-

senta questões importantes a serem tratadas com as crian-
ças, de forma divertida, entre conversa, poesia e cantoria. 

Para saber mais

Série contendo 5 episódios, conversando com  
Aline Rochedo Pahamama.  
Link- https://youtu.be/uc-nnYLBbUI

Série de vídeos - Povos indígenas: conhecer para valorizar, 
apresentado pelo Canal Futura play.  
Link-https://youtu.be/Tf-tOJGRYOI

Acesse o site PIB Socioambiental.  



Neste projeto você conhecerá um dos principais 
elementos da cultura do povo Mbya-Guarani:  o 
tekoa, a opy e o petyngua. O tekoa representa 
o território, lugar onde vivem segundo seus 
costumes, religiosidade e tradições. A opy, lugar 
sagrado do tekoa e o petyngua é símbolo da 
vida Guarani. Será apresentada uma atividade 
demonstrando como fazer um fanzine. 
Apresentaremos um canto sobre a celebração 
das crianças na busca pela terra sagrada. Por fim, 
se discorrerá sobre importante liderança indígena  
do povo Baniwa. 

Tekoa e Opy:  
lugar de ser e viver

01

Vista do tekoa Itaty na Terra 
indígena Morro dos Cavalos.
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Tekoa 
Para o Guarani, o tekoa representa seu território, lugar onde vive. 
Para falar sobre isto, citamos Marcos Moreira, do povo indígena 
Guarani. Ele conta que quando cantam e rezam estão reverencian-
do a Nhanderu e seus guardiões: Tupã, Nhamandu, Jakaira e Karai. 
Assim, a reza é direcionada para as quatro direções: ao céu, à terra, 
ao pai sol e a Nhanderu. Moreira (2015) esclarece que quando pre-
cisam de um espaço para ocupar no tekoa, devem pedir licença 
ao guardião espiritual daquele lugar, para que possam usufruir 
daquele espaço pertencente à mãe natureza, destacando o respei-
to e a forte relação dos Guarani com a natureza. Os responsáveis 
por realizar esse pedido são os anciões e líderes espirituais, pois a 
revelação é dada a eles.

Desse modo, quando se refere ao território Guarani, compreen-
de-se o espaço, tempo, convivência, terra, animais, plantas me-
dicinais, deuses e a crença. O yvy rupa, berço da terra. (Moreira, 
2015, p.14). 

Ficando por dentro

Tekoa = espaço de viver que vai além da morada, lugar 
que dá condições de ter um modo de vida Guarani.
Nhanderu = ser supremo
Tupã, Nhamandu, Jakaira e Karai = guardiões
Yvy rupa = território ou berço da terra 
Opy = casa de reza
Petyngua = cachimbo

Este texto fundamenta-se no trabalho de Marcos Moreira, professor 
do ensino médio e orientador pedagógico da escola indígena 
Itaty, na Terra Indígena Morro dos Cavalos. Seu nome Guarani é 
Karai Vera Yvydju. Em 2015 graduou-se em Licenciatura Indígena 
Intercultural do Sul da Mata Atlântica, na UFSC, com o trabalho 
intitulado “Visão Guarani Sobre o Tekoa: Relato do pensamento dos 
anciões e líderes espirituais sobre o território”. Caminho que leva à opy no tekoa

 Itaty no Morro dos Cavalos
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Opy 
A opy é lugar de encontro diário dos Guarani, onde 
realizam diferentes rituais. Um local para meditar, 
para rezar, cantar, dançar para os seres divinos. 
Local de fortalecimento do povo, de sua cultura. 
Um recinto de cura, de soluções dos problemas 
corriqueiros, compondo o modo de ser Guarani.

É na casa de reza que muitos buscam fortaleci-
mento para continuar lutando por seu caminho, 
por seu espaço. É considerada o lugar mais 
sagrado do tekoa. Segundo Julinho de Oliveira, vi-
ce-cacique do tekoa do Morro dos Cavalos, “É aqui 
na opy que começa a sabedoria das crianças”. 

A opy é feita de madeira da mata e barro, para não 
entrar o vento. As amarrações são feitas de cipó, 
quando usam a maneira tradicional. A cobertura 
da casa é de taquara e palha, com chão de terra 
batida, pois é essencial manter o fogo no chão 
aceso enquanto estão dentro da opy. A casa de 
reza tem tempo certo para ser construída, e é o 
rezador quem sabe o local apropriado para ser 
construída (Karai, 2020).

O texto sobre a opy tem 
como  base o trabalho de Domingo 

Hugo de Oliveira Karai, da povo Guarani, 
que vive na tekoa Takuaty, da comunidade 

Guarani Mbya, situada dentro da Terra Indígena 
Laklãnõ Xokleng, nos municípios de José Boiteux, 
Vitor Meirelles, Doutor Pedrinho e Itaiópolis/SC. 
Graduado no curso de Licenciatura Indígena do 
Sul Mata Atlântica pela Universidade Federal de 

Santa Catarina. Seu trabalho, defendido em 2020, 
chama-se “Casa Tradicional Guarani no Litoral 

Norte de Santa Catarina” e versa sobre a 
importância das casas tradicionais para 

as comunidades Guarani. 

No chão de barro batido da  
opy o fogo se mantem aceso

Vista da frente da opy,  casa 
de reza no tekoa Itaty

Si
rle

y 
G

on
ça

lv
es

Si
rle

i G
on

ça
lv

es



Petyngua  
Elemento cultural fundamental nesse  
encontro na opy, nos rituais, é o petyngua.

Segundo Belarmino Silva (2015), o petyngua é o símbolo da vida 
Guarani. Símbolo Importante, geralmente utilizado ao redor do fogo, 
na casa de reza. Sua fumaça tem poder de cura (Silva, 2015, p.7). 

Berlarmino conta que muitos Guarani utilizam diariamente o petyn-
gua. Para a concentração em seus estudos, nas conversas com os 
mais velhos, na educação das crianças, nos aconselhamentos, or-
ganização do pensamento e tomadas de decisões. A utilização do 
cachimbo pode ser coletiva: homens, mulheres, crianças, jovens e 
os mais velhos podem compartilhar seu uso. Segundo Silva (2015) 
“Isso acontece, pois é um momento de união de forças para a ele-
vação espiritual de todos.” 

A matéria-prima utilizada em sua confecção pode ser a argila ou a 
madeira, geralmente feita por um artesão Guarani.

Texto baseado no trabalho de Belarmino da Silva, que na língua Guarani 
chama-se Wera. Nascido na antiga tekoa Guarani Mbaraká Mir, Terra 
Indígena de Nonoai no município de Planalto, estado do Rio Grande do 
Sul. Quando se graduou em 2015, morava no tekoa Linha Limeira, situada 
na Terra Indígena Xapecó, município de Entre Rios/SC. Seu trabalho, 
intitulado “Petyngua - Símbolo da Vida Guarani” foi desenvolvido no curso 
de Licenciatura Indígena do Sul Mata Atlântica, da Universidade Federal 
de Santa Catarina.

Na cultura dos povos Guarani, os mais velhos são importantes, 
pois carregam a sabedoria ancestral. A seguir, apresentamos 
algumas palavras sábias dos anciões Guarani, apresentadas 
por Darella et al. (2018).

”Para ter coragem e força, cada um de vocês tem 
que cantar na opy.” (p.45)

“Existe um lugar onde todos nós, Guarani, nos for-
talecemos: a opy. As crianças se fortalecem na 
casa de reza, ela é como a escola, o lugar onde 
educamos as nossas crianças.” (p.46)

“Quando nós entramos na casa de reza e tocamos 
os instrumentos, não é para os outros seres 
humanos que nós fazemos isso, é para Nhanderu, 
aquele que nos gerou, nos enviou à Terra e sabe 
como devemos andar e nos comportar.” (p.50) 

Interior da casa de reza, opy no Morro dos Cavalos.
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Fazendo arte

PRODUZINDO UM FANZINE

Nesta seção apresentamos uma atividade 
envolvendo a elaboração de um mini-fanzine. 
Sugerimos que o conteúdo resulte de uma  
pesquisa sobre povos indígenas, que poderá  
ser elaborada com as crianças.

Material necessário
• Folha tamanho A4
• Revistas usadas
• Tesoura
• Cola     
• Lápis de cor 
• Giz de cera
• Imagens sobre a temática  

indígena.

  Etapa1- Pesquisando
A proposta desta atividade inicia com a pesquisa 
sobre povos indígenas do seu estado, que poderá 
ser elaborada na sala informatizada (se houver).
Sugerimos propor que as crianças realizem uma 
pesquisa sobre os povos indígenas que vivem no 
estado onde ela mora. 

Opção de roteiro
1- Existe algum povo indígena em seu estado?
2- Quem são eles?
3- Em que lugar vivem?
4- Descreva algum elemento cultural deste povo.
5- Eles têm algum ritual ou festa?
6-  Você consegue descobrir uma música desse povo?

Obs. Para pesquisar na rede da internet, indicamos forne-
cer sites seguros para a navegação das crianças.

Sugestões
•  PIB socioambiental  

 https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o

•  Funai Ministério da Justiça  
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao

•  IBGE 
https://indigenas.ibge.gov.br/

•  Cantos da Floresta 
http://www.cantosdafloresta.com.br/povos/guarani/

O que é um Fanzine?
Fanatic + magazine (revista de fãs), 
termo foi criado em outubro 1940 por 
Russ Chauvenet.
São publicações simples, que podem 
ser elaboradas manualmente.
Os assuntos podem ser variados, 
geralmente um fenômeno cultural 
específico.

Desenho retrata a BR 101, 
que divide a Terra Indígena 
Morro dos Cavalos.
 
Realizado por Kamoi 
Oliveira (7 anos), estuda na 
escola Itaty no Morro dos 
Cavalos.



Finalizada a pesquisa, você pode fazer uma roda e socializar o re-
sultado entre os grupos. Enfatizar as diferenças e as proximidades 
encontradas. Este pode ser um momento oportuno para discutir as 
dificuldades sociais que vivem os povos indígenas no Brasil.

     Etapa 2- Aprendendo a dobrar o fanzine

Folha formato A4 (mais 
espesso, se possível), dobrar 
ao meio no sentido do maior 
comprimento.

Abrir a folha e dobrar no 
outro sentido, formando um 
sinal de + nas dobras. 

1

5 6

7

2 3 4
Voltar as dobras e dobrar 
mais uma vez, deixando a 
folha com 8 marcações. 

Abrir a folha até ficar com uma 
dobra somente e com uma 
tesoura cortar até o encontro 
das linhas, iniciando o corte na 
parte dobrada da folha. 

Abra a folha e numere conforme 
a foto: será a sequência de seu 
preenchimento, com os resulta-
dos da pesquisa realizada. 

Segure com os dedos no início do corte de 
ambos os lados. Aproxime unindo as duas 
pontas, formará um sinal de +.

Agora junte todas 
as partes, até 
formar um livrinho. 

17 TEKOÁ E OPY: LUGAR DE SER E VIVER  |
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Para finalizar, abra a folha e no verso pode fazer um grande 
desenho ou colagem; outra opção é fazer uma composição com 
as imagens. Muitas ideias irão surgir no momento da confecção. 

     Etapa 3 - Orientando o preenchimento

Finalizada a pesquisa e aprendido como dobrar o fanzine, você 
poderá criar um roteiro coletivamente, orientando as etapas, como: 
capa, apresentação, assuntos, imagens, música, fontes de cada in-
formação e finalizar com a identificação, nome, turma e escola do 
produtor do fanzine. Agora é só rechear o mini-fanzine.  

Para preencher, podemos usar diferentes materiais; para formar as 
palavras podem ser usadas letras recortadas de revistas descarta-
das, podem ter diferentes tamanhos, ou escritas com canetas colo-
ridas, giz de cera, lápis de cor, e outros. 

Se ainda tiver dificuldade você pode 
acessar: Como fazer um mini-fanzine
https://youtu.be/CLKfM8qb3Fs?t=10

Na confecção da capa, deixar a 
criança usar a imaginação para 
criar, e usar o título do assunto de 
sua pesquisa.

Na última folha, constarão os dados: 
nome, turma, escola e disciplina. 

Sugerimos compartilhar com os familiares os fanzines elabora-
dos, levando para casa a informação sobre os povos indígenas 
da região, pois muitos desconhecem totalmente o assunto. Outra 
opção é compartilhar com os colegas de outras turmas, expandin-
do possibilidades de conhecer para valorizar os povos indígenas do 
Brasil.



Escutando  
musicalmente
Você poderá iniciar esta prática ensinando a música, Oreru Tupã 
arapyau re ojepovera, do CD Tapé Mirim - Caminho Sagrado, disponí-
vel na seção ampliando repertório. 

Sugerimos utilizar a forma de aprendizagem do povo Guarani, ouvir 
repetidas vezes até a criança se sentir segura para cantar junto, 
e quem decide que está pronta para começar é a própria criança. 
Poderão cantar, dançar e tocar acompanhando a música.

Depois você pode propor que as crianças desenhem as suas im-
pressões, ouvindo a música. 

Em seguida, coletivamente, escutem a canção. Você pode propor 
uma escuta mais atenta, destacando os instrumentos musicais uti-
lizados, a dinâmica, procurar os detalhes com as crianças. 

Para finalizar, poderá apresentar outra canção indígena. Pode ser 
de outro povo, e propor uma escuta atenta, para que as crianças 
percebam as diferenças e as semelhanças entre elas.

Inventando e criando

Julinho Oliveira (nome em Guarani: Kara Nhe 
Enry) - Vice-cacique do tekoa Itaty no Morro dos 
Cavalos e coordenador do grupo de canto e 
dança Tape Mirim.

Val Santos 
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Grupo	Tradicional	Mbya	Guarani	-	Tekoá	Itaty
Álbum:	Tapé	Mirim

Nosso	pai	Tupã
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Tapé Mirim Grupo tradicional  
Mbya Guarani - Tekoa Itaty  

Transcrita por Reginaldo Pereira de Almeida

Nosso pai Tupã

Oreru Tupã arapyau re ojepovera 
Oreru Tupã arapyau re ojepovera ojepovera,
Oreru Tupã arapyau re ojepovera ojepovera, ore
Kyringue’i kuery rombojerovia rombojerovia
Rombojerovia, Yguaxu rovai roaxa ma vy oreave 
roexa
Aguã Yvyju Mirim Yvyju Mirim.

Tradução:
Nosso pai Tupã relampeja no verão
Nosso pai Tupã relampeja no verão, relampeja
Nosso pai Tupã relampeja no verão, relampeja.
Nós consagramos as crianças, consagramos, 
consagramos,
Para vencer os obstáculos e atingir a terra sagrada, 
terra sagrada.

A canção que apresentamos nesta parte do material 
consta do CD Tape Mirim- Caminho Sagrado, do grupo 
tradicional Mbya-Guarani do tekoa Itaty.  Faz parte da bi-

blioteca do site História e cultura Guarani, fontes musicais. A letra 
da canção faz referência à celebração das crianças na busca pela 
terra sagrada. 

Repertório guarani

Fonte: https://historiaeculturaguarani.org/biblioteca/#1589945003186-9d538abf-a047
Link de acesso do canto - https://drive.google.com/file/d/0B75FsfWvNv_iaDVVQU43V2pnVEk/view



Outras Conexões

S
ão muitos os representantes indígenas de diferentes povos 
que se empenham no movimento de luta por seus direitos, 
de busca pela liberdade de escolher o modo de vida que lhes 

convém, como protagonistas de sua história. Essas personalidades 
estão entre lideranças, artistas, escritores, professores, ativistas e 
outros.

Para conhecer um pouco mais sobre povos indígenas sugerimos 
assistir a palestras ministradas pelo professor Gersem Baniwa, im-
portante líder indígena, disponíveis nos links a seguir.

Gersem José dos Santos Luciano, mais conhecido como Gersem 
Baniwa, é Professor da UFAM e coordenador do Fórum de Educa-
ção indígena do Amazonas. 

Baniwa esclarece que, para o indígena, terra é território, carregado 
de totalidade, espaço sagrado, lugar onde estão todas as coisas 
que vivem e no qual cada pequena coisa tem espírito: pessoas, 
bichos, plantas e pedras. Lugar onde também vivem os espíritos 
dos antepassados. Tudo vive em equilíbrio.

Por isso que mover um povo é matá-lo. Entender o mundo indígena 
é o primeiro passo para entender a luta pela demarcação das terras 
tradicionais.

O território indígena  
Link- https://youtu.be/svrUf6f1w5E
Cultura indígena 
Link- https://youtu.be/U002GqkxgFc

Não se pode respeitar e valorizar o que não 
se conhece. Ou, pior ainda, não se pode res-
peitar ou valorizar o que se conhece de forma 
deturpada, equivocada e pré-conceitualmente. 
Nesse sentido, a primeira tarefa é desconstruir 
pré-conceitos históricos plantados na mente 
das pessoas ao longo de centenas de anos de 
colonização. (Baniwa, 2012)

Gersem Baniwa

Re
pr

od
uç

ão
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Este projeto aborda outro elemento cultural 
Mbya-Guarani: os grafismos, que expressam 
a sua arte e a sua identidade nas cestas, 
nas pinturas corporais e nos artefatos. Será 
apresentada uma atividade utilizando os 
grafismos do povo Guarani, contará com uma 
proposta de sonorização e para ampliar o 
repertório um canto Guarani que fala sobre o 
caminho sagrado. Finaliza com outras conexões 
abordando cantos tradicionais e o Rap Guarani.

Arte em  
grafismos

Cesar Benites, estudante na Escola 
Itaty e integrante do Grupo de Canto 
e Dança Tape Mirim.
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O texto abaixo baseia-se no trabalho de 
Alexandrina da Silva, graduada em Licenciatura 
Indígena Intercultural do Sul da Mata Atlântica, 

na UFSC, em 2015, com o trabalho “O Grafismo e 
significados do artesanato da comunidade Guarani da 
linha Gengibre”. Quando escreveu o trabalho, morava 

no tekoa Linha Gengibre, RS.  Parte do trabalho é 
resultado de pesquisa realizada com os anciões 
do tekoa onde morava. Na época da conclusão 

do curso, Alexandrina era professora nessa 
aldeia, era casada e tinha um filho.

“O cesto está no princípio da criação do homem, que dele 
provém. Ele é um recipiente, significa um receptor pronto para 
receber os propósitos de Nhanderu (Deus). A palha trançada é o 
princípio mítico dos Guarani. As tranças dos cestos têm um nome e 
um significado especial.  Um tipo é chamado de Iparaxyry, que sig-
nifica o caminho que os Guarani fazem quando visitam ou mudam 
de aldeia.” (Silva, 2015, p.14).

Em suas tramas estão os desenhos com diferentes significados, 
como amor, paz, amizade e proteção.  A arte de fazer a cesta 
também tem função de cura: como conta Silva (2015), significa 
várias direções do pensamento, sendo um instrumento de cura 
para pessoas que precisam de terapia. 

“O artesanato é muito importante na cultura e possui um significa-
do muito especial para o povo Guarani.  Tudo vem de uma história 
que aconteceu no passado.” (Silva, 2015, p. 30)

FICANDO POR DENTRO
Antigamente os cestos serviam 
para carregar as crianças e os ali-
mentos. Era produzido e utilizado 
pelas mulheres. Hoje é também co-
mercializado, sendo o artesanato 
importante fonte de renda para o 
povo Guarani.

Silva (2015) explica que os dese-
nhos que são feitos nos artesana-
tos têm dois nomes e significados 
distintos para os Guarani: 

Ypara: significados mitológicos, 
simbólicos e sagrados. 

Ta`anga: significados físicos e es-
téticos, ou seja, desenhos comuns.  
(Silva, 2015, p. 12).

“Através dos grafismos presentes nos artesanatos, nós Guarani 
valorizamos historicamente e culturalmente a memória de nossos 
ancestrais e, assim, preservamos a nossa maneira de ser e de viver, 
mantendo viva a nossa tradição.” (Silva, 2015 p. 10) 

Ajaka - cesta Mbyá-Guarani.
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O grafismo e  
seus significados
Os artefatos são importantes na cultura Mbya, pois carregam repre-
sentações simbólicas, relacionadas com a natureza e o sagrado. 

Observando a natureza, os Guarani foram desenvolvendo os grafis-
mos, que vêm sendo passados de geração para geração, cada qual 
carregado de seu significado cultural.

Segundo Silva, “O grafismo Mbya Guarani tem sua maneira própria 
de expressar a arte, ou seja, possui seu próprio sistema de se mani-
festar e mostrar sua identidade, seus costumes, crenças e suas tra-
dições. A experiência é somada com a tradição ancestral, criando 
modos de se expressar que diferem na forma como são produzidos 
os artesanatos. É por isso que o povo Mbya Guarani tem seu jeito 
de fazer as tarefas na comunidade através do trabalho em conjunto 
no tekoa.” (Silva, 2020, p.16)

Teku Puku - representa vida longa, pois 
forma traços para uma única direção. 

Ipara Rainhyka e Teko Puku – significando 
vida longa, esses grafismos remetem a 
mandíbula de peixe. Foram recebidos como 
ensinamento diretamente de Nhanderuete. 
(Silva, 2020, p. 37)

Mboi Para - Estes grafismos estão repre-
sentados em alguns artefatos de cestaria e 
também pinturas corporais. 

Iparakuruku Jo’a Jo’a - Representa a cruz e 
seus vários sentidos. (Silva, 2020, p. 38).

Para saber mais sobre o Ajaka - Cestaria Mbya-Guarani
Acesse o site https://youtu.be/bI38rPY6j3E

O texto acima fundamenta-se no trabalho 
de conclusão de curso de Sandro da Silva no curso de 

Licenciatura Indígena Intercultural do Sul da Mata Atlântica, na 
UFSC, defendido em 2020. O trabalho intitula-se “Os tipos de grafis-

mos na cultura Mbya-Guarani e seus significados na atualidade.” Quando 
concluiu o curso morava na Tekoa Gengibre, no município de Erval Seco, RS. O 

autor relata as dificuldades que enfrentou para completar seus estudos. Só o con-
seguiu com o apoio incondicional dos pais, que o estimularam fazendo-o não dei-

xar-se desanimar com os obstáculos. Seguiu em frente e conseguiu concluir o curso.

Sandro da Silva (2020) explica os tipos de grafismos e os seus sig-
nificados:
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Grafismos pintados na parede da escola Itaty no Morro dos Cavalos
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Inventando e criando
Sonorização dos 
grafismos
Depois que as crianças conheceram os grafismos indígenas 
e seus significados, vamos compor uma música?  A partir 
da sonorização dessas imagens, como se cada grafismo 
representasse uma sonoridade, uma ideia musical. Você já 
imaginou como poderíamos interpretar musicalmente os 
grafismos?

A atividade poderia ser realizada em pequenos grupos, mas 
pode ser interessante fazer algumas experimentações coleti-
vamente  antes de cada grupo iniciar sua composição.

Você pode, por exemplo, escrever no quadro o grafismo 
ONHEMBOKEA-  o X o X o, e o grafismo JEGUA PIRIRI - 
/\/\/\/\  .

Experimente lançar algumas perguntas para as crianças, in-
centivando-as a pensar sobre essas relações entre grafismos 
e sonoridades:

•  Podemos criar um som para cada símbolo? Como iremos 
produzir esses sons?

• As subidas e descidas alteram o som? De que maneira? 

•  Como poderíamos fazer se quisermos que a música fique 
mais longa?

FAZENDO ARTE
Aprendemos com Alexandrina da Silva e Sandro 
da Silva sobre o grafismo Guarani. Agora vamos 
fazer arte? 

Vamos experimentar reproduzir alguns grafis-
mos? Podem ser pintados no papel ou no corpo. 
Outra opção poderia ser registrar os grafismos em 
cartolina ou em folhas avulsas e depois publicá-
-las numa exposição na escola.

Para ampliar, pode-se também criar grafismos 
novos, pesquisando a natureza ao redor. 

Materiais necessários:
Papel A4 
Lápis e borracha
Tinta para uso facial
Canetas hidrográficas coloridas

Para fazer em casa - Tinta facial
https://youtu.be/aAJJUKulo3w

As tintas utilizadas pelos indígenas para a pintura 
corporal são preparadas artesanalmente com ele-
mentos da natureza, geralmente sementes, como 
a de urucum, de cor vermelha.

Os quatro cantos sagrados 
para os Mbya-Guarani

O caminho sagrado.
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•  É possível intercalar com momentos de silêncio? Quais são os 
efeitos que o silêncio provoca na música?

Depois da experimentação, você pode colocar no quadro alguns 
grafismos para serem trabalhados nos grupos, ou então imprimir 
algumas cópias dos grafismos apresentados neste material.

É importante decidir com a turma sobre os recursos sonoros que 
serão utilizados na composição. 

Por exemplo: serão utilizados instrumentos musicais, objetos 
sonoros, sons vocais e corporais? O que seria mais adequado para 
a sua aula?

A seguir, cada grupo inicia o trabalho, sendo importante combinar o 
tempo aproximado que terão para realizar a tarefa.

Durante a sonorização, você poderá registrar em áudio e/ou vídeo 
a atividade das crianças, principalmente os momentos da troca de 
ideias, da negociação na escolha dos sons.

Finalizada a etapa de compor, sugerir que cada dupla e cada grupo 
ensaie e organizar como será a apresentação final para o restan-
te da turma. Você pode iniciar a organização da apresentação, 
fazendo desse momento algo especial, solicitando a ajuda de todos 
na arrumação do espaço para o grande momento.

Depois da apresentação final, marcar um dia para assistir ao vídeo, 
para uma avaliação do trabalho. Você pode incentivar as críticas 
e trocas de ideias musicais para indicar melhorias nas atividades 
seguintes.

Repertório Guarani
Este canto foi retirado do CD Tape Mirim - Caminho Sagrado. 
Canta a  busca pelo modo de ser Mbya, o caminho espiritual 
através da caminhada sagrada de seus ancestrais. 

Grupo Tradicional Mbya Guarani – Tekoa Itaty.

Ka’ aguy Nhanderu Ojapo Va’ ekue
Nhanderu Mirim oexauka ta ma Tape Mirim jaje’oi
Aguã joupive gua’i, jaje’oi ma vy Nhanderu retã py
Nhavaê ma vy jajerojy japorai japorai.

Tradução:
Nosso Pai sagrado vai revelar o caminho sagrado 
para
Segui-lo num só coração, e quando alcançarmos
Reverenciaremos e cantaremos, cantaremos. 

Para ouvir acesse o link https://tinyurl.com/y3b9d3av

B O H O  S T Y L E  E L E M E N T S
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Vamos cantar e dançar?
Canto e dança caminham juntos entre os Mbya. Sugerimos cantar 
a canção abaixo com as crianças. Depois que ela estiver memoriza-
da, elas podem criar uma dança, em grupos menores, e apresentar 
para a turma.

 OUTRAS CONEXÕES
Importante conhecer o site História e Cultura Guarani, referência 
relevante quando pretendemos trabalhar com a temática dos indí-
genas Mbya-Guarani. Este site foi criado para apoio pedagógico a 
educadores, disponibilizando algumas histórias sobre as formas de 
territorialidade, experiências políticas, cantos, vídeos, práticas arte-
sanais e educação dos povos Guarani, principalmente o subgrupo 
Mbya-Guarani.

Para saber mais acesse:
História e cultura Guarani 
https://historiaeculturaguarani.org/
Este site apresenta o áudio, letra e tradução de 
vários cantos Guarani.
CD Tape Mirim - Caminho Sagrado
CD Nande Reko Arandu – Memória Viva Guarani
- http://www.mcd.com.br/memoria-viva-guarani/

Grupo	Tradicional	Mbya	Guarani	–	Tekoá	Itaty

Álbum:	Tapé	Mirim

Caminho	Sagrado
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Ta peMimaxau ka tarim oeru MideNhan

Grupo tradicional Mbya Guarani - Tekoa Itaty  
Transcrita por Reginaldo Pereira de Almeida

Ka’ aguy Nhanderu Ojapo Va’ ekue
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Rap Guarani
Na relação de contato com os não indígenas, a apropriação 
de elementos culturais é absorvida, apresentando uma aber-
tura, aceitação para o outro.  Assim, faz parte do cotidiano dos 
jovens Mbya: tocar, cantar e dançar outros tipos de música, 
fruindo a cultura ocidental, sendo o rap uma das modalidades 
apreciadas pelos Guarani. Como afirma Iruretgoyena (2019, p. 
16), o rap indígena tem os Guarani como seus protagonistas.  
Diante dessa preferência, surge o grupo Brô MCs, jovens indí-
genas que montaram o primeiro grupo de Rap Indígena em 
2009, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, aldeias 
Jaguapiru e Bororó.

Utilizando a língua Guarani misturada com o português, usam 
os instrumentos musicais de origem Guarani e misturam 
toques da música brasileira. As composições discorrem sobre 
as questões indígenas, as injustiças sociais que sofreram e 
sofrem os povos originários brasileiros, cantam protestando 
a discriminação por serem indígenas, pela falta de recursos 
em que se encontram. Encontraram no rap uma forma de ma-
nifestar suas angústias, de protestar contra os sofrimentos 
que viveram seus antepassados e as muitas injustiças com 
as quais ainda convivem atualmente. Os jovens Guarani en-
contram no rap uma forma de resistir: cada música compos-
ta mostra que estão dispostos a lutar pela ocupação de seus 
espaços, por respeito e dignidade. 

https://youtu.be/CTOirhAIRCE
Para conhecer melhor os Brô MCs  
https://cutt.ly/2d8mF2y
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Ajaka - Cesta tramada por  
Maristela Gonçalves, artesã do 
tekoa itaty no Morro dos Cavalos.



Neste projeto você encontrará as esculturas de 
madeira,  elas representam para o povo Guarani 
um encontro com a natureza. Conhecerá a 
história do Oky Nhemdu (pau de chuva) e o passo 
a passo da confecção deste artefato. Contará 
com uma atividade musical, e uma canção 
do repertório Guarani. Por fim apresentará 
representantes indígenas de diferentes povos  
do Brasil.

Da mata aos  
animais de  
madeira

03
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Os bichinhos  
de madeira e  
seus saberes
Esculpir bichinhos de madeira é uma prática artesanal im-
portante na cultura Guarani. representa um encontro com a 
natureza e uma série de aprendizagens sobre os seus ciclos, 
o tempo certo de colher as madeiras, de caçar, de plantar 
ou colher frutos. Gonçalves (2015) esclarece que a madeira 
utilizada para a confecção do artesanato é a “caixeta”, uma 
árvore nativa da região de Biguaçu, SC, que deve ser colhida 
no tempo certo para não estragar.  

Esses saberes vão sendo transmitidos às crianças, que 
acompanham os mais velhos nas incursões pela mata, para 
aprender a observar e perceber o tempo das coisas na na-
tureza. Além disso, esses conhecimentos são transmitidos 
de geração em geração quando os mais velhos esculpem e 
contam para as crianças sobre os significados dos animais, 
seu valor, sua história e sabedoria para a Nação Guarani.

Na cultura Guarani, por exemplo, o tatu e a tartaruga possuem 
partes do corpo que são utilizados na medicina tradicional 
Guarani. Por isso, os Guarani, quando caçam ou pegam na 
armadilha um tatu, o levam para a aldeia e, na hora de cortar 
e limpar, tiram um pedacinho da carne com gordura para 
guardar. A banha do tatu é medicina, por isso é passada nas 
crianças a cada lua nova como um creme, uma pomada.  
(Gonçalves, 2015, p. 8)

FICANDO POR DENTRO
Veja só os usos e significados 
de alguns animais para a cultura 
Guarani! 

Onça pintada - as garras signifi-
cam força e atenção. 

Coruja - significa atenção, leveza 
e é dono da noite.

Tucano - paciência.

Tartaruga - resistência.

Tatu - sua escama e sua gordura 
eram usadas para banhos tera-
pêuticos, para dar força e agilida-
de às pessoas. Hoje sua repro-
dução em madeira serve para 
purificar o espaço da casa.

Jacaré - força bruta.

Macaco - inteligência.

Peixe - água boa e energética no  
espaço em que está.

Animais esculpidos por João Batista Gonçalves, professor e artesão no tekoa Itaty no Morro dos Cavalos



Mba’erei rei ra anga 
As esculturas de madeiras e seus aprendizados

A aprendizagem sobre as formas desses animais traz consigo 
um conhecimento amplo sobre o seu comportamento e indica 
um modo  particular  de se relacionar com eles. Com as repro-
duções em madeira as crianças vão conhecendo esses animais 
e aprendem sobre a fauna da tekoa. Como conta Gonçalves, 
“hoje não se encontram muitos desses animais na mata, que 
se tornou cada vez mais escassa, rodeada pela cidade. Mesmo 
assim, o filho vai aprendendo observando, brincando de fazer 
o artesanato de madeira, até que ele começa a praticar e fazer 
ele mesmo” (Gonçalves, 2015, p. 15). 

Gonçalves (2015) explica também que o artesanato de madeira 
geralmente é feito pelos homens, pois exige um pouco de 
força nas mãos. As mulheres costumam dedicar-se a construir 
outros objetos artesanais, como balaios, colares e pulseiras. 

Além de todos esses significados e valor cultural para os 
Guarani, os bichinhos de madeira também têm um importante 
valor comercial, pois a sua venda é fonte de renda adicional 
para as famílias.

Entre os bichinhos esculpidos, estão a onça, a coruja, o tatu, o 
tucano, o jacaré, o macaco, o tamanduá, a tartaruga e outros. 

Este texto foi elaborado com base na pesquisa de Adelino 
Gonçalves. Em 2015, quando o escreveu, Adelino morava no 
tekoa Yynn Moroti Whera, no município de Biguaçu, em Santa 
Catarina, onde trabalhava como agente indígena de sanea-
mento. Além disso, ele conta que era artesão, que era casado 
e tinha cinco filhos. Ele apresentou o trabalho “MBA’ EREI REI 
RA ANGA: as esculturas de madeira e seus aprendizados” 
na conclusão do curso de Licenciatura Intercultural Indígena 
do Sul da Mata Atlântica, na Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

Como referências complementares, também foram usados os 
textos de Faraco (2015) e do site História e Cultura Guarani.

Mba emo ra anga = Esculturas de madeira
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O Pau de chuva, que em 
Guarani se chama Oky 
Nhemdu, surgiu quando 
Nhanderu (o ser supremo) 
estava buscando o fogo. Os 
corvos estavam cuidando 
do fogo e Nhanderu precisava pensar uma forma de en-
ganá-los para conseguir o fogo. Então ele fabricou um pau 
de chuva e jogou-o por cima dos corvos.  Acreditando que 
estava chovendo de verdade, os corvos voaram para se es-
conder da chuva. Então uma brasa do fogo escapou e um 
sapo a engoliu para levá-la até Nhanderu. 

Até hoje se confecciona o pau de chuva nas aldeias Guarani, 
tanto como artesanato para vender, como para distrair as 
crianças recém-nascidas, que gostam do som. 

Da busca do 
fogo ao pau 
de chuva 

Oky Nhemdu = Pau de chuva

Nhanderu = Ser supremo

Passo a passo
Antes de iniciar a confecção do pau de chuva, sugere-se 
que, junto com as crianças você pesquise sobre grafismos 
indígenas. Veja que cada tipo de grafismo tem um signifi-
cado diferente! Os grafismos pesquisados podem ser utili-
zados na decoração do pau de chuva e serão encontrados 
nos seguintes links.  
 
Os Grafismos das cestarias dos Guarani • https://www.tellus.
ucdb.br/tellus/article/view/173
Indígenas Guarani: do Mítico a análise Formal • http://www.
anpap.org.br/anais/2014-old/ANAIS/simposios/simposio06/
Budga%20Deroby%20Nhambiquara;%20Maria%20Antonia%20
Benutti;%20Geralda%20Mendes%20Dalglish.pdf
Hora de colocar a mão na massa! Com o material neces-
sário separado, você pode iniciar a construção do pau de 
chuva. 

Junte dois rolos de papelão de igual diametro com fita 
crepe e a “base” está pronta.

Vamos construir um Oky Nhemdu?

Material necessário:
•  Rolos de papel toalha, alumínio ou similar
• Fita crepe e cola
•  Pedaço de papel mais groso (papelão, cartolina...)
•  Palito de churrasco (ou similar) 
• Sementes 
•  Tinta de várias cores, para decorar

Fazendo arte

História contada por 
Juçara Santos, professora 

da Escola Indígena de Ensino 
Fundamental Itaty, da Terra Indí-

gena Morro dos Cavalos, localiza-
da em Palhoça e Mirim Gon-

çalves, estudante Guarani 
dessa mesma escola.



Agora, com um objeto pontiagudo, faça um furinho no rolo, para 
inserir os palitos ao longo da “base”.  Atenção: não deixe o palito 
passar para o outro lado. Os palitos podem ser dispostos em espiral, 
tendendo a percorrer a maior parte da base, para que as sementes 
encontrem uma barreira pelo caminho, aumentando a sonoridade.

Para tapar as aberturas nas duas extremidades dos rolos, faça 
duas tampas no papelão, usando como molde a abertura do rolo. 
Cole uma tampa num dos lados com fita crepe. 

Coloque as sementes dentro do rolo e cole a tampa, vedando bem, 
para que as sementes não saiam.

Cubra o rolo todo com o papel kraft, reforçando a junção já feita 
com a fita crepe. Assim, o rolo ficará de uma só cor, que será o 
fundo para receber a pintura dos grafismos.

Esta atividade será desenvolvida 
em 3 etapas: a primeira será pes-
quisar coletivamente a sonoridade 
dos animais e construir representa-
ções gráficas; a segunda etapa será 
compor uma história inspirada nos 
animais, em participação colaborati-
va de toda a turma; e por fim, a última 
etapa será a sonorização da história 
composta pelas crianças, utilizando 
as representações gráficas elabora-
das na primeira etapa.

Para realizar este trabalho, você pode 
levar alguns animais esculpidos ou 
imagens impressas para a sala de 
aula, fazendo uma introdução dialo-
gada com as crianças sobre esses 
animais, indagando-as se os conhece 
ou não, e qual deles já viu em foto, 
filme ou ao vivo.

Julinho de Oliveira  da nação Mbya-
-Guarani,  é vice-cacique do tekoa Itaty, 
na Terra Indígena Morro dos Cavalos. 
É o responsável pelo grupo de canto 
e dança Tape Mirim, mas faz muitas 
outras tarefas, inclusive artesanato. 

Ka’i | Macaco

Kaguare | Tamanduá

Xi’y | Quati

Xivi | Onça

Karumbe | TartarugaLink https://youtu.be/r0pyLkUU-4w

Inventando 
e criando
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1ª ETAPA: após essa conversa, as crianças podem dividir-se em 
grupos menores. Cada grupo pesquisa alguns animais, buscando 
conhecer como eles se movimentam e os sons que produzem. 
Podem tentar reproduzir corporal e vocalmente esses movimen-
tos e sons. Posteriormente deverão representar graficamen-
te esses sons. Representar graficamente, neste caso, significa 
buscar uma forma de “escrever” esses sons fazendo uma analo-
gia entre características sonoras e a escrita. Assim, cada animal 
terá uma representação gráfica dos sons que produz. 

Os trabalhos concluídos podem ser apresentados para toda a 
turma, seguidos de uma exposição dos registros produzidos 
pelos grupos, na sala de aula, em lugar visível para todas as crian-
ças, como encerramento da atividade.

Materiais necessários
• Esculturas ou imagens impressas de animais
• Cartolina 
• Tesoura
• Lápis e borracha
• Canetinhas hidrocor coloridas
• Instrumentos de percussão

ETAPA 2: compor coletivamente uma história com os animais tra-
balhados na etapa anterior. Para iniciar a composição, você poderá 
relembrar com a turma as representações gráficas, produzidas 
pelas crianças e expostas na sala de aula.
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Sugestões para criação 
da história
•  Criar um personagem 

(criança indígena Guarani) 
que irá até a mata em 
busca de...

•  Os animais estão na mata 
à procura de...

•  Uma disputa entre os 
animais para descobrir 
qual é o mais forte, o mais 
feroz, o mais veloz...

Na sequência, iniciar a criação de uma 
história, propor um início e as crian-
ças deverão concluí-la coletivamente. 

Você irá registrando a história à 
medida que as crianças desenvolvem 
a ideia.

Finalizada a história, você deverá narrá-
-la para as crianças. Não esquecer de 
fazer uma cópia para utilizá-la na etapa 
seguinte.

Crianças em atividades escolar  na sala de aula da escola Itaty.

Pintura na parede da 
escola Itaty

Compondo e  
sonorizando história



ETAPA 3: novamente os alunos se dividem em grupos, que podem 
ser os mesmos  da primeira etapa ou não. 
Cada grupo ficará com um ou dois animais e suas representações 
sonoras, dependendo da quantidade de crianças na sala de aula.
Relembrar a história composta na etapa anterior e organizar a so-
norização.

Escolhidos o grupo e o animal, separar uns minutos para relembrar 
sobre a sonoridade de seu bichinho e para o grupo se organizar na 
sonorização que será feita na apresentação.
Para iniciar a sonorização, fazer com a turma um exercício de ex-
perimentação, para que as crianças se organizem, para ordenar a 
entrada da sonorização de cada animal.

Paralelamente as crianças irão montando o registro da sonoriza-
ção, com o material produzido na primeira etapa. 

Chegou o momento final! 

Se possível, filmar a apresentação. Para finalizar, propor asssistir 
ao vídeo da apresentação. Depois formar uma roda de conversa. 
Nesse momento você pode estimular as crianças a falar, opinar 
sobre a história, a sonorização de cada animal e sua participação 
na sonorização, através de perguntas.

Sugestão para expandir
Se o grupo aderir à ideia, sugerimos apresentar 
o trabalho para outras turmas da escola.
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Escola Estadual de Ensino Fundamental Itaty

Grupo de canto e dança Tape mirim em frente à opy do tekoa Itaty

35 DA MATA AOS ANIMAIS DE MADEIRA |



36 |  VOZES MBYA GUARANI NA ESCOLA: ENTRE TRAMAS E TRILHAS

Tangará Mirim
LETRA
Tangará Mirim, Tangará Mirim
Nhamandu Ouare Tamae Taetcha
Nhanderu, Nhanderu, Nhanderu
Nhanderu, Nhanderu, Nhanderu
Tangará Mirim, Tangará Mirim
Nhamandu Ouare Tamae Taetcha
Nhanderu, Nhanderu, Nhanderu
Nhanderu, Nhanderu, Nhanderu

TRADUÇÃO
Pequeno Tangará, Pequeno Tangará
Olharei o sol nascente e verei
O nosso criador, nosso criador
Pequeno Tangará, Pequeno Tangará
Olharei o sol nascente e verei
nosso criador, nosso criador

Julinho de Oliveira, vice cacique do tekoa Itaty, conta 
que Tangará mirim é uma dança com canto, cantando 
e dançando para atingir a terra sem males. Também 
diz que os  Mbya aprendem a cantar ouvindo repetidas 
vezes a canção, até o momento em que se sente pronto 
para cantar junto; quem está aprendendo  é que decide 
quando é esse momento. 

Esta música Mbya-Guarani faz parte do CD Tery-Maraey, de 2002, do coral Kuaray ouá. Gravado com a 
coordenação do professor doutor Jaci Rocha Gonçalves, da UFSC , Projeto Revitalizando Culturas.
Informações disponíveis em: http://povosdaantigaamerica.blogspot.com/2012 /11/cancao-indigena-m-
borai-marae.html

Para ensinar a canção, poderíamos tentar apren-
der da maneira como os indígenas aprendem. 
Você pode cantar ou usar a gravação e ir repe-
tindo várias vezes até que as crianças se sintam 
seguras para entrar no canto.

Wanderley	Moreira/	Karai	Guarani
Transcrição	por	Matheus	Agostini

TANGARÁ	MIRIM	(MBORAI	MARAE)
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	=	80

Tangará mirim,  
pequeno pássaro da 
Mata Atlântica, sagrado 
para os Guarani.  

Tangará mirim (Mborai marae)

Para ouvir a música acesse o link - https://youtu.be/tUsMRjZbDho

Repertório guarani

Wandeley Moreira/ Inácio da Silva 
Transcriçao: Matheus Agostini



Outras Conexões

Personalidades Indígenas 

A nação brasileira conta com riquíssimas contribuições dos 
povos indígenas, entre elas, a incorporação de palavras na língua 
portuguesa, literatura, a culinária, artes,  os conhecimentos mile-
nares de espécies de plantas medicinais, dentre outros. Na con-
temporaneidade se torna importantíssimo conhecermos sobre 
as personalidades indígenas, autores indígenas que vêm falando  
conosco através de seus livros, palestras e arte.
 
Livros como:  “Ideias paras adiar o fim do mundo” - Ailton 
Krenak • “A queda do céu” - Davi Kopenawa • “O Índio Brasileiro: 
o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de 
hoje” - Gersem Baniwa • “Oré Awé Roiru´A Ma: Todas as vezes 
que dissemos adeus” - Kaka Werá. 
Compartilhando experiências, inquietações, preocupações e ponto 
de vista, que nos convidam à reflexões.

Para ampliar conhecimentos sobre a 
temática indígena: 

Série Krenak -  A série acompanha os indíge-
nas Krenak no Rio Doce, em Minas Gerais, em 
cinco episódios que contam com os próprios 
indígenas como protagonistas, mostrando por 
que os Krenak permanecem vivos.

Livraria Maracá -  livraria on-line especializada 
em literatura indígena produzida no Brasil.

QUER SABER MAIS?

Busque informações na internet sobre os autores e a autora 
indicados abaixo.

Ailton Krenak - considerado um dos mais destacados líderes do 
movimento indígena, ambientalista e escritor. 
http://ailtonkrenak.blogspot.com/

Kaká Werá - Escritor, terapeuta, fundador do Instituto Arapoty. 
https://youtu.be/oF1OMZs1fME

Eliane Potiguara - Escritora, poeta, ativista, professora, empre-
endedora social. http://elianepotiguara.blogspot.com/

Marcia Kambeba - Poeta, compositora, fotógrafa, geógrafa.
https://youtu.be/FFPC61NRN-8

Apresentação do grupo de canto e dança Tape Mirim no Centro 
de Artes da UDESC, em evento de Educação Musical.
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Este projeto aborda um instrumento musical 
importante na constituição da identidade do 
povo Guarani: o mbaraka mirim. Será descrita a 
construção do instrumento utilizando materiais 
recicláveis e também contará com uma atividade 
de composição musical e um canto Guarani. 
Finaliza com outras conexões, mostrando onde 
o leitor encontrará informações para ampliar o 
conhecimento sobre personagens dos povos 
originários do Brasil.

Vibrando  
ao som do  
Mbaraká Mirim

04



Ficando por dentro

Origem e História do 
Mbaraka mirim
Como instrumento sagrado, o mbaraka mirim (choca-
lho) é muito importante na constituição da identidade do 
povo Guarani. É utilizado para acompanhar seus cantos e 
em alguns rituais tradicionais de cura. Como instrumento 
sagrado, ele é tocado na casa de reza, a opy, espaço de en-
contro diário dos Mbya-Guarani. O mbaraka mirim também 
constitui artesanato tradicional do povo Guarani, 
sendo comercializado para contribuir com a renda da 
comunidade.  

O som emitido pelo chocalho de artesanato não é 
igual ao que é tocado na opy.

As fotos mostram alguns instrumentos construí-
dos por eles, para comercialização. Esses chocalhos 
são mais ornamentados do que os originais utilizados  
na opy.

A matéria-prima do chocalho e dos outros artefatos indí-
genas é coletada e produzida em períodos específicos, ob-
servando ciclos da natureza, como, por exemplo, a lua certa, 
cuidando para que a mata tenha tempo de se regenerar.

Sobre as origens do mbaraka mirim, o professor indígena Cláudio 
Ortega Mariano nos conta uma história.

Num tekoa Mbya-Guarani nasceu uma criança muito 
frágil e seu pai estava muito preocupado. Numa noite, 
sonhou com Nhanderu, que dizia que aquela criança 
havia sido enviada para ser o pajé do tekoa e, para que 
isso fosse possível, o pai deveria construir o mbaraka 
mirim. Nesse sonho foi revelado ao pai onde Nhanderu 
Mirim tinha deixado as sementes desse instrumento 
sagrado. No dia seguinte, o pai rapidamente foi procurar 
as sementes no lugar indicado. Ele as encontrou, pegou 

e levou para plantar, como Nhanderu havia pedido no 
sonho. A planta nasceu, cresceu e o pai construiu um 

mbaraka Mirim. Nhanderu aconselhou que aquele 
homem fizesse o instrumento furando a cabaça e 
colocando sementes especiais dentro, as guãpim ́i, 

aguaí, yvau ́i ou kapi ́i ́. Elas tinham o som certo para 
dar poder ao yvyra ́ija (pajé), para que ele tivesse forças 
para enfrentar o mal do espírito e fazer a cura para o 
seu povo. Depois que o instrumento estava pronto, ele 
era um simples objeto que soltava o som. Para torná-lo 
um instrumento sagrado, foi preciso usar o petyngua (ca-
chimbo) e soprar muitas baforadas de fumo no objeto 
musical.
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Sobre a origem das sementes, Mariano (2015) conta que, há 
muito tempo, Nhanderu Mirim, um ser supremo, tinha como 
missão proteger a Terra e o seu povo. Utilizando o seu ins-
trumento sagrado, o mbaraka mirim, ele tocou e cantou, pro-
tegendo seu povo por muito tempo. Quando chegou a hora 
de Nhanderu Mirim retornar à morada de seu pai, ele disse: 
“vou deixar as sementes, para meus irmãos construírem um 
instrumento”, e assim ele foi deixando suas sementes neste 
mundo.

 
Este texto foi elabo-

rado com base na pesquisa de 
Cláudio Ortega Mariano, cujo nome em 

Guarani é Werá Mirim (Pequeno Trovão). Foi 
escrito em 2014 quando Mariano morava no tekoa 

de Maciambu, em Palhoça, Santa Catarina, atuando 
como professor no tekoa. Apresentou como trabalho 
de conclusão do curso de Licenciatura Intercultural 

Indígena do Sul da Mata Atlântica-Universidade 
Federal de Santa Catarina em Florianópolis o 

trabalho intitulado “A nossa história sobre 
mbaraka Mirim ou mba´epu Mirim  

(o chocalho Guarani).” 

Milhos tradicionais Guarani  | Fonte: www.sescsp.org.br/online/artigo/13159_POVO+GUARANI+AGRICULTURA+ALIMENTOS+E+LIDERANCA+FEMININA 



Fazendo arte

Construindo  
um chocalho
O mbaraka mirim é feito de materiais retirados da mata: cabaça, 
sementes e taquara. Sugerimos aqui a confecção de um 
instrumento que se inspira no formato do mbaraka mirim,  
mas utilizando materiais recicláveis diversos.

Materiais necessários
• Garrafa vazia de plástico 
• Pedaço de 20cm de cano PVC (1/5 polegada)
• Fita adesiva branca (estreita)
• Tesoura
• Pincel escolar n. 8
• Canetas hidrográficas coloridas
• Cola líquida

Modo de fazer o cano do chocalho

Passar a fita nas duas extremidades do cano de PVC para não 
deixar cair os picotes.

Passar a fita adesiva branca ao redor do cano em diagonal (para 
desenhar os grafismos)

Passar a fita adesiva branca na parte que irá encaixar a boca da 
garrafa, até ficar bem firme o encaixe.

Para montar, tirar a tampa e encaixar o cano na base e pronto, o 
chocalho está concluído para iniciar a decoração. Na decoração 
podem ser utilizados os grafismos pesquisados.

Modo de fazer a base do chocalho

Recortar a garrafa em duas partes, bico e base; 
a parte do meio que sobrar do material da 
garrafa, picotar para usar dentro do chocalho.

Encaixar a parte do bico com o fundo da garrafa 
e passar a fita adesiva branca, colando as duas 
partes.

Encher pela boca da garrafa utilizando os 
picotes, fechar com a tampa da própria garrafa 
e separar.
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Inventando e criando

Compondo uma canção
Para criar uma ambientação e envolver as crianças visualmente 
em elementos da cultura indígena, a sala pode ser decorada com 
elementos culturais, como instrumentos musicais e outros artesa-
natos, como as cestarias e os bichinhos de madeira.

A proposta desta atividade é compor uma canção com letra, você 
pode sugerir que as crianças pensem primeiramente na letra da 
música. A letra da música pode ser inspirada na história do mbaraka 
mirim, contada anteriormente. Também podem ser incluídos outros 
elementos da cultura Mbya-guarani já trabalhados em aula. 

O rap pode ser um ponto de partida para a composição, trabalhan-
do com as crianças as possibilidades de rimas, apresentando pa-
lavras de origem indígena existentes em nosso vocabulário e expli-
cando que o rap é um estilo utilizado também pelos jovens Guarani, 
como pode ser visto no projeto 02 deste material didático. Essas 
músicas têm, como princípio, transmitir informações, fazer denún-
cias e cobrar por justiça social, entre outras.

Finalizada a composição, sugerir que as crianças ensaiem para a 
apresentação final. 

As crianças podem formar uma grande roda, para vivenciar as 
práticas musicais das culturas indígenas estudadas. Cada grupo 

apresenta sua composição e, se possível, recomenda-se registrar 
as apresentações em áudio ou vídeo, ou em ambos, com som e 
imagem, para posterior apreciação e avaliação das crianças e pro-
fessor(a).

Finalizada a apresentação, pode ser realizada uma conversa para 
tecer comentários, críticas, ou sugerir novas ideias para as com-
posições apresentadas.

Cláudia Tristão



Repertório guarani

Pavê Jajerojy 
Canto indígena Guarani

Cantando e dançando
Canto e dança caminham juntos entre os Mbya. Para ensinar 
a canção, pode-se começar ouvindo uma gravação da música, 
tocando seus chocalhos e dançando, enquanto as crianças se 
familiarizam com a letra e a melodia. Importante também expli-
car que a canção é cantada em Guarani e dar a tradução.

Pavê Jajerrojy
Pave já jerojy / Pave já jerojy
Tekoa porãpy, / tekoa porãpy
Iavva iavva

Dependendo do contexto, a música apresenta traduções dife-
rentes. A primeira tradução é adequada quando o canto é reali-
zado na casa de reza; e a segunda, quando a canção é cantada 
no aldeia. 
Tradução 1  • Todos nós reverenciando a Deus
 Na aldeia bonita
 E se alegrando

Tradução 2 • Todos nós dançamos na opy
 Na aldeia bonita
 E nos alegramos

Pave	Jajerojy







 













 



 










Paavyjapyrãpo

akoTepypo rãa

vePajy

koTejyrojeja

rojejavePa

2.1.

Transcrição de Kátia Dallanhol
Pavê Jajerojy

foto turma

Grupo de canto e dança Tape mirim dentro da opy do tekoa Itaty
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Canto recolhido por Dallanhol (2002), que também traduziu a letra. 

Link para acessar o canto- https://youtu.be/h0tW2kmcKBw?t=8
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Outras conexões

Conhecer para  
valorizar
A seguir são apresentados Denilson Baniwa e Daniel Munduruku, 
artista e escritor indígenas, respectivamente, além do vídeo de um 
encontro de povos indígenas, Mekukradja – Círculo de Saberes, re-
alizado pelo Itaú Cultural. Entre debates e exibições audiovisuais, 
discutem a resistência dos indígenas no Brasil contemporâneo.

Mekukradja - Círculo de Saberes 
https://youtu.be/J8iDGfy14iw

Quem é Denilson Baniwa? Indígena do povo Baniwa, nasceu no 
tekoa Dari, no Rio Negro, estado do Amazonas. É um artista brasi-
leiro, curador, designer, ilustrador, comunicador e ativista dos direi-
tos indígenas. Artista contemporâneo, ainda na infância inicia sua 
trajetória tendo como referências culturais seu povo. Consolida-se 
como referência, rompendo paradigmas e abrindo caminho para 
o protagonismo dos indígenas no território nacional. Ganhador do 
prêmio PIPA online 2019. Atualmente vive e trabalha em Niterói, RJ. 
Fonte- https://cutt.ly/vd1dgn1 

Acesse Denilson Baniwa
https://www.youtube.com/user/DBaniwa

Daniel Munduruku Monterio Costa 
- indígena do povo Munduruku, mais 
conhecido com Daniel Munduruku: 
é professor, doutor, escritor, gradu-
ado em filosofia, História e Psicolo-
gia. Nasceu em Belém-Pa. Diretor 
presidente do Instituto UKA - Casa dos Saberes Ancestrais. Autor 
de 52 livros para crianças, jovens e educadores. Recebeu diversos 
prêmios no Brasil e exterior entre eles o Prêmio Jabuti, Prêmio da 
Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Érico Vanucci Mendes (ou-
torgado pelo CNPq); Prêmio Tolerância (outorgado pela UNESCO). 
Muitos de seus livros receberam o selo Altamente Recomendável 
outorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Atual-
mente reside em Lorena, interior de SP. 
Fonte- https://barco.art.br/people/daniel-munduruku/

acesse Daniel Munduruku
http://danielmunduruku.blogspot.com/p/daniel-munduruku.html

Aline Rochedo Pachamama - indígena do povo Puri da Mantiquei-
ra, historiadora, escritora e ilustradora. Doutora em História Cultu-
ral pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mestre em 
História Social pela Universidade Federal Fluminense, Idealizadora 
da Pachamama Editora, formada por mulheres indígenas. Participa 
dos Movimentos dos Povos Originários e elabora e executa proje-
tos em prol da divulgação da Cultura Indígena. 



Acesse o link da série contendo 4 episódios, conversando com Aline 
Rochedo Pahamama.  Em uma conversa envolvente para crianças 
e adultos, aborda sobre a importância das palavras, fala sobre uso 
preconceituoso da palavra “índio” e conta sobre seu povo e seus 
costumes. 

Aldeia Itaty, margens da BR 101 em Palhoça - SC

https://youtu.be/thcWkfsFp-E?t=9
Acesse Aline Rochedo Pahamama
Siga no Instagram: @alinerochedopachamamabr
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Este último projeto trata do espaço 
escolar e das palavras de origem indígena 
que influenciaram a língua portuguesa. 
Propõe uma brincadeira de origem 
indígena, a peteca. Contempla ainda 
uma história sobre a criação da Terra e 
do homem, um canto Guarani e, por fim, 
destaca sobre as mulheres indígenas 
atuantes no cenário brasileiro.

A escola e  
as palavras 

05

Pintura na parede da Escola Itaty
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FICANDO POR DENTRO
A elaboração deste material pedagógico só foi possível graças à 
relação intercultural estabelecida com a comunidade da escola indí-
gena Itaty, das pessoas com as quais convivi no ambiente da escola 
Itaty, na Terra Indígena Morro dos Cavalos e também na convivência 
com os integrantes do grupo de canto e dança Tape Mirim. Nessas 
interações com a comunidade, que duraram mais de um ano, e em 
especial nos meses em que pude estar presente semanalmente 
observando as aulas na escola, pude compilar músicas, histórias, 
contos e brincadeiras, cuja trama resultou neste material didático.

VAMOS CONHECER UM POUCO DESSA ESCOLA?

A Escola Indígena de Ensino Fundamental Itaty, mantida pelo 
Estado, se localiza no tekoa Itaty, na Terra Indígena Morro dos 
Cavalos. Funciona em sede própria, na entrada do acesso à aldeia. 

A escola funciona em três turnos. No período matutino, as turmas 
de sexto até o nono ano; vespertino, as turmas do primeiro ao quinto 
ano e no período noturno, funciona a EJA, ensino médio.

O sistema escolar adotado é bilíngue. As crianças do ensino funda-
mental I não falam português até irem para o sexto ano, no funda-
mental II. Primeiro aprendem a ler e escrever em Guarani, para só 
então aprender a Língua Portuguesa.  Por isso os professores são 
falantes da língua Guarani.

Da oralidade à escrita
A comunidade Mbya do Morro dos Cavalos, em especial os profes-
sores, consideram importante aprender a própria língua, o Guarani, 
preservando sua cultura. Entretanto, não dispensam o português, 
pois vivem muito próximos dos grandes centros urbanos. Conside-
ram importante compreender os não indígenas para poder conviver 
(e sobreviver). Por isso, optaram por uma escola bilíngue, tornando 
o português a segunda língua a ser estudada na escola, tanto na 
fala quanto na escrita. 
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ME DISSERAM OS PROFESSORES DA ESCOLA:

Precisamos aprender a ler e a escrever para poder viver 
entre os brancos. (Professor Natan Evaristo)

As crianças escrevem em cadernos utilizando caneta, 
lápis, lápis de cor, não importa... O que importa é apren-
der a escrever. (Professor João Batista Gonçalves)

Na convivência com as crianças, nas aulas do fundamental 1, aprendi 
com elas as vogais Guarani (A-E-I-O-U-Y) e algumas palavras também:

Palavras de origem indígenas 
    https://www.normaculta.com.br/palavras-de-origem-indigena/
Palavras indígenas incorporadas ao português
    Link- https://mirim.org/en/node/18166

A - Avaxi  
(milho)

E - Eiru  
(abelha) 

I -  Ipó  
(mão)

O - Oky  
(chuva)

U - Uru  
(galinha)

Y - Ype  
(pato) 

VOCÊ CONHECE PALAVRAS QUE  
VÊM DAS LÍNGUAS INDÍGENAS?

A língua portuguesa incorporou muitas palavras da língua Guarani, 
como: Abacaxi, Acre, Amapá, amendoim, açaí, aipim, Anhembi, 
Aracaju, Araguaia, Araraquara, araponga, araçá, arara, Araxá, Avaré, 
caatinga, caju, capim, carijó, Ceará, Copacabana, catupiry, babaçu, 
beiju, biboca, caboclo, caipira, canoa, capenga, carioca, Goitacá, 
guri, guarani, Guanabara, Guaratinguetá, Iguaçu, Ipanema, Ipiranga, 
Itajubá, Iracema, Itu, Iguaçu, jacaré, jabuticaba, jiboia, jabuti, jururu, 
lambari, mandioca, pajé, Pará, Paraíba, Paraná, pereba, peteca, Per-
nambuco, Piauí, pitanga, pindaíba, saci, Roraima, Sergipe, taman-
duá, tatu, tapioca, Tocantins, urubu.

Para saber mais Dicionário ilustrado Tupi Guarani 
https://www.dicionariotupiguarani.com.br/section/b/



Nome dado a um artefato esportivo,  
utilizado no jogo também chamado  
peteca, de origem indígena-brasileira.
Fonte: Dicionário Ilustrado Tupi Guarani. 

Vamos aprender um pouco sobre a peteca 
com Silvones Karai Martins (2015), que en-
trevistou o ancião Júlio Benites. Ele conta que 
se lembra da peteca quando era criança e como faziam o 
mangá “Quando eu era pequeno eu gostava muito de brincar com 
o manga. Nós competia com outras crianças pra ver quem ficava 
mais tempo batendo ela pra cima, ou quem ia mais longe; nós fazia 
time pra jogar contra outros: fazia um risco no chão e não podia 

deixar cair no lado da gente. Era uma brincadeira muito boa; 
como nós não tinha bola comprada, nós gostava de bater 

com o manga. Meu pai falou para mim que o mangá até 
Nhanderu gostava de jogar.” (Martins, 2015, p. 31). 

Silvone Karai Martins esclarece que a peteca ou 
manga é uma das brincadeiras mais antigas, 

ficou na lembrança dos mais velhos, eles 
comentam (2015). Essa brincadeira 

acontecia na época da colheita do 

milho: o manga era feito da palha do milho. Os mais velhos faziam 
para as crianças ficarem brincando enquanto os adultos trabalha-
vam na colheita, e depois todos entravam na brincadeira, adultos e 
crianças. O manga ou peteca também pode ser completado com 
penas extraídas dos rabos e asas de pássaros, ou mesmo aves 
criadas nos terreiros das casas no tekoa. Ainda hoje, a Peteca é um 
brinquedo popular e muito comum nas escolas, mesmo que seja 
confeccionada com outros materiais (Martins, 2015).

Peteca = bater
FAZENDO ARTE

Peteca

Este texto foi redigido com base em informações colhidas 
na pesquisa de Silvones Karai Martins, realizada em 2015 na 
conclusão do curso de Licenciatura Intercultural Indígena do 
Sul da Mata Atlântica-UFSC. O trabalho se intitula “Brinque-
dos e Brincadeiras Antigos dos Guarani de Linha Limeira, T.I. 
Xapecó, SC”.  Quando escreveu o trabalho, Silvones morava 
na T.I. Xapecó, no tekoa Linha Limeira, município de Entre 
Rios – SC, e lecionava na Escola Indígena de Ensino Funda-
mental Paiol de Barro há sete anos.
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CONSTRUINDO UMA PETECA

Há muitas formas de fazer uma peteca, utilizando diferentes 
materiais. Para ser mais fiel à cultura dos Guarani, vamos 
usar a palha de milho, como faziam os antigos.

 Material necessário
• Palhas de 3 espigas de milho
• Penas (opcional)

Passo a passo
1. Retire as palhas que cobrem a espiga de 
milho. Junte 3 ou 4 folhas da palha, uma em 
cima da outra, e dobre formando um quadrado, 
que será a base da peteca. Retire uma tira de 2 
cm e amarre o quadrado com a própria palha. 

Dica: se a palha estiver muito seca, deve ser 
umedecida antes de iniciar para se tornar mais 
maleável. 

2. Depois retire uma tira da palha de uns 2 
cm de largura, enrole formando um barbante 
e faça um anel que caiba dois ou três dedos 
juntos. 

1

2

3

4

65

7

4. Acomode o quadrado (base) em cima do anel 
e feche as 4 tiras, com as pontas para cima, for-
mando o que seriam as penas da peteca. 

5. Com as 4 tiras restantes, complemente os 
espaços que ficaram sem palha, cobrindo toda 
a base, saindo do anel.

6. As pontas das palhas servirão de enfeite para 
a peteca no lugar das penas, ou pode cortar e 
inserir as penas.

7. Pronto! Está pronta a peteca! Você pode 
combinar um momento com as crianças para 
brincar de jogar.

3. Separe 8 faixas de 
4 cm.  Entrelace as 
pontas de 4 tiras, for-
mando um sinal de 
mais com o anel no 
centro. 

Neste site você encontrará as regras para jogar peteca 

https://regrasdoesporte.com.br/regras-para-jogar-peteca-como-jogar.html

Peteca sonora, é uma proposta didática apresentada no livro Cantos da 
Floresta. Acesse no link a seguir: http://www.cantosdafloresta.com.br/
musicas-indigenas/propostas-didaticas/peteca-sonora/ 

Conheça também as contribuições de Pucci e Almeida (2011; 2014; 
2017), que produziram trabalhos na área de música sobre diferentes 
culturas indígenas, incluindo os povos Guarani, dirigidos para crianças 
e educadores.  



Inventando e criando 
Através de histórias e das canções,  
os anciões vão passando seus valores e  
conhecimentos para as novas gerações.

As culturas indígenas são fortemente embasadas em suas his-
tórias, transmitidas oralmente de geração para geração. Atual-
mente, essas histórias estão sendo registradas, contadas em 
livros, tendo como autores os próprios indígenas. Isso enriquece 
nossa literatura com lindas narrativas, de muitos povos, de dife-
rentes lugares do Brasil.

Muitas narrativas são carregadas da ancestralidade dos povos 
indígenas. Vamos aqui apresentar uma delas: a “História da 
criação da Terra e do Homem” do povo Guarani. 

A história narra a criação do mundo, partindo de Yamandu (o si-
lêncio que tudo ilumina). Depois de criar os mundos, eles se trans-
formaram num Grande Sol, e do ventre desse Grande Sol nasceu 
Tupã para ajudar Yamandu a terminar de criar o mundo. Cantando 
as vogais, os seus sons, e assim Tupã cria as montanhas o céu, as 
estrelas, o chão. E de seu próprio coração, cria o nosso primeiro 
ancestral, Nhanderovussu, o primeiro ser humano, que vai apren-
der a viver na Terra e ganhará da mãe Terra, Nhandessi, um corpo, 
assento de barro e o poder que vem da própria Terra, poder das 
águas, das pedras e das plantas. O poder de criar como Tupã. Diz a 
Mãe Terra que tudo que sair de sua boca é um espírito vivo. Nhan-
derovussu sai em sua jornada, cantando e criando os seres do ar, 
da terra e da água. Cantou durante muito tempo: muitas coisas e 
vidas nasceram. Até que um dia Nhanderovussu abre um espaço 
na floresta e entrega o manto que ganhou da Mãe Terra, ficando 
somente seu espírito. E voou, transformando-se no Sol; esse Sol 
que vemos hoje é Nhanderovussu.

A seguir um breve resumo da história da criação, e o link para 
acessar seu texto completo - História da criação da Terra e do 
Homem.
http://www.escolagranada.com.br/mito-de-criao-tupi-guarani

Obra: Pamëri Pirõ Yuhkësë  
[Grande-Trovão-Cobra-Canoa] partindo do Lago do Leite, de Denilson Baniwa.

kurutxu marã he yn 
Os quatro cantos sagrados
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Cantando e  
sonorizando as vogais
Você pode iniciar a atividade contando “A história da criação da 
Terra do povo Guarani”.  Durante a narração da história ou no seu 
final, como preferir, poderá cantar com os estudantes a música que 
Tupã usou para criar os mundos (partitura na próxima página, ou 
ouça no link “música cantada”).
Para a atividade musical, contar para as crianças que na cultura 
Guarani cada pessoa tem seu som, como a história conta que a Terra 
e todos os seres vivos foram criados através dos sons das vogais. 
Você pode falar sobre as vogais da língua Guarani e depois ajudar 
as crianças pequenas a encontrar as vogais de seu nome. Depois 
de saber quais são as vogais de seu nome, a criança poderá compor 
sua canção. 
A atividade consiste na criação de uma pequena música, na qual 
cada criança utiliza as vogais do seu próprio nome.
Para apresentar as composições, você pode fazer uma roda com 
as crianças e cada um canta a música que compôs utilizando as 
vogais de seu nome. 
Você pode enriquecer este momento propondo dinâmicas com re-
petições: uma criança canta e todos repetem, ou a criança canta 
e escolhe outra para cantar. Muitas outras possibilidades surgirão 
durante a apresentação. 

Música da criação da Terra
Transcrita por Reginaldo  

Pereira de Almeida

História retirada do livro “Poranduba - Roda de Histórias Indígenas”. 
O trabalho é resultado de pesquisa da arte-educadora Rute Casoy. 
O projeto Poranduba é uma realização do grupo “Roda de Histórias 
Indígenas”, do INBRAPI (Instituto Indígena Brasileiro para Proprie-
dade Intelectual) e da Nau Editora, com o patrocínio do Programa 
Petrobras Cultural (2009).

Este conto foi narrado 
por Kaká Werá, indígena do 

povo Tapuia, grande conhecedor 
da cultura Guarani, pois foi adotado 

por um cacique Guarani ainda  
adolescente. É escritor,  

ambientalista e fundador do  
instituto Arapoti-SP. 

Para ouvir o canto, acesse - https://youtu.be/oF1OMZs1fME?t=108 
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Outras conexões

Mulheres indígenas

Repertório Guarani

Canto de agradecimento 
à vida – Tupi-Guarani 
AMIGA “AÊ”

Transcrita por Reginaldo  
Pereira de Almeida

Para os Guarani, o canto e a dança estão interligados. Para cantar uma 
música Guarani é necessário incluir a dança, o movimento corporal.

Segundo Kaká Wera, para iniciar esta canção de agradecimento, a 
pessoa deve respirar profundamente, soltar os ombros, e bater o 
pé direito no chão até criar um ritmo similar ao do coração. Para os 
indígenas antigos, quando todos juntos batem o pé no chão, criam 
um código, que significa estamos todos unidos à Terra.

As mulheres indígenas de diferentes povos têm-se empenhado na 
luta pelos direitos dos povos originários. Entre professoras, advoga-
das, artistas e mulheres simplesmente, unidas, as indígenas estão 
ocupando posições na política, na luta por seus direitos, na defesa 
de preservação de suas culturas. Esses movimentos contam com 
a colaboração dessas mulhe-
res. A seguir listamos 
sites que identificam 
indígenas brasileiras, 
e seu protagonismo, 
mostrando liderança e 
ganhando destaque no 
cenário nacional.

Maristela Gonçalves, 
artesã e integrante do 
grupo de canto e dança 
Tape Mirim.
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Para ouvir o canto, acesse - https://youtu.be/wYV9pnxt9vs?t=805 
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# mulheres indígenas ONU 
http://www.onumulheres.org.br/mulheres-indigenas/

A Voz das Mulheres Indígenas se ergue em 5 eixos temáticos: 1. 
violação dos direitos das mulhe-
res indígenas (incluindo a violência 
contra mulheres e meninas); 2. em-
poderamento político; 3. direito à 
terra e processos de retomada; 4. 
direito à saúde, educação e seguran-
ça; e 5. tradições e diálogos interge-
racionais.

Instituto Socioambiental – Mulheres indígenas 
https://www.socioambiental.org/pt-br/tags/mulheres-indigenas

São temas desses movimentos: Mulheres indígenas do Rio Negro 
se unem na luta contra a violência de gênero; Mulheres indígenas 
dizem basta à violência e à invisibilidade; Como é ser mulher indí-
gena hoje? 

Jornalismo com perspectiva de gênero – Mulheres indígenas 
https://catarinas.info/43-mulheres-indigenas-do-brasil-e-da-ame-
rica-latina-para-se-inspirar/

Portal de notícias especializado em feminismo e gênero, movi-
mentos feministas e da ação na Rede Nacional Feminista de 
Saúde, instalada em Santa Catarina desde 2012.

Sirlei Gonçalves, professora de artes e educação 
física na Escola Itaty no Morro dos Cavalos
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Obrigada!

Aos meus familiares, por compreender minha  
ausência e pelo carinho e apoio incondicional. 

À Viviane Beineke, pelos ensinamentos, apoio e 
incentivo. Reconheço e sou grata pela paciência e 
equilíbrio com que conduziu a orientação durante 
estes dois anos. Sua maestria na condução dos en-
sinamentos, com sabedoria, firmeza e segurança, 
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várias maneiras. Foi um grande prazer receber sua 
orientação. 

Aos professores e às professoras das disciplinas 
do mestrado profissional – Profartes, que fizeram 
parte desta caminhada, despertando e enriquecen-
do meu olhar em diferentes esferas.

Às professoras envolvidas na banca de qualifica-
ção, Profa. Dra. Luísa Tombini Wittmann e Profa. 
Dra. Sandra Mara da Cunha, cujas sábias observa-
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seguintes pessoas e instituições: 

55
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Reginaldo Pereira de Almeida. 
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e Sirlei Gonçalves, pelas belas fotografias. Aos 
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nibilidade, nas fotografias e gravações.

À Lia Leal, revisora dos meus disparates linguísticos, 
trabalhou com eficiência e com simpatia.

Ao designer gráfico Ricardo da Costa Limas, por toda 
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À CAPES, pelos dois anos de bolsa, recursos sem os 
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ção, prezando pela educação pública de qualidade.

Aos colegas professores da rede municipal de 
ensino de Florianópolis, pelo apoio e incentivo.

À Maria Elaine Oselame, por apresentar-me ao 
cacique Teófilo Gonçalves.

Ao cacique Teófilo Gonçalves, por me aceitar e 
permitir minha presença na escola do tekoa Itaty 
do povo Mbya-Guarani.

Ao Julinho de Oliveira, que me acompanhou 
durante todo o processo no tekoa, pela disponibi-
lidade, pelos ensinamentos e pela paciência em 
responder a tantas perguntas.

A todas as crianças do tekoa que me ajudaram, 
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pela paciência, pelas longas conversas: muitas 
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Vozes Mbya-Guarani na escola: entre tramas e trilhas 

apresenta material didático voltado para a educação 

musical escolar, com o objetivo de contribuir para 

o trabalho com culturas indígenas em escolas não 

indígenas.  A proposta apresenta aspectos da cultura 

indígena Mbya-Guarani e foi elaborada em diálogo com 

a comunidade da Escola Indígena Itaty e do grupo de 

canto e dança Tape Mirim, da Terra Indígena Morro dos 

Cavalos (Palhoça, SC).

O material pedagógico apresenta cinco projetos 

direcionados aos anos iniciais da escola básica. Cada 

projeto engloba um ou mais componentes da cultura 

Mbya: o tekoa e a opy; os grafismos; as esculturas 

guarani de bichinhos de madeira; o mbaraka mirim; a 

escola indígena e palavras em guarani. A partir desses 

componentes culturais, os projetos buscam introduzir 

a temática indígena em aulas de música, através de 

canções, histórias, narrativas, construção  

de instrumentos e artefatos. 


