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TEMP O NOVO 
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s xedaryi e aos xeramõi, 
anciãs e anciões Guarani, 

por não permitirem que a teia 
da memória se desfaça.



Este livro é o resultado de um trabalho 
coletivo realizado na Tekoá Itaty 

(Terra Indígena Morro dos Cavalos) 
- Palhoça - SC. Agradecemos a todos 
da comunidade que colaboraram para 

este projeto e, principalmente, aos 
alunos participantes das oficinas 
de fotografia por suas imagens. 
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O livro aqui apresentado é mais do que um registro da experiência 
de diálogo entre a pesquisadora, a professora da escola e as crianças 
e adolescentes da comunidade. Ele é uma afetuosa produção estética. 
Fruto  de  uma  convivência  exitosa  a  partir  do  uso  da  fotografia  na 
escola Itaty. Explicita  também o olhar singular do grupo a partir das 
interações com a fotógrafa e seus saberes estéticos sistematizados, 
ao mesmo tempo em que a fotógrafa sai impregnada de saberes da 
comunidade que a acompanha em sua trajetória de formação.

Mais do que um livro, o material produzido se traduz como um 
material  didático,  possível  de  ser  revisitado  em  qualquer  escola 
pública que considere essa temática um conteúdo pertinente ao 
Ensino de Arte. Propõe divulgar saberes, registros, imagens e diálogos 
fundados em uma cultura que vem sendo alvo de disputas há séculos. 
Passados mais de 500 anos os indígenas brasileiros ainda não têm seu 
lugar reconhecido na ocupação de terras brasileiras. Suas culturas e 
seus modos de vida vêm sendo atacados por interesses capitalistas de 
forma crescente. As práticas exploratórias e o desmantelamento de 
conquistas anteriores vêm ganhando muita força no atual governo, 
por sua intolerância e defesa dos interesses exploratórios.

Nesse contexto, esta é mais uma parceria entre universidade e 
comunidade, entre serviço público, recurso público e a luta dos povos 
indígenas,  lutas estas que nunca cessam! Que ambos sejam sempre 
aliados e tenham sempre força para a luta anticapitalista. 

Esperamos que a produção ora exposta ao público, em especial aos 
educadores de Artes, possa ser também uma ferramenta de quebra 
de  preconceito,  de  defesa  das  culturas  indígenas,  igualmente,  uma 
produção estética que nos possibilite adentrar a transcendência da 
arte e sua importância social, a arte como uma necessidade humana. 

Boa leitura e parabéns às organizadoras.

O trabalho que hora apresentamos como um dos elementos 
no desenvolvimento do Estágio Pós-doutoral da pesquisadora 
Ana Paula Maciel Soukef Mendes, no Programa de Pós-Graduação em 
Artes Visuais – PPGAV – UDESC, sob minha tutoria, sintetiza diferentes 
aspectos artísticos e estéticos, educacionais, sociais e políticos de uma 
relação  construída  ao  longo  dos  anos  com  a  comunidade  Guarani, 
localizada no Morro dos Cavalos, município de Palhoça, Santa Catarina. 
Os estudos de Ana Paula que se iniciaram no doutorado, ganham no 
Estágio Pós-doutoral novos contornos, de um lado uma lapidação da 
tese e de outro os desafios de tê-lo realizado durante a pandemia do 
coronavírus em 2020. O estudo contou com apoio de uma bolsa do 
programa PNPD/Capes.

A experiência de construção do livro “Ara Pyau Tempo Novo”, 
desenvolvido na escola  indígena  Itaty,  está vinculada com o projeto 
de pesquisa “Pelas teias do tempo Guarani: arte, fotografia e memória 
indígena” de autoria da pesquisadora. O estudo proporcionou, além 
do livro, um debate bastante profícuo relativo à temática indígena na 
formação de professores de Artes, culminando com a realização de um 
seminário específico sobre o tema, a primeira experiência de estudo 
sistematizado do PPGAV-UDESC nessa temática. 

Traçados entre a universidade e a comunidade 
indígena guarani do Morro dos Cavalos
Profa. Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva – PPGAV-UDESC



colher). No tempo passado é cultus (culto), ou seja, toda celebração 
deixada pelos ancestrais nas expressões litúrgicas e pictóricas, nos 
cantos e danças no Ara Pyau e que no dia a dia traz saúde porque refaz 
a inteireza do ser. O verbo no presente é colo. Este livro testemunha 
seis anos de percurso didático endocultural, quer dizer, quando uma 
cultura cultiva sua autoestima nas fotos em que olha para si, para seu 
povo tatuado e para a mãe natureza. É o Guarani se pegando no colo, 
amamentando seu nhanderekó, ou seja, seu jeito-de-ser, seu ethos, 
sua identidade. 

Assim se garante o culturus, particípio futuro verbo colere. Aquilo 
que a gente ainda vai cultivar, deixado pelos antigos mas que ainda 
está na incompletude. As próximas gerações vão continuar a ousada 
missão de buscar sentido pleno para o viver, o conviver e o bem 
viver. É aqui, na estética, que vemos a força e o poder do sentido 
reconstruído através da arte, da pintura, da fotografia, da escultura, 
do trançar de sonhos tecidos numa cestaria. 

Só me resta agradecer tamanha honra, deixando aqui um grande 
desejo que aprendi há mais de 30 anos com o xeramõi Augusto da 
Silva Karaí Tataendy: “Aweté, Nhanderu!”. “Mas o que isso significa?”, 
eu perguntei quando ainda era padre. “Deus te abençoa”, respondeu 
o xeramõi. O mesmo desejo para Ana Paula, Mirim Sirley, cada mini-
fotógrafo Guarani, os apoiadores desta obra de arte e todas/os seus 
fruidores. 

Este convite-surpresa, aflorou em minha inteligência emocional, 
aquilo que tem de mais encantador. Sim, porque as fotos têm no clic 
o olhar de jovens que para o povo originário guarani são vistos como 
mensageiros de Nhanderu revelando sua mais pura vontade sobre 
todos nós, seres humanos, e a mãe natureza terrenal e sideral. As 
etnofotos orientadas por Ana Paula Soukef e a xondaria Mirim Sirley 
fruto do clic das crianças Guarani da aldeia Itaty do Morro dos Cavalos 
são peças de intensa revelação estética da alma guarani. 

Tive a graça de poder expor esta produção estética autóctone 
maravilhosa, para fruição em eventos regionais catarinenses e 
congressos indigenistas internacionais animados pelo Grupo de 
Pesquisa Revitalizando Culturas/Unisul. Nas fotos, o brilho do olhar 
guarani e seu compromisso em cuidar da criação, como se saltasse nas 
telas, vibrante, a alma Guarani. Estes cliques, certeiros com a flecha do 
xondaro, tem um poder revolucionário-transformador. Lembrei-me da 
profecia do indigenista Darcy Ribeiro: “é preciso que as populações 
que formaram o Brasil consigam constantemente negar as negações 
feitas sobre seus povos e suas culturas, e mais que isso, voltar a fazer 
afirmações de toda a riqueza de sua diversidade cultural.”

No entanto, a ação estética revolucionária de Ana Paula, Mirim e 
dos Cunumim vai mais longe: é ação endocultural porque permite ao 
Guarani se pegar no colo. Lembrei-me de Alfredo Bosi, velho sábio. 
Dizia que a palavra cultura vem do verbo latino colere (plantar e 

ARA PYAU – TEMPO NOVO: 
o Guarani se pega no colo
Prof. Dr. Jaci Rocha Gonçalves - UNISUL



das imagens ao livro
Na cultura Guarani, o Ara Pyau (tempo novo) é a época de alegria 

e renovação, é quando a natureza floresce com esplendor e se come-
mora o ano novo Guarani. Os anciões explicam que o Ara Pyau geral-
mente tem início entre os meses de agosto e setembro, e que através 
da observação da natureza pode-se perceber a sua aproximação. 

Sempre começa com uma ventania (yvytu), que vem para limpar. 
Em seguida, os pássaros começam a cantar… canta o sabiá (avia), can-
ta o beija-flor (maino) e também a coruja (urukurea), e depois vem a 
chuva. Este tempo dura seis luas. 

Diferente do tempo velho (Ara Ymã), que corresponde ao perío-
do do outono e do inverno, e é um tempo de silêncio e recolhimento 
para os Guarani, o Ara Pyau é tempo de celebração e reunião, e con-
templa os períodos da primavera e do verão no hemisfério sul, no 
calendário não-indígena. É quando as crianças brincam livremente 
pelo território e todos da aldeia vão para a Casa de Reza (Opy) para 
se purificar e agradecer. 

É também o tempo do benzimento das sementes (Nheemongarai), 
benze-se o milho, a batata doce, o feijão, e é feito o plantio. Quando 
canta a cigarra (tokoiro) quer dizer que já chegou a época de plantar. 
Também no tempo novo as crianças recebem seu nome. Através do 
ritual do batismo, o xamã descobre a origem celestial de cada alma, 
e recebendo seu nome-alma as crianças estão prontas para florescer.

Ara Pyau,Ara Pyau, das imagens ao livro
Ana Paula M. Soukef Mendes
Mirim Gonçalves



É com este espírito de  renovação e florescimento que  trazemos 
à  luz este trabalho, que teve  início com um projeto de fotografia na 
Tekoá Itaty (Terra Indígena Morro dos Cavalos), durante o Ara Pyau de 
2014, e agora transforma-se em livro no Ara Pyau de 2020, depois de 
muitas luas.

Este projeto começou quando eu, Ana Paula, estava cursando o 
doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa 
Catarina, pesquisando  sobre o  tema  fotografia e memória  indígena, 
com orientação do professor Marcos Montysuma. Em meu processo 
de pesquisa, comecei a perceber a importância de realizar um trabalho 
de  campo  envolvendo  a  prática  fotográfica  em  contexto  indígena, 
como possibilidade para pensar outras narrativas estéticas e políticas. 

Sabendo do histórico de luta territorial do Morro dos Cavalos 
pensei que a realização de oficinas de fotografia lá poderia contribuir 
para  dar  visibilidade  à  causa.  Com  o  apoio  da  cacique  à  época, 
Kerexu Yxapyry, e da diretora da escola, Elizabete Albino, o projeto 
teve  início  em  agosto  de  2014.  Foram  diversos  encontros  nos  quais 
as/os alunas/os fotografaram diferentes temas definidos coletivamente. 



Praticamente todos os nossos encontros aconteceram ao ar 
livre, percorrendo trilhas e desvendando o território. Desde as 
primeiras oficinas, compreendi a importância de libertar a fotografia 
da técnica e das regras e torná-la uma vivência criativa, de liberdade 
artística,  em  sintonia  com  o  próprio  modo  de  ser  das  crianças 
Guarani. Em todo o processo, inclusive na construção deste livro, foi 
muito importante resgatar e me conectar com este sentimento de 
liberdade, tão forte e importante para o povo Guarani. 

Ao longo do projeto, tivemos a oportunidade de realizar alguns 
passeios,  dentre  eles  uma  visita  ao  laboratório  de  fotografia 
analógica da Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) e 
uma visita à Tekoá Piraí (SC), para a organização de uma exposição 
junto ao Instituto de Estudos Latino-Americanos (IELA - UFSC). Em 
duas outras oportunidades realizamos exposições na UFSC.   

As  oficinas  seguiram  até  o  final  de  2014,  mas  mesmo  após  o 
encerramento continuei frequentando a comunidade e, sempre que 
ia, levava a câmera para que todos pudessem fotografar. Por isso, 
o  projeto  de  documentação  fotográfica  continuou  acontecendo, 
ainda que de uma outra forma. Às imagens iniciais, agregaram-se 
muitas outras, especialmente da luta política, dos encontros e eventos 
ocorridos entre os anos de 2014 e 2020 e das semanas culturais. O 
acervo visual resultante reúne uma pluralidade de temas e olhares. 



Para mim, esta experiência de tantos anos resultou em um sentimento 
profundo de amor e admiração pelo modo de ser Guarani, mais que isso, 
resultou na construção de uma teia de afetos, amizades e aprendizados 
que hoje são parte de minha vida, do meu modo de ser e da minha história. 
Por isso é uma grande alegria, ao lado de minha amiga Mirim Gonçalves, 
poder dar vida a estas imagens para que dancem pelo mundo. 

Para mim, Mirim Gonçalves, participar como aluna do projeto em 
2014 foi uma experiência muito legal, pois eu estava justamente em um 
momento da vida em que começava a me interessar muito pela fotografia. 
Através  de  uma  página  no  Facebook  (Fotografia  Guarani  Morro  dos 
Cavalos) nós começamos a divulgar nossos trabalhos e um pouco da 
luta da comunidade. Acredito que todos os temas que fotografamos 
foram importantes, mas os que eu mais gostei de registrar foram as 
manifestações e as semanas culturais. 

Selecionar as imagens para este livro foi difícil, pois eram muitas fotos 
interessantes e com temas importantes. Procuramos escolher imagens 
que  refletem  a  forma  de  vida  e  os  costumes  Guarani,  para  as  pessoas 
terem noção de como vivemos na aldeia. Em minha opinião, este livro é 
algo muito importante para a comunidade, mas não só para ela,  também 
é importante para os não-indígenas. 



Mais que um registro de um tempo e um lugar, para nós, estas 
imagens  são  parte  de  uma  grande  luta  social  e  política  contra  o 
apagamento das memórias, histórias e tradições dos povos. A câmera 
fotográfica,  que  historicamente  foi  muitas  vezes  utilizada  como  uma 
ferramenta de opressão, pode, em nossa visão, ser também o oposto 
disso - uma potente via de resistência contra um sistema que nega aos 
povos originários o reconhecimento de suas histórias e culturas, ao 
mesmo tempo em que segue roubando suas terras. 

Há uma urgência em ocupar os espaços midiáticos e audiovisuais com 
outras memórias e narrativas. A tecnologia é hoje, sem dúvida, uma parte 
muito importante na tessitura destes fios de resistência. Por isso, temos 
a certeza de que nosso trabalho não termina aqui. A teia seguirá sendo 
tecida por muitas outras vozes, e as imagens aqui apresentadas darão luz 
e vida a muitas outras. 

Por fim, queremos agradecer imensamente à comunidade do Morro 
dos Cavalos e a todas/os que estiveram conosco durante esta trajetória, 
acompanhando  e  apoiando  este  projeto,  assim  como  àqueles  que 
contribuíram  diretamente  para  construção  do  livro,  a  Maria  Cristina 
da Rosa Fonseca da Silva e Jaci Rocha Gonçalves, pelos textos de 
apresentação, e às profissionais Mayra Almeida, pelo projeto gráfico e 
diagramação, e Ana Carla Vieira Bellon, pela revisão textual. Também 
agradecemos ao Centro de Artes (Ceart) e ao Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais (PPGAV), da Udesc, pelo financiamento da produção e 
impressão do material, apoio sem o qual este projeto não poderia ser 
viabilizado, e à Capes e ao Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), 
por viabilizar a execução da pesquisa.



Amanhece  na  terra  indí-
gena e a ventania anuncia 
o início do tempo novo. 
É chegada a época do 
ano em que tudo floresce 
e se renova sobre a Terra.  
E assim começam as seis 
voltas da lua... 

Ko’e Tekoá py, yvytu 
ou omombeú ara pyaú,

Hovae ara ha’ejavi 
ipoty ipyaúpa nhande 
yvyrupa re, jaxy ojere 

petein pó kuã.





Arandu

Para nós, povo Guarani, 
tudo que existe na Terra 

nasceu da sabedoria 
infinita de Nhanderu.

 Nhande mbya kuery pe 
ma yvyrupa re 

o  va’e nhanderu 
Arandu ombojera...











A cada geração nosso 
conhecimento se renova 
na poesia dos cantos e 
das danças, na beleza 
dos corpos pintados e 
na fumaça sagrada do 
petynguá, que sobe de 
encontro às divindades.   

Petein tein arandu 
ojejorá pyaú ovy mborai 

reko rupí ha´e jerojy rupí, 
hete rekoaxy nhembopará 

tataxiná mirim, oupity 
yvy marãe´y.   





































Foi Nhanderu quem criou a natureza e, 
observando-a, nós aprendemos o que 
precisamos para viver com alegria.

Nhanderu ma hae 
ombojera yvu rekoaxy 

jaikuapota vy ma, jaikuaa 
mbaeixa pá nhandekuai 

javy´a reve. 























Como  fios  de  uma  grande  teia,  as 
histórias contadas pelos nossos avós 
dão força e esperança para a nossa 
luta. Inspirados em suas palavras, 
tecemos os fios da resistência.

Nhandu kyá tuixa va’e rami 
omombeú nhaneramo   kuery oaxa 
va’ekue, nhande mbopya guaxu, 
mbaraete. Ore mbopya guaxu ayú 

Gui ha’evy ma ixã o   ratã...



















Homologação já!
Terra Indígena  

Morro dos Cavalos e o 
processo demarcatório



Tekoá é a palavra utilizada pelo povo Guarani para 

denominar seus territórios. Comumente traduzida como 

aldeia, a palavra tekoá,  na  verdade,  significa muito mais  que 

isso, pois não se refere apenas a um espaço geográfico e físico, 

mas também a um espaço social, cósmico e espiritual onde 

se desenvolve o modo de vida Guarani. Tekó  refere-se  à  lei, 

costume, sendo a tekoá o lugar onde estes costumes adquirem 

forma e vida. 

Contam os anciões que existem várias marcas que 

permitem  a  identificação  de  um  lugar  como  tekoá, desde as 

inscrições rupestres deixadas pelos antepassados, até o tipo 

de fauna e flora presentes no local. Há certas espécies animais 

e vegetais que são consideradas sagradas e estão presentes 

nestes territórios, como a palmeira jerivá, que é uma marca da 

criação da terra por Nhanderu. 

Na cosmovisão Guarani, os locais onde estão as tekoás, 

além de guardarem as memórias dos antepassados, são 

espaços que facilitam a comunicação com as divindades e o 

acesso à Yvy Marãey, a terra sem males da cosmologia Guarani. 

Por isso, cada tekoá possui sua importância histórica, cultural e 

social, sendo espaços insubstituíveis. 

A Terra Indígena Morro dos Cavalos é um desses territórios. 

Há registros antropológicos que atestam a passagem e a 

presença do povo Guarani neste local desde muito tempo. No 

entanto, ainda hoje a comunidade precisa lutar pelo direito de 

viver em sua terra. 

O  processo  de  demarcação  da  Terra  Indígena  Morro  dos 

Cavalos pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio) teve início em 

1993, quando pela primeira vez foi montado um grupo técnico 

para o reconhecimento do território. Passadas quase três 

décadas, o processo ainda segue sem conclusão. A comunidade 

aguarda a realização da sexta etapa da demarcação, a etapa de 

homologação, que nada mais é do que a assinatura por parte do 

presidente da república. Entretanto, essa espera já se prolonga 

por anos. Todo este tempo tem sido marcado por muita luta e 

mobilização, assim como por ameaças e violências contra os 

moradores da comunidade. 

Tal  como  inúmeras  outras  terras  indígenas  no  Brasil,  o 

Morro  dos  Cavalos  vive  um  cenário  de  incertezas,  conflitos  e 

vulnerabilidade,  sofrendo  fortes  pressões  de  cunho  político  e 

econômico. A homologação deste território é fundamental para 

a garantia da sobrevivência física, cultural e espiritual do povo 

Guarani. Não pode haver liberdade para um povo sem a garantia 

de um espaço onde possa construir seu bem-viver. 

Morro dos Cavalos, terra Guarani!






