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sumo: Nesta Produção Didático Pedagógica são apresentadas as estratégias de ação 

compreendidas no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com 
finalidade de elencar atividades voltadas às Artes Visuais, com metodologias 
que permeiam identificar o contexto cultural da composição, através de arte 
plumária, mascaras vasos, esculturas, texturas, vestuários e adereços, recorte e 
colagem, painel, grafismo, cestarias, cerâmica, dança. A partir do contexto 
sócio-cultural elencando a Cultura Material Guarani na T.I Tekoha Añetete. A 
mesma será desenvolvida no Colégio Estadual do Campo Santos Dumont Ensino 
Fundamental e Médio, com alunos do 1º Ano do Ensino Médio, no distrito da 
Moreninha, Santa Helena - Pr, na disciplina de Arte. Tem como objetivo analisar 
os aspectos da Cultura Material da Terra Indígena (T.I) Tekoha Añetete, com o 
intuito de aproximar os alunos não indígenas do conhecimento dessa 
comunidade. A partir de um diálogo entre antropologia e a História do Ensino da 
Arte, bem como os aspectos históricos da cultura Guarani. Contextualizando a 
interculturalidade, multiculturalidade, pluralidade e aspectos gerais da etnia 
Tupi-Guarani no Paraná. As atividades envolvem o grafismo, na pintura corporal 
na cerâmica e em mandalas com grafismo. 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

Elaborar uma Produção Didático Pedagógica (PDP), atividades voltado às Artes 

Visuais, com metodologias que permeiam releituras, identificando o contexto cultural da 

composição, através de arte plumária, mascaras, vasos, esculturas, texturas, vestuários e 



adereços, recorte e colagem, painel, grafismo, cestarias, cerâmica, dança. A partir do contexto 

sócio-cultural e os aspectos formais da produção artística das composições elencando A 

Cultura Material Guarani na T.I Tekoha Añetete 

 

2. FUNDAMENTAÇÂO TEORICA/ REVISÂO BIBLIOGRAFICA  
 

2.1 O ENSINO DE ARTEE OS CONTEÚDOS A RESPEITO DA CULTURA INDÍGENA 
 

Neste tópico apontamos os termos que permeiam os documentos sobre ensino da arte 

no que diz respeito aos conteúdosda cultura indígena, especificamente interculturalidade, 

multiculturalidade e pluralidade. Além disso, discutimos o conceito de arte e a importância de 

abordar conteúdos sobre a cultura indígena no ensino básico. 

Conforme os RNCEI (2002), o conceito de interculturalidade é um dos princípios 

básicos tanto do Referencial Nacional Curricular para as Escolas Indígenas (RNCEI), como 

de diversos projetos de educação escolares indígenas existentes no Brasil, como nas demais 

modalidades de ensino. 

Para Collet (2003), na maioria das vezes as noções “interculturalidade” e 

“multiculturalismo”, são confundidos apresentam uma diferenciação entre elas, nos seguintes 

termos: 

[...] “multicultural” se referiria a um dado objetivo, à coexistência de 
diversas culturas, sem, entretanto enfatizar o aspecto da troca ou da relação, 
podendo este termo ser usado, inclusive, com referência a contextos em que 
sociedades esculturas são mantidas separadas. “Intercultural”, por outro 
lado,daria ênfase ao contato, ao diálogo entre as culturas, à interação e à 
interlocução, à reciprocidade e ao confronto entre identidade e diferença. 
(COLLET, 2003, p. 181) 
 

Comenta Ana Mae Barbosa (1989), que para podermos definir a diversidade cultural, é 

preciso outra vez navegar através de um complexo e emaranhado de termos. Dentre os quais 

alguns veem tratar sobre o multiculturalismo, outros sobre pluriculturalidede, e temos ainda 

um termo que seria o mais apropriado, a interculturalidade, que segundo a autora; 

Enquanto os termos "multicultural" e "pluricultural" significam a 
coexistência e mútuo entendimento de diferentes culturas na mesma 
sociedade, e o termo "intercultural" significa a interação entre as diferentes 
culturas. Isto deveria ser o objetivo da educação interessada no 
desenvolvimento cultural. Para alcançar tal objetivo, é necessário que a 
educação forneça um conhecimento sobre a cultura local, a cultura de vários 
grupos que caracterizam a nação e a cultura de outras nações. 
Interculturalidade: alta e baixa cultura No que diz respeito à cultura local, 
pode-se constatar que apenas o nível erudito desta cultura é admitido na 
escola. As culturas de classes sociais (1998, p. 14 e 15) 



 

Ainda Ana Mae Barbosa (1998)o multiculturalismo é o denominador comum na 

atualidade da maioria movimentos em direção à democratização da educação em todo o 

mundo, onde destaque que, para que existência do equilíbrio entre a configuração de uma 

identidade cultural e a flexibilidade para a diversidade cultural,preciso “um objetivo e, 

provavelmente, uma utopia, que colocará a educação em movimento constante, porque nem a 

identidade nem os elementos do meio ambiente cultural são fixos.” (1998, p. 79) 

Segundo Ana Mae Barbosa (2003) o multiculturalismo no ensino da Arte tem chegado 

ao Brasil por muitos caminhos, vindo de preocupações e discussões que se iniciaram nos 

Estados Unidos e na Europa, a partir dos problemas sociais que se acumulam naquelas 

sociedades; 
Pluralidade Cultural. Os termos "pluralidade cultural" e "multiculturalidade" 
são vistos como sinônimos, sendo utilizados para indicar as múltiplas 
culturas presentes hoje nas sociedades complexas. No entanto, é a 
denominação de "multicultural" que se encontra consagrada na literatura, 
tanto na área da Educação quanto da Arte-Educação, pois é desta forma que 
a questão da diversidade vem sendo estudada e discutida há muito tempo. 
Atualmente, utiliza-se o termo "interculturalidade", que implica em uma 
inter-relação de reciprocidade entre culturas. (BARBOSA, 2003, p.86) 

 

Mas para a autora a interculturalidade, é o termo que seria mais adequado ao processo 

de ensino e aprendizagem em Arte em uma proposta de trabalho que visa estabelecer a inter-

relação entre os códigos culturais de diferentes grupos culturais.  

E nos Parâmetros Curriculares de Arte (1998), um dos temas propostos é a Pluralidade 

Cultural, visando às numerosas culturas presentes em toda a sociedade, baseadas em aspectos 

como religião, idade, gênero, ocupação, classe social etc. sendo que a questão étnica é apenas 

uma das características de um indivíduo.  

Para Barbosa (2003), o campo da Antropologia descreve a educação multicultural 

como o processo pelo qual uma pessoa desenvolve competências em múltiplos sistemas de 

perceber, avaliar, acreditar e fazer, configurando assim dois conceitos fundamentais a 

educação e a cultura. Onde a educação é um processo formal pela qual é transmitida a cultura. 

Entre as áreas do conhecimento temos a Arte, disciplina essa intimamente ligada à 

cultura e suas diversas formas de expressão, as manifestações simbólicas pelas quais os 

sujeitos expressam suas emoções, experiências, sensações, descobertas e seus conhecimentos. 

Sendo a escola vista “[...] como o espaço do confronto e diálogo entre os 

conhecimentos sistematizados e os conhecimentos do cotidiano popular. Essas são as fontes 

sócio-históricas do conhecimento em sua complexidade.” (DCEs, 2008, p. 21). O processo 



ensino aprendizagem de Arte, é importante, pois possibilita ao educando a apreciação da 

produção da estética humana historicamente produzida. 

Através de metodologias diferenciadas como: uso de imagens, objetos, vídeos, 

músicas, ilustrações e entre outras. Bem como oportunizar a ampliação da linguagem. 

Temos na formação dos indivíduos, o acesso à informação, às linguagens, às técnicas, 

a qual faz parte do circuito de ações que levam as pessoas ao contato profundo e 

transformador com a produção de cultura e da arte.  

Para Ostrower (1997), o ato de criar está intimamente ligado ao ato formar. E toda a 

criação é algo ordenado e configurado e corresponde a uma estrutura formal. “A atividade 

criativa consiste em transpor certas possibilidades latentes para o real", sendo movida pela 

intenção de um ser que; 
 
O potencial criador elabora-se nos múltiplos níveis do ser sensível-cultural-
consciente do homem, e se faz presente nos múltiplos caminhos em que o 
homem procura captar e configurar as realidades da vida. Os caminhos 
podem cristalizar-se e as vivências podem integrar-se em formas de 
comunicação, em ordenações concluídas, mas a criatividade como potência 
se refaz sempre. A produtividade do homem, em vez de se esgotar, 
liberando-se, se amplia. (OSTROWER, 1997, p. 229) 

 

Como vemos acima o homem é apresentado por Ostrower (1997)como sendo um "Ser 

consciente sensível e cultural", denotando esses aspectos, a interação que baseiam os 

comportamentos criativos inerentes do homem, dá a ideia do todo. 

Assim temos na Arte um meio que o homem faz uso para transformar o mundo através 

do conhecimento, pois quando algum artista pratica a arte ele pretende passar algo novo, suas 

idéias e pensamentos. A arte faz parte do intelecto de quem à cria e estimula o intelecto do 

espectador. Trata-se do estímulo às funções psíquicas superiores, ao senso de estética que 

cada um, a sua maneira, a partir dos estímulos recebidos/processados, tem de ver e de pensar a 

arte. Sabe-se que, “[...] para cumprir a sua função humanizadora e satisfazer a necessidade de 

prazer estético, a obra de arte precisa ser compartilhada, difundida, acrescida de muitos 

olhares e significados (TROJAN, 1996, p.9)”. 

Por meio da arte podemos transcender a realidade, pois símbolos são usados como 

forma de representação do real e do imaginário (sobrenatural). As crenças e costumes pode 

ser a inspiração para a criação da arte que é manifestada de várias formas, tais como: pintura, 

desenho, música, dança, teatro.  

Portanto, a arte nos leva ao conhecimento cultural, pois o homem manifesta 

artisticamente seus saberes e crenças. Os saberes e crenças nos remetem ao comportamento 



das pessoas, a sua cultura, que por sua vez, são conhecimentos adquiridos por gerações, 

transformações que ocorreram a nossa volta, no mundo; 
 

[...] dimensão artística pode contribuir significativamente para humanização 
dos sentidos, ou seja, para a superação da condição de alienação e repressão 
à qual os sentidos humanos foram submetidos. A Arte concentra, em sua 
especificidade, conhecimentos de diversos campos, possibilitando um 
diálogo entre as disciplinas escolares e ações que favoreçam uma unidade no 
trabalho pedagógico. Por isso, essa dimensão do conhecimento deve ser 
entendida para além da disciplina de Arte, bem como as dimensões filosófica 
e científica não se referem exclusivamente à disciplina de Filosofia e às 
disciplinas científicas. Essas dimensões do conhecimento constituem parte 
fundamental dos conteúdos nas disciplinas do currículo da Educação Básica. 
(DCEs, 2008, p.23)  

 

Segundo Fischer (2002, p, 20) para o homem a arte é necessária, pois possibilita ao 

mesmo, a capacidade de conhecer e mudar o mundo, e a “função essencial da arte para uma 

classe destinada a transformar o mundo”e de “esclarecer e incitar à ação”.AindaFischer 

(2002), a arte é criada como ideia de colocar o homem em equilíbrio com seu meio em que 

vive, sendo caracterizada como um reconhecimento parcial das suas necessidades e da sua 

natureza. Mas, tendo em vista que não é possível um permanente equilíbrio entre o homem e 

o mundo que o circunda, sugerindo que a arte é e sempre será necessária. 

No contexto da educação brasileira, a história da Arte, contém elementos oriundos dos 

países europeus. Somente em alguns momentos possibilita a discussão e o acesso à cultura 

indígena.  

Diante de tais colocações é visível o papel da escola em relação ao Ensino da Arte 

frente à valorização da diversidade cultural humana. Pois quanto mais possibilidades de 

ensino apresentem aos educandos maiores serão as de aprendizagem e socialização e 

interação com diferentes culturas. 

No contexto escolar o educador é um mediador que a partir do seu conhecimento, 

estimula a aprendizagem do aluno, levando-o a vivenciar diferentes criações de diferentes 

culturas e sociedades, estabelecendo um elo com a realidade do educando com as questões 

sociais, perfazendo assim a sua realidade e interiorizando significações que possibilitarão o 

conhecimento sobre as diversidades culturais, sociais e étnicas, pois segundo os DCEs de Arte 

de 2008; 
O trabalho do professor é de possibilitar o acesso e mediar a percepção e 
apropriação dos conhecimentos sobre arte, para que o aluno possa interpretar 
as obras, transcender aparências e apreender, pela arte, aspectos da realidade 
humana em sua dimensão singular e social. Ao analisar uma obra, espera-se 
que o aluno perceba que, no processo de composição, o artista imprime sua 
visão de mundo, a ideologia com a qual se identifica o seu momento 



histórico e outras determinações sociais. Além de o artista ser um sujeito 
histórico e social, é também singular, e na sua obra apresenta uma nova 
realidade social. (PARANÁ, 2008, p. 71)  
 
 

Assim é papel da Pedagogia na elaboração de métodos de ensino eficientes para o 

aprendizado da criança, difundir o saber social historicamente elaborado.  

A partir do conhecimento espontâneo, juntamente com os conhecimentos científicos, 

sistematizados pelas atividades desenvolvidas na escola, a criança faz a articulação entre os 

conceitos adquiridos e seus pensamentos, organizando sua própria atividade intelectual. 

Segundo os Referenciais Curriculares Nacional para as Escolas Indígenas de 1998 

(RCENEI) a arte está presente em todas as culturas do mundo, seja nas culturas atuais ou do 

passado. Assim o ensino da arte trata-se aproximar “arte produzida em diferentes tempos e 

lugares, compreende-se que o mundo é formado por múltiplas culturas, e que esta diversidade 

pode ocorrer num mesmo país ou numa mesma região. (BRASIL, 1998, p. 287). 

Conforme os RCNEI (2002),nas Terras Indígenas (TI), a arte está presente nas 

diferentes esferas da sociedade desses povos seja em seus rituais, na produção de alimentos, 

nos locais de moradia, nas práticas guerreiras, além de expressar aspectos da própria 

organização social dessas comunidades e precisa ser compreendida deve ser compreendida 

por suas diferentes características de estilo, de formas, de materiais e de concepções estéticas, 

além dos aspectos simbólicos e das relações que mantém com as demais esferas da vida 

cultural, social e econômica. (BRASIL, 2002, p. 288) 

Portanto a importância do ensino da arte nas TI se faz necessária por estar em todas as 

culturas intimamente relacionada a algum tipo de aprendizagem que envolve a linguagem, a 

observação, o observar, fazer e culmina com o ato de criar, ou seja, a“ação de fazer”. 

Conforme Lei 11.645/081, para o Ensino da Arte e cultura nas escolas indígenas ou 

escolas comuns, é preciso ter claro duas questões pertinentes para o processo de ensino e 

aprendizagem “[...] a da cultura dos povos indígenas enquanto conteúdo programático a ser 

ministrado nas escolas e as populações indígenas atuais enquanto grupos étnicos reais, que se 

organizam, lutam por seus direitos e atuam dinamicamente na sociedade envolvente. (MOTA, 

FAUTINO, 2012 p.16). 

                                                           
1Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível 
em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm> acesso em 15 de agosto de 2014. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm


O Ensino da arte nas escolas indígenas segundo os RCNEI (1998) deve possibilitar 

que os alunos sejam capazes de; 
 
•Compreender a arte como uma forma de expressão e comunicação presente 
em todos os povos, de diferentes tempos e lugares, reconhecendo a 
pluralidade cultural como um direito de todos os grupos sociais. • 
Compreender a importância da arte como patrimônio e como elemento 
formador da identidade étnica e cultural. • Refletir sobre as diferentes 
linguagens da arte (música, teatro, dança, artes visuais), como se apresentam 
em sua cultura e em outras, estudando a sua história, identificando e 
experimentando técnicas, materiais e recursos, procedimentos criativos e de 
apreciação. • Ampliar a imaginação, a percepção, a reflexão, a intuição, a 
fantasia, a observação, a sensibilidade e demais potencialidades necessárias à 
produção e apreciação da arte, bem como à construção de outros 
conhecimentos. • Valorizar as diferentes expressões artísticas de sua 
sociedade e o conhecimento de seus produtores. • Identificar aspectos que 
singularizam a arte de sua cultura frente a outras culturas, indígenas ou não. • 
Reconhecer a importância de registrar, conservar e divulgar as produções 
artísticas de sua sociedade e de outras, sabendo organizar informações e 
utilizar recursos, materiais, técnicas e procedimentos variados. (BRASIL, 
1998, p, 296) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte de 1998 (PCNs) abordam que o 

conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo 

na qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que nossas experiências geram um 

movimento de transformação permanente, que é preciso reordenar referências a cada 

momento, ser flexíveis, significando que; 
 

[...] criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição 
fundamental para aprender. (...) poderá integrar os múltiplos sentidos 
presentes na dimensão do concreto e do virtual, do sonho e da realidade. Tal 
integração é fundamental na construção da identidade e da consciência do 
jovem, que poderá assim compreender melhor sua inserção e participação na 
sociedade. (BRASIL, (PCNs), 1998, p. 20) 

 

Os PCNs (1998) trás como um dos objetivos do ensino da arte nas escolas como sendo 

o de identificar relacionar e compreender a arte como fato histórico contextualizado nas 

diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes no 

entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo natural, identificando a 

existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos de diferentes grupos culturais. 

(BRASIL, 1998, p. 48) 

Para Mota e Faustino (2012), outra forma de pensar a cultura é procurar entender a 

mesma como sendo um conjunto de símbolos, que permitem a comunicação entre os homens, 

onde; 



Os símbolos podem se situar em escalas que vão de infrassocietárias até 
abranger contextos intersocietários ou mesmo transnacionais. Essa forma 
permite pensar relação entre cultura e sociedade não de maneira unívoca, 
pois uma sociedade pode ser composta de múltiplas culturas que mantêm a 
relações umas com as outras, podendo envolver conflitos, exclusão, como 
também indiferenças, ambigüidades, ou seja, não existe sinal de igualdade 
entre cultura e sociedade. (MOTA, FAUTINO, 2012, p.26) 

 

De acordo com RCENEI (1998) as experiências e referências adquiridas pelo ensino 

da arte atuam positivamente sobre os alunos, aumentando-lhes o sentimento de pertencerem a 

determinado povo e contribuindo para a construção de identidades. A compreensão da arte 

como uma forma de expressão e comunicação, presente em diferentes sociedades, possibilita 

trabalhar melhor as diferenças, o que beneficia os alunos tanto nas relações pessoais, em 

situação de contato com outros povos, quanto na valorização das produções de sua própria 

cultura.  

Assim o trabalho na escola consistente só poderá acontecer quando na compreensão da 

cultura de um povo ou comunidade indígena se da na reflexão sobre interesses econômicos da 

sociedade evidenciando que “[...] é preciso entender que as manifestações simbólicas dos 

índios atuais estarão marcadas comumente por diferentes tradições culturais (OLIVEIRA, 

FILHO, 1999, p 117, apud,MOTA, FAUSTINO, 2012, p.27), possibilidade presente no 

ensino da arte nas escolas indígenas e comuns. 

Os alunos que pertencem às minorias étnicas e culturais podem não somente exercer o 

seu direito de acesso ao conhecimento universal, mas redimensionar positivamente a sua 

identidade, a importância e o significado de seu saber, reunindo condições que lhes permitam 

compreender e superar as idéias preconceituosas e discriminatórias que muitas vezes são 

atribuídas às suas produções culturais e modos de vida. (BRASIL, RCENEI, 1998, p.295) 

Portanto, o reconhecimento, na escola, do valor das expressões artísticas dos vários 

grupos sociais, apura a percepção dos alunos sobre o valor de sua própria cultura, 

compreendendo-a no conjunto de tantas outras.  

 

2.2 OS TUPI GUARANI NO PARANÁ  

 

Nesse momento da pesquisa passamos a abordar a construção do espaço guarani no 

território paranaense, bem como aspectos gerais relacionados a esta população como sua 

composição familiar, sua subsistência, sua cultura e religiosidade.  



No território brasileiro estão inseridas 305 etnias que falam mais de 220 línguas 

diferentes dentro do território brasileiro2 e, uma delas, a Guarani pode ser considerada uma 

fonte inesgotável para pesquisas nos diferentes campos das ciências humanas, sociais e 

aplicadas, entre outras, pois é composta por símbolos materiais e imateriais, valores e práticas 

culturais que historicamente foram sendo incorporadas pela tradição e recriadas em situações 

de convívio dos diferentes grupos, tanto interna quanto externamente a essa cultura, através 

do contato com outras culturas. 

Segundo Motta e Assis (2008),os guaranis dentre os povos históricos e indígenas são 

os mais conhecidos em termos arqueológicos, históricos, antropológicos e lingüísticos e a 

“denominação Guarani define, ao mesmo tempo, a população e o nome da língua por eles 

falada.” (Motta e Assis, p. 26, 2008,).  E estudos feitos na America do Sul apontam que eles 

migraram das bacias dos rios Madeira e Guaporé e; 

 
A partir daí, ocuparam continuamente diversos territórios ao longo das 
bacias dos rios Paraguai e Paraná, até alcançar Buenos Aires, distante 
aproximadamente 3.000km do seu centro de origem. Também se expandiram 
para a margem esquerda do Pantanal, nos atuais estados de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e ocuparam o Uruguai e o 
Paraguai. (MOTTA, ASSIS, 2008, p.26) 
 

E segundo os autores eles tiveram domínio sobre esses territórios até a vinda dos 

primeiros europeus que, após o ano de 1501, passaram a registrar esse vasto domínio de terra 

guarani, em centenas de documentos. Os povos Guaranis sempre ocupavam 
 
[...] os vales e as terras adjacentes de quase todos os grandes rios e seus 
afluentes. Eles nunca estabeleciam suas aldeias e roças em áreas campestres. 
Todos os sítios arqueológicos localizados estavam inseridos em áreas 
cobertas por florestas, seguindo o padrão de estabelecer as aldeias e as 
plantações em clareiras dentro da mata. (MOTTA, ASSIS, 2008, p.27) 
 
 

Sendo que os Tupi-guarani, eram em maior número e predominavam no litoral, 

Noroeste e Oeste do Estado. Enquanto que tribos Kaingange XokJéng (Botocudos) do grupo 

lingüístico Jê, habitavam a região central do Paraná, de Norte a Sul, e litoral.  

Segundo Brandão3 (1988) os indígenas da etnia Guarani apresentam três 

características principais que definem sua identidade e determinam o “modo de ser guarani". 

                                                           
2 De acordo com censo 2010 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
3Documento preparado para o Programa de Investigação: Palavra e Obra no Novo Mundo: Imagens e Ações 
Interétnicas. Trujillo, Espanha, Dezembro de 1988 por Carlos Rodrigues Brandão é professor do Departamento 
de Ciências Sociais da Unicamp e da FFLCH/USP.  



Essas características fazem com que o povo Guarani entenda as situações vivenciadas no 

mundo que os cerca e forneça referências para sua conduta social. Há três aspectos da vida 

guarani: 
[...] uma identidade que dá especificidade, forma e cria um "modo de ser 
guarani": a) o avañe'ë (ava: homem, pessoa guarani; ñe'ë: palavra que se 
confunde com "alma") ou fala, linguagem, que define identidade na 
comunicação verbal; b) o tamõi (avô) ou ancestrais míticos comuns e c) o 
avareko (teko: "ser, estado de vida, condição, estar, costume, lei, hábito") ou 
comportamento em sociedade, sustentado em arsenal mítico e ideológico. 
Estes aspectos informam ao Ava (Homem Guarani) como entender as 
situações vividas e o mundo que o cerca, fornecendo pautas e referências 
para sua conduta social (SUSNIK, 1982, p.12).  
 

Foi a partir do século XX com os estudos etnográficos de Nimuendaju4, Cadogan5 e 

Schaden (1974) 6, que foi possível o conhecimento das especificidades da língua, da religião e 

da cultura Guarani.  

Segundo Mello (2006), as investigações arqueológicas revelam que os primeiros 

registros da presença Guarani estão localizados nas florestas tropicais das bacias do Alto 

Paraná, do Alto Uruguai e no planalto meridional brasileiro. E que a etnia Guarani, vivem 

atualmente nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

São Paulo, Argentina e Paraguai.   

Segundo Almeida (2003) os guaranis são pertencentes ao grupo Tronco Tupi, da 

Família Tupi-Guarani, língua Guarani, dividem-se em subgrupos Guarani - Ñandeva, 

Guarani- Kaiowa e Guarani - Mbya, constituindo uma população de 65.000 mil índios nos 

estados Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato 

Grosso do Sul. Em número, é a primeira etnia do país (CD ITAIPU). 

Para Motta e Assis (2008), as suas aldeias tinham tamanhos variados, podendo 

comportar mais de mil pessoas organizadas socialmente por meio de relações de parentesco e 

de aliança política.  
Estas famílias extensas viviam em casas longas, cada aldeia poderia ter até 
sete ou oito casas. As casas eram construídas de madeira e folhas de 
palmáceas, podendo abrigar até 300 ou 400 pessoas e alcançar cerca de 30 
ou 40m de comprimento, por até 7 ou 8m de altura. Algumas aldeias, 
dependendo de sua localização, poderiam ser fortificadas, estando cercadas 
por uma paliçada. (MOTTA, ASSIS, 2008, p.28) 

 
                                                           
4 Curt Unckel (1883 - 1945) foi um conhecido etnólogo de origem alemã que percorreu o Brasil em meio aos 
índios por mais de quarenta anos. Naturalizou-se com nome de Curt Nimuendaju, nome dado pelos índios 
Apapokuva-Guarani em 1906.  
5 León Cadogan (1899 - 1973) foi um etnólogo paraguaio, que fez importantes contribuições ao estudo da língua 
e da cultura guarani. 
6Egon Schaden (1913 - 1991) foi um antropólogo brasileiro, neto de alemães, nascido em Santa Catarina. 



 
Sendo que a principal atividade econômica dos guaranis é a agricultura, combinando 

com atividade de caça, pesca coleta e agricultura, de forma interligada e vinculada para o 

descanso da terra.  

Segundo De George (2011), os povos indígenas possuem imensos conhecimentos 

sobre o local onde vivem as plantas, inclusive, as medicinais; e os animais. Escolhendo nomes 

para as mais diversas espécies, também, é possível encontrar associações entre as estações do 

ano e as fases da Lua com o clima, a fauna e a flora do espaço em que habitam. Esse interagir 

e perceber o “tempo indígena” retrata o comportamento coletivo do grupo.  

Os tempos indígenas são constituídos pelo próprio índio, não podendo haver tempo 

que não seja um tempo histórico, um tempo vivido. Apesar de descontínuo, esse tempo não é 

fragmentado. A vida é contínua na individualidade de ser índio em todas as etapas, desde o 

nascimento, os ritos de passagem, as aprendizagens, o amadurecimento e envelhecimento. 

Contudo, não é concebida na perspectiva individual, mas, sim, predominantemente, na 

coletividade. Coletivamente, a vida assume um movimento circular de evolução, em que o 

passado e o futuro se confundem, pois, no presente, as decisões são orientadas pelo fato de os 

antepassados ainda participarem ativamente do cotidiano do povo no plano espiritual, com 

efetiva influência no plano físico. (SEVERINO FILHO, 2011, p. 53). 

Para Steca e Flores (2008) na organização social, econômica e política, os Guarani 

estão assentados em núcleos comunitários constituídos por 3-5 grupamentos macro familiares, 

isto é, família extensa determinada por consanguinidade, composta pelo casal, filhos, genros, 

netos, irmãos. 

Denominam os espaços físicos em que vivem de tekoha, ou seja, a terra, águas, 

animais e plantas. Os rituais são práticas cotidianas conduzidas pelos ñanderu (lideres 

religioso). Cânticos, rezas e danças se iniciam ao cair da noite e prolongam-se por várias 

horas, com intenção de boa colheita e chuva.  

De acordo com Susnik (1982), na cosmologia Guarani no princípio do mundo houve a 

criação da primeira terra, onde os homens viviam na mesmo condição dos deuses. As leis 

foram quebradas pelo incesto entre um sobrinho (Karai Jeupié7)e sua tia.  

Houve então um grande dilúvio como castigo, estabelecendo o fim da primeira terra e 

com ele a separação entre o humano e o divino. Neste dia a grande água, o mar, separou a 

Terra prometida por Nhanderu, mítica Terra sem Mal: yvy marãey, terra que produz frutos em 

                                                           
7 Refere-se ao Sol e Lua  



abundância, não há doenças, pobreza e é bem diferente desta terra imperfeita em que vivem os 

que sobreviveram. 

Devemos entender que a historia do povo guarani é construída pelos próprios índios, 

não podendo haver tempo que não seja um tempo histórico, um tempo vivido. Apesar de 

descontínuo, esse tempo não é fragmentado é precisa ser visto na sua totalidade, pois não 

pode ser concebida na individualidade, mas, sim na sua coletividade. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE INDIGENA TEKOHA AÑETETE 

 

Para compreendermos a comunidade da T.I8 - Tekoha Añetete, principal abordagem 

desse estudo, faremos aqui um breve relato da sua formação histórica, a vinda para o extremo 

oeste do Paraná e sua caracterização nesse espaço geográfico. 

A presença dos Guaranis no oeste paranaense remonta a um longo período histórico, 

sendo que no último século estes grupos sofreram alterações significativas, principalmente em 

relação à ocupação do espaço. A história destas comunidades, surge na década de 1970, 

quando iniciava o processo para formação do Lago de Itaipu, fato que gerou o alagamento de 

grandes porções do território tradicional dos Guaranis, atingindo o Tekoha Guassu 

Jacutinga.9, e promovendo a dispersão de muitas famílias para outras regiões. 

A Terra Indígena da comunidade Tekoha Añetete da comunidade Ava Guarani, está 

situada na Linha Ponte Nova, no Município de Diamante D' Oeste. Composta por 

aproximadamente 274 pessoas adultos e criança da etnia Avá Guarani. É uma comunidade 

que vive de artesanato, de agricultura, apicultura, pecuária e da ajuda de pessoas e 

instituições. 

Originários de São Miguel do Iguaçu vieram para Diamante D Oeste no ano de 1997. 

Devido à pequena área de São Miguel do Iguaçu houve uma reivindicação junto a FUNAI de 

uma nova área, sendo instalados na fazenda Padroeira que foi adquirida pela Itaipu e FUNAI 

e que passou a ser denominada de Aldeia Tekoha Añetete -“Terra Prometida”. O acesso à 

aldeia é feito por estrada de calçamento e parte por estrada de chão. Estes dados foram 

retirados do (PPP) Projeto Político Pedagógico Escola Estadual Indígena KUAA MBO’ 

Ensino Fundamental/2011. 

                                                           
8 TI: Terra Indígena  
9Tekoha Guassu Jacutinga, segundo relatos dos próprios Avá-Guarani, compreendia uma área de 1500 há. É o 
lugar de maior recorrência nos relatos deles sobre o seu passado recente, por ser o último lugar entendido como 
área indígena onde esses Ava-Guarani habitaram no Brasil antes de ser criada a área indígena de Ocoy. 
 



Os Guarani, apesar do contato direto com a sociedade externa, organizam seu estatuto 

étnico realizando suas práticas culturais desenvolvidas no cotidiano. As fronteiras que regem 

os grupos são permeáveis, possibilitando a interação com a exterioridade e consequentemente 

a inserção de elementos externos, como afirma o antropólogo Rubem Thomaz Almeida a 

partir de suas vivências junto aos Guarani Kaiowae Ñandeva,  “a sociedade executa 

movimentos com o intuito de ‘encaixar’ elementos alheios a sua cultura, o que lhe permite 

entender-se no mundo mesmo dentro de contextos alheios a sua tradição” (ALMEIDA, 2001, 

p. 117). 

 

2.4 CULTURA MATERIALGUARANI 

 

A abordagem que aqui se apresenta, trata-se da cultura material guarani, para tanto 

elencaremos estudos e afirmações de teóricos em relação ao grafismo na pintura corporal, 

bem como a cerâmica, a música, a dança e objetos usados em rituais sagrados pelos indígenas. 

Comenta Motta e Assis (2008) a cultura material dos Guarani era composta por 

inúmeras  quantidade de objetos podendo chegar a milhares e “[...[ eram confeccionados para 

servirem a diversos fins, a maioria feita com materiais perecíveis (ossos, madeiras, penas, 

palhas, fibras vegetais, conchas etc.) e, em minoria, com não perecíveis (vasilhas cerâmicas, 

ferramentas de pedra, corantes minerais).” (MOTTA, ASSIS, 2008, p.28) 

Ainda para os autores, normalmente existem exemplares, desse conjunto, “as vasilhas 

e as ferramentas de pedra e, eventualmente, esqueletos humanos e de animais diversos, 

conchas e ossos usados como ferramentas ou enfeites.” (MOTTA, ASSIS, 2008, p.28). “O 

reconhecimento da existência desses objetos perecíveis é possível em raras exceções devido 

às condições de conservação. 

Para Silva (Baptista) (2001), o nome indígena para grafismo é ipará. E, segundo os 

Mbyávindos da Argentina, existem dois grafismos, que foram ensinados porÑanderu sendo 

eles o grafismo de desenho reto em fileira denominado ipará rysy e o grafismo de desenhos 

de mandíbulas de peixes o ipará pirá rãinhyhã. Sendo que para esses dois povos, somente o 

“[...] ipará rysy tem origem sagrada e os suportes com esses não pode ser vendido aos juruá 

(brancos). Para ambos os grupos os demais grafismos foram “inventados”, por eles próprios, 

podendo ser comercializados os cestos ou objetos onde eles estejam presentes” (SILVA, 

2001, p.225).  

A origem dos grafismos considerados sagrados está ligado a origem dos cestos 

“Kuaray ou Ñamandu, um dos “gêmeos” ancestrais – Sol-, ensinou a confecção dos cestos 



aos Mbyã (SILVA, 2001, p. 227). E todos os demais grafismos “não sagrados” são 

confeccionados em cestos como os: ipará korá (desenho fechado, pode ser quadrado, 

losango,redondo), ipará panambi pepó (desenho da asa da mariposa), mboi tinii Pará 

(desenho da cascavel), iparákarena(desenho da corrente), ipará kurusú (desenho da cruz), 

ipará joaçá (desenho cruzado). (SILVA, 2001, p. 228). 

Alguns dos grafismos reconhecidos como Ipará Mbyã exclusivamente Proto - Guarani 

foram os “ipará rysy karé (desenho reto, em fileira, dobrado/torcido), ipará yvatyty (desenho 

do lugar onde se planta flor), ipará karé karé (desenho duplamente torcido/dobrado).Sendo 

que este ultimo foi visto  representado em cesto Guarani (grupo proveniente da Argentina), 

coletado por mim no final da década de 80.   (SILVA, 2001, p. 233). 

Comenta Silva (2001), que a tradicional pintura corporal Mbyã – ysy, pintado com 

tinta preta, ainda é constantemente praticada há apenas duas ou três gerações passadas. 

Sendo que a pintura corporal ysy, com motivo ipará rysy, usadas no passado pelas 

mulheres, em sinal de luto de parente próximo. E as mesmas desde criança as mulheres 

poderiam usar a pintura no rosto ou nos pulsos, como proteção contra doenças musculares e 

reumatismos, denominadas de koruguá. Bem como era utilizada por adolescentes de ambos os 

sexos em rituais indicando sua passagem para a vida adulta.  

Ainda Silva (2001) que conforme os Mbyã aysy dos homens era o motivo 

kurusu(cruz), pintado também com tinta preta a qual era confeccionada da cera de abelha jataí 

com criciúma ou taquarembó queimados. A kurusu era pintada nos pulsos ou na planta dos 

pés, com a intenção de ajustar perigos, nunca os homens usavam a pintura no rosto: 

 
Já os Mbyã da Aldeia da Estiva, indicam que a kurusu era utilizada 
antigamente como pintura facial para marcar nos meninos seu estado liminar 
nos rituais e para dramatizar a passagem para a idade adulta. Segundo eles, o 
indicativo físico desta passagem seria a "voz grossa". Os rapazes que 
atingiam esta condição também pintavam com tinta preta a região acima dos 
lábios superiores, para mostrar que não eram mais meninos. E os recém 
casados usavam nas articulações como proteção (SILVA, 2001, p 238)  
 
 

A cerâmica Guarani se caracteriza pela técnica do roletado, os vasos eram 

confeccionados através de roletes de argila, ligados sucessivamente. 

Afirma Montardo, (2006) que, os contos e as danças Guarani são executados nos 

rituais xamanísticos, momento em que os humanos se comunicam com os ancestrais, seres 

divinos e os deuses. Os rituais têm objetivo de invocação aos deuses e pedir proteção das 

doenças. 



Segundo Silva (1995) o mbaraka (maracá) é um instrumento musical feito de cabaça, 

usado nas danças e nos rituais xamanísticos. Além de produzir música, pode ser entendido 

como a representação simbólica das vozes dos espíritos e divindades que chegam à aldeia em 

momentos especiais, em que os pajés tocam para se comunicar com os deuses e espíritos. 

Conforme Souza, (1999), as esculturas zoormóficas Guarani, conhecidas como 

“bichinhos ra’ngãi”, são feitas em cedro ou curticeira (RS) ou caxeta (PR). As formas são 

esculpidas com uma faquinha e são representações de animais existentes na floresta (Mata 

Atlântica), como: onça, jaguatirica, jacaré, tamanduá, tatu, macaco, cobra, tucano, entre 

outros bichos e pássaros. Usam a técnica da pirogravura para estampar os desenhos que 

caracterizam o bicho.  

 A cultura material guarani era composta por centenas talvez milhares de objetos 

confeccionados para servirem a diversos fins, sendo a maioria feita com matérias perecíveis 

(ossos, madeiras, penas, folhas, fibras vegetais, conchas etc) e, em minoria, de não perecíveis 

(vasilhas cerâmicas, ferramentas de pedra, corantes minerais). Deste conjunto, normalmente, 

sobrevivem apenas as vasilhas e as ferramentas de pedra e, eventualmente, esqueletos 

humanos e de animais diversos, conchas e ossos usados como ferramentas ou enfeites. O 

reconhecimento da existência desses objetos perecíveis, salvo condições raras de conservação, 

só é possível através de informações obtidas indiretamente por pesquisas históricas, 

linguísticas e antropológicas. 

Segundo Ribeiro (2002), as diferentes sociedades indígenas absorvem as relações com 

os outros, incluindo-se aí os ensejos de imposição dos poderes instituídos, de maneira própria 

e única. Surge, então, uma sociedade singular, “[...] transformada, que talvez não portando 

mais determinados traços culturais distintivos, ou atribuindo novos significados àqueles que 

mantêm, permanece auto identificando-se, neste caso em particular, como Guarani.” 

(RIBEIRO, 2002, p. 44) 

Comenta Steca e Flores (2008) no território brasileiro vive aproximadamente 200 

sociedades indígenas, sendo quase 200 culturas, com língua, religião e organização social 

distintas entre si. Considerado um dos maiores acervos culturais do mundo, que tem atraído 

ao País centenas de estudiosos e especialistas, principalmente lingüistas e antropólogos.   

A cultura material dos povos indígenas expressa aos outros setores da sociedade a sua 

visão de universo e, quase sempre, cumpre uma função utilitária no cotidiano da comunidade. 

Segundo Ribeiro (1987) a cultura material está relacionada com a finalidade ou 

sentido que os objetos têm para um povo numa cultura, ou seja, a importância e influência que 

exercem na definição da identidade cultural de uma sociedade. O que é material e físico, 



objeto ou artefato é entendido pelos seres humanos como um legado, como algo é para ser 

apreendido, usado e preservado, que ensina a reproduzir o mesmo objeto ou a guardar a sua 

memória. 

Para Ribeiro (1987), os objetos têm uma época e lugar de produção, um povo que os 

faz e reproduz, logo têm um sentido histórico e humano: a relação entre o objeto e o seu 

sentido torna-se assim no campo de estudo dos investigadores da cultura material.  

Na atualidade alguns conceitos que são considerados chaves que envolvem os estudos 

antropológicos, onde temos a estrutura e comunicação como sendo os que sintetizam as 

principais tendências e correntes: estrutura e comunicação.  Sendo que os estudos 

antropológicos são “[...] a exteriorização material de idéias e conceitos que podem ser 

decodificados, ou melhor, interpretados segundo o contexto cultural em que se 

inserem”(RIBEIRO, 1987, p.16) e que em outras palavras é o estudo que “[...] identifica o 

indivíduo e o grupo como uma linguagem visual, um código, uma iconografia.” (RIBEIRO, 

1987, p.16) 

Cultura material é vista como sendo aquela que designa os objetos que registra as 

normas e regras distintivas do “modo de vida” de uma determinada comunidade. Alvo de 

enfoque por parte do culturalismo, a perspectiva materialista da cultura procura abstrair-se de 

juízos estéticos valorativos da produção cultural, incidindo antes na análise das linguagens 

através das quais os grupos sociais reavivam as referências que lhes conferem identidade. E 

seu estudo leva a “[...] da exteriorização material de idéias e conceitos que podem ser 

decodificados, ou melhor, interpretados segundo o contexto cultural em que se inserem. Em 

outras palavras, trata-se de estudar o conjunto da parafernália que identifica o indivíduo e o 

grupo como uma linguagem visual, um código, uma iconografia.” (p.16) 

Em seus estudos Ribeiro comenta que para J. Deetz (1967) na busca de relacionar e 

aplicar conceitos de fonema e morfema a artefatos arqueológicos partiu do pressuposto de 

que, assim como“[...] os lingüistas descrevem a estrutura de diversas línguas e definem as 

regras para combinar essas unidades em construções maiores, tais como palavras e sentenças" 

(RIBEIRO, 1987, p.16 apud J DEETZ 1967, p. 85), podem os arqueólogos da mesma maneira 

achar regras estruturais no estudo de seus materiais. E, "assim como os fonemas são 

relevantes apenas para a língua em relação à qual foram definidas” (RIBEIRO, 1987, p.16, 

apud, J DEETZ 1967, p.90), da mesma forma certas partes caracterizam objetos de um 

determinado sistema cultural. Assim seu conjunto das partes é definido como a unidade de 

forma, porque reúne uma classe mínima de atributos que afeta o significado funcional do 

artefato. 



A noção de cultura material é, portanto, heterogênea e rica em matizes e isso explica 

em parte por que foi tão difícil dar-lhe uma definição. Com efeito, a expressão que a designa.  

 
Que é, necessariamente, uma abreviatura, que reúne e resume bem os 
numerosos elementos diversos, que são outras tantas opções científicas 
tomadas pelos especialistas que recorrem a esta noção. Em primeiro lugar, 
demasiadas vezes se ignora o fato de que a cultura material éantes de 
qualquer coisa tal como o seu nome indica uma cultura. (BUCAILLE e 
PESEZ, 1989, p.18). 

 
Segundo Montardo (2002) para os guaranis a música seria a linguagem pela qual se 

comunicam os deuses e está presente nos mitos de criação. A autora comenta em seu trabalho 

sobre os guaranis, a “palavra” é colocada na cultura em num plano central. E que o termo ñe’ 

e, traduzido como linguagem humana, engloba, além da “palavra” e da “alma”, a música e a 

dança. E, na cultura guarani M’baraka pode ser considerada tanto instrumento, quanto música, 

ritual.  

Ainda Montardo (2002), a música no “jeroky” ritual cotidiano guarani ela “é um 

caminho a ser percorrido ao encontro dos deuses” se elevam e percorrem um caminho rumo 

às aldeias divinas. Esse caminho é perigoso e árduo e deve ser percorrido durante todas as 

noites e perigos são enfrentados pelos movimentos de ataque e defesa presentes nas 

coreografias de lutas. E ao tocarem o mbara kave o takuapu e cantarem as rezas do jeroky, 

(ritual), os guaranis estão garantindo que a vida continue. E durante esse trajeto percorrido 

também estão embelezando fortalecendo os corpos, “dotando-os de força e de alegria, 

combatendo a tristeza, pois é de sua responsabilidade essa espécie de treinamento e 

preparação para a vida, o que garante a sobrevivência do grupo e a manutenção da própria 

Terra, numa ação análoga à desenvolvida pelos deuses”. (MONTARDO, 2002, p.32) 

A música na cultura e contexto do xamanismo guarani vem sempre acompanhada de 

instrumentos musicais para que haja compreensão e entendimento, comenta (MONTARDO, 

2002, p.187) “[...] os guarani executam canções ao executarem instrumentos, considerando-os 

mestres (...) não é somente a palavra que é valorizada nos rituais guarani, mas que a 

musicalidade é fundamental ao se proferi-la escutá-la”.    

Em relação ao conjunto denominado de cultura material do povo Guarani evidenciada 

nos sítios uma variedade complexa, sendo um dos elementos principais é a cerâmica. “Em 

muitas pesquisas, afirma-se que os Guarani reproduziram sua cultura material e imaterial por 

cerca de 3000 anos com poucas alterações. (LINO, 2012, p.36) 

A cultura Guarani emerge e se apresenta em um determinado espaço social que é, 

acima de tudo, simbólico e a partir do qual ela se torna fundamental, pois, além de justificar 



ações, também possibilita o desenvolvimento e a manutenção dos valores e das crenças dos 

grupos. No caso dos Guarani, esse espaço coletivo imaginário possui muito mais importância 

do que o espaço geográfico ou os bens materiais em si. São os bens imateriais, as 

representações, os símbolos incorporados pela tradição, às vivências ao espaço (terra) e aos 

objetos a que possibilitam a legitimação e a manutenção dos valores culturais do grupo.  

Concluímos que as diferentes sociedades indígenas absorvem as relações com os 

outros e que através da sua cultura material expressam a sociedade sua visão de universo e, 

quase sempre, cumpre uma função utilitária no cotidiano da comunidade. 

 

3 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

As Atividades sugeridas nessa Unidade Didática, serão voltadas a Artes Visuais, com 

arte indígena partir do contexto sócio-cultural e os aspectos formais da produção artística das 

composições elencando A Cultura Material Guarani na T.I Tekoha Añetete, que serão 

apresentadas e desenvolvidas no início do ano letivo de 2015, com os alunos do1º Ano do 

Ensino Médio. 

As atividades serão desenvolvidas em 40 aulas com a duração de 50 minutos cada 

aula, considerando ainda o tempo das atividades fora dos horários formais em que os alunos 

irão realizar pesquisas, observações e organização dos materiais necessários no decorrer das 

aulas. Lembramos que o horário do Colégio Estadual do Campo Santos Dumont, Distrito da 

Moreninha onde será implementada a proposta de intervenção pedagógica tem os horários da 

disciplina de Arte organizados em duas horas aulas semanais. Serão propostas 10 atividades 

divididas nas 40 horas aulas. 

No decorrer dos encontros iremos utilizar como instrumento de registro das aulas um 

diário de bordo, para os alunos registrarem suas produções escritas e gravuras, pinturas, 

imagens entre outras.  



 
 

 
Fig. 01:Diários de Bordo com faixa decorativa em Grafismo 
Fonte: SCHNORR, 2014 

 

O diário de bordo que será confeccionando com os alunos no decorrer dos encontros, 

pois os mesmos construirão a capa de seu diário após compreensão sobre grafismo. Na Figura 

1, trazemos um exemplo de imagem para o referido diário de bordo10 

                                                           
10Os motivos em grafismo das capas dos diários de bordo da Figura 01 é criação da própria autora, para servir de 
ilustração aos leitores dessa PDP e até mesmo para os próprios alunos. 



 

MOMENTO I: CONTATO COM O TEMA: CULTURA MATERIAL GUARANI 

(10 horas aula) 

Atividade 01: Concepção de Conhecimento do Aluno em Relação ao povo Indígena (02 h/a) 

 

Objetivos 

 Constatar o conhecimento prévio dos alunos sobre os povos indígenas e a visão que os 

mesmos possuem sobre a Cultura Material da Terra Indígena (T.I). 

 Estabelecer um vínculo entre a cultura e a produção artística de um povo. 

 

Procedimento Metodológico 

 Entregar a cada um dos alunos, uma folha de papel sulfite, na cor branca, pedir que 

dividam com um traço a mesma.  

 Em uma das partes escreverem o que eles conhecem sobre a cultura indígena e na outra 

parte, representar através de um desenho seu conhecimento sobre a arte indígena. 
 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 O que você quis representar com esse desenho? 

 Sua representação pode ser considerada arte indígena?  

 Quais as cores que você utilizou e os motivos que levaram a escolha das cores? 

 A partir do desenvolvimento dessa atividade, quais as reflexões que podem ser realizadas?  

 Transcreva para diário de bordo a sua concepção de povos indígenas eda cultura material 

Indígena 
 

Recursos 

 Papel branco A4  

 Lápis de cor;  

 Caneta hidrocor;  

 Régua; 

 Diário de Bordo.  

 



Atividade 02: Dinâmica de Socialização “Trabalhando com as Diferenças” (02 h/a) 

 

Objetivos 

 Oportunizar ao grupo momento a reflexão sobre o “diferente” e o “igual”, e a percepção a 

que as pessoas são diferentes uma das outras do outro, respeitando a si e aos outros em suas 

singularidades; 

 Levantar questões comportamentais pertinentes à diversidade social e cultural no Brasil, 

para que os alunos percebam que fazem parte deste contexto social e que carrega heranças 

desta diversidade. 

 

Procedimento Metodológico 

 Com os alunos assistir um recorte do vídeo do Documentário de Darci Ribeiro disponível 

em https://www.youtube.com/playlist?list=PLNX31qdpYLcELM0Oew6b0dUtZMRKFe8 

 Passar o vídeo com o documentário; 

 Levantar um questionamento sobre o que aborda o recorte apresentado do Documentário 

de Darci denominado “Povo Brasileiro 

 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Quais diferenças que você percebe no contexto atual que os indígenas estão inseridos? 

 Somos realmente iguais? Consideramos as demais etnias?  

 Todos os cidadãos possuem os mesmos direitos no Brasil? São respeitados esses direitos? 

 Qual a sua opinião sobre: os indígenas, os negros, homossexuais, pobres, portadores de 

necessidades especiais, idoso, entre outros? 

 Diante do vídeo podemos dizer que “O Novo Mundo O Brasil É Matrizes Étnicas” 

 O que Darci Ribeiro se refere com a seguinte fala: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
“As únicas exceções são algumas microetnias tribais 
que sobreviveram como ilhas, cercadas pela 
população brasileira. Ou que, vivendo' para além 
das fronteiras da civilização, conservam sua 
identidade étnica. São tão pequenas, porém, que 
qualquer que seja seu destino, já não podem afetar à 
macroetnia em que estão contidas.” (RIBEIRO, 
1995) 

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNX31qdpYLcELM0Oew6b0dUtZMRKFe81i


Recursos:  

 Multimídia;  

 Recorte de vídeo “Povo Brasileiro de Darci Ribeiro”; 

 Diário de Bordo. 

 

Atividade 03: Trabalho em Grupo - Pesquisa no Laboratório de Informática (02 h/a) 

 

Objetivos 

 Promover uma discussão acerca da diversidade étnica, social e cultural no Brasil e no 

mundo através da abordagem do conceito de interculturalidade, multiculturalidade e 

pluralidade. 

 Compreender as relações de tempo, espaço e cultura e sua influência na identidade social 

do povo brasileiro. 

 

Procedimento Metodológico 

 Dividir a turma de alunos em seis grupos e distribuir para cada dois dos grupos um dos 

tópicos a serem pesquisados  

 A partir de trabalhos pesquisa em laboratório de informática fazer uma pesquisa sobre o 

conceito de interculturalidade, multiculturalidade e pluralidade. 

 Em sala de aula cada grupo apresenta para os demais colegas o resultado da pesquisa;  

 Levantar questionamentos para averiguar se os alunos compreenderam os conceitos de 

interculturalidade, multiculturalidade e pluralidade. 

 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Anote no seu diário qual a diferença entre os seguintes termos: 

a) Interculturalidade; 

b) Multiculturalidade; 

c) Pluralidade. 

 

Recursos  

 Laboratório de informática (a ser agendado) 

 Internet; 

 Diário de Bordo. 

 



Atividade 04: Trabalhando Contextualização de Temáticas (04 h/a) 
 

Texto 01: A População Guarani na Costa Sul do Brasil e Bacia do Rio da Prata (anexo) 

Texto 02: A Arte do Grafismo Guarani e suas Diferentes Articulações (anexo) 

Texto 03: Ipará Mbyá: grafismos sagrados do cosmo. (anexo) 
 

Objetivos 

 Oportunizar aos alunos através da leitura e análise textual um maior conhecimento a 

cultura material o grafismo e o contexto histórico da comunidade guarani.  

 Perceber a formação social de um grupo, seus hábitos e sua integração com o mundo que o 

cerca. A relação do homem com o seu habitat, com seu grupo, utilizando dos recursos de que 

dispõe para a sua sobrevivência. 

 Promover através da analise textual a discussão antropológicas que dão significado à 

linguagem artística e auxiliam na sua interpretação. 
 

Procedimento Metodológico 

 Apresentar aos alunos os textos impressos e realizar a leitura silenciosa e individual; 

 Trabalhar atividades em grupo de análise textual; 

 Levantar questionamentos em relação aos textos para verificação da compreensão dos 

alunos em relação ao temas abordados. 
 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Após as atividades realizadas a partir dos textos, vamos testar nosso conhecimento 

respondendo aos seguintes questionamentos; 

a) Existem comunidades indígenas na sua localidade ou região? 

b) Saberia dizer de que etnia pertence? 

c) Você já teve contato com a cultura material dessa comunidade indígena? 

 Partindo da existência de comunidade indígena guarani em nossa região: 

a) Você já teve contato com a comunidade Tekoha Añetete do município de Diamante d’ 

Oeste? Se sua resposta foi positiva, como foi à experiência? 

b) Você conhece a cultura material Guarani da comunidade Tekoha Añetete? 

c) Você tem conhecimento do grafismo indígena?  

 Conforme os textos 02 e 03, discorra sobre: 

a) Cultura Material Indígena  

b) Grafismo Guarani. 



Recursos utilizados 

 Textos impressos 

 Multimidia com sintese dos textos para reeleitura. 

 Diário de Bordo. 

 

 
 

MOMENTO II: GRAFISMO INDÍGENA GUARANI E SEUS SIGNIFICADOS 

(10 horas aula) 

Atividade 01: Leitura de Imagem e releitura (03 h/a) 

 

Motivos em Grafismo Indígena: http://lianautinguassu.blogspot.com.br/2013 
 
 
Objetivos 

 Oportunizar aos alunos o contato com diferentes imagens de cultura material indígena e 

grafismo, para melhor contextualização das atividades envolvendo o grafismo indígena 

guarani e seus significados. 

 Estabelecer uma relação entre a produção cultural, expressão, linguagem e a arte. 

 

Procedimento Metodológico 

 Trabalhar por meio de slides uma variedade de imagens da cultura material guarani como 

grafismo corporal e em utensílios, cerâmica, a arte plumária, esculturas em madeira, 

vestuários, adereços e cestarias; 

 Levar os alunos até o laboratório de informática para pesquisar mais sobre a cultura 

material guarani e grafismo (imagens. 

 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Descreva com suas palavras o significado do grafismo corporal guarani  

 Crie um grafismo guarani. 

 

 

http://lianautinguassu.blogspot.com.br/2013


Recursos 

 Multimídia  

 Laboratório de Informática (a ser agendado); 

 Diário de Bordo. 
 

Atividade 02: Percebendo o grafismo na natureza (02 h/a) 
 

Objetivos  

 Levar o grupo a perceber que os desenhos indígenas têm seu significado e que não são 

apenas simples desenhos, mas uma forma de comunicação; 

 Propiciar o contato com os elementos da natureza para que os alunos compreendam que o 

grafismo é uma forma mais sucinta de representar um objeto ou composição de objetos, a 

através do impacto das cores e formas dando significado e sentido a proposta do artista; 

 Perceber nos elementos da natureza as expressões das linhas, das texturas, relevos, 

superfícies, desenhos, possíveis formas geométricas e suas cores. 

 

Procedimento Metodológico 

 Sair a campo com os alunos em busca de imagens que apresentem forma, linha, cores, 

fotografando-as; 

 Levar os alunos a area externa da escola e do quarteirão da escola para eles fotografarem 

lugares, imagem de estampas (tecidos, papeis);  

 Discutir coletivamente sobre as imagens capturadas no decorrer da atividade; 

 Montar, no laboratório de informática do colégio, em atividade extraclasse, um Power 

Point com todas as imagens coletadas, a serem exibidas na exposição final dos trabalhos;  

Obs. Os alunos deverão fotografar outras imagens em outros momentos, após este encontro, 

tais imagens serão acrescidas ao Power Point construído pela sala. 

 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Quais os objetos e lugares foram fotografados? Quais as relações entre o que foi estudo 

com as imagens capturadas neste trabalho?  

 Quais as reflexões podem ser estabelecidas a partir do resultado parcial do trabalho?  
 

Recursos 

 Maquina fotográfica; 

 Diário de Bordo. 



Atividade 03: Faixa decorativa em grafismo (02 h/a) 

 

Objetivo 

 A possibilitar ao grupo vivenciar e experimentar empiricamente, as etapas de construção 

do grafismo indígena de forma a concretizar o estudo e contextualizar a produção artística. 

 

Procedimento Metodológico 

 Realizar uma produção com os alunos, em forma de faixa decorativa representando o 

grafismo a partir dos elementos da natureza fotografados e coletados na atividade anterior 

 Distribuir folhas de papel branco aos alunos e orientá-los na produção uma faixa 

decorativa com motivo grafismo, lembrando-os que a arte do grafismo é simples e que com 

suas cores exuberantes, podem ser representado e criando conceitos como a repetição, ritmo, 

equilíbrio e escala. A composição em grafismo pode mostrar uma ideia estática ou com a 

sensação de movimento 
 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Quais as dificuldades encontradas no processo de criação artística?  

 Quais as sensações puderam ser percebidas durante a realização da atividade?  

 Quais as reflexões podem ser estabelecidas a partir do resultado final do trabalho? 
 

Recursos  

 Objetos variados; 

 Fotografias; 

 Papel branco A4  

 Lápis de cor;  

 Caneta hidrocor;  

 Régua; 

 Diário de Bordo. 

 



 
Fig. 02: Faixa decorativa em Grafismo Guarani 
Fonte: SCHNORR, 2014 

 

Atividade 04: Ilustração da capa do diário de bordo com motivo em grafismo (03 h/a) 
 

Objetivo 

 Desenvolver o grafismo com uso da técnica de cores, linhas, formas. 

 Levar os alunos a compreender que registrar significa expressar de forma documental um 

fato ou um acontecimento, ou seja, é uma maneira de marcar, mencionar, anotar esses 

acontecimentos e fatos. 
 

Procedimento Metodológico 

 Apresentar aos alunos um diário de bordo, exemplificando a sua forma de utilização; 

 Explanar aos alunos que o diário de bordo é o meio que os alunos terão durante o 

desenvolvimento da PDP para registrarem as atividades, bem como as reflexões, comentários 

sobre o modo como o trabalho aconteceu os trabalhos individuais e em grupo.  

 Propor aos alunos que após cada aula os mesmos farão os registros no diário de bordo e 

organizando suas reflexões sobre as iniciativas, sobre o seu trabalho, o trabalho em grupo, as 

dúvidas entre outros. Centrando a descrição das atividades nos seus aspectos essenciais; 

 Lembrar os alunos que um diário de bordo é uma forma de apresentar uma descrição 

rigorosa de cada uma das atividades com dia, hora, local e recursos utilizados; 

 Explicar como será realizado a construção da capa do diário de bordo na temática 

grafismo, sendo de livre escolha as cores, formas e motivos, mas sempre procurando 

aproximar sua composição da cultura guarani. 
 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Exponha com suas palavras como foi para você realizar essa atividade. Apresenta as 

dificuldades encontradas; 

 Para você é interessante utilizar o diário de bordo? 



 Quais sensações puderam ser percebidas durante a realização da atividade?  

 Quais as reflexões podem ser estabelecidas a partir do resultado final do trabalho? 

 

Recursos 

 Papel branco A4  

 Lápis de cor;  

 Caneta hidrocor;  

 Régua; 

 Diário de Bordo; 
 

 
MOMENTO III:  CONTATO COM A COMUNIDADE INDÍGENA TEKOHA 

AÑETETE 

(10 horas aula) 
 

Atividade 01: Visita a comunidade indígena Tekoha Añetete (04 h/a) 

 

Objetivo 

 Ressaltar o valor da arte indígena no desenvolvimento do processo de 

ensino/aprendizagem instigando o conhecimento de diversificadas manifestações culturais 

expressas artisticamente; 

 Conhecer, analisar e debater os hábitos e costumes indígenas; 

 Compreender a expressão das manifestações culturais das tribos indígenas e sua função 

estabelecendo as relações existentes entre os povos indígenas e a sociedade atual; 

 Desenvolver a percepção visual, a concentração e a sensibilidade para a produção da 

cultura material guarani. 
 

Procedimento Metodológico 

 Visita a aldeia T.I Tekoha Añetete para troca de conhecimento Alunos irão conhecer o 

projeto de contra- turno da escola da comunidade realizada com os alunos indígenas das series 

inicias do Ensino Fundamental; 



 Aprender a técnica de tingimento das plumas para produção e adereços, cocares, colares, 

pulseiras e brincos. 

 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Comente sobre a visita na comunidade Tekoha Añetete: 

 Você já teve contato com alguma comunidade indígena? Se a resposta foi positiva, 

comente a experiências. 

 Quais os sentimentos e emoções vividas durante a visita? 

 Fale sobre o que mais lhe chamou atenção da cultura guarani, vista durante essa visita. 

 Como foi para você realizar essa atividade? Apresenta as dificuldades encontradas. 

 

Recursos 

 Agenda de visita; 

 Ônibus do transporte público; 

 Caderno para anotações; 

 Maquina fotográfica; 

 Filmadora; 

 Diário de Bordo. 

 

Atividade 02: Produção de adereços da cultura material guarani (04 h/a) 

 

Objetivo 

  Despertar nos alunos a importância da valorização da cultura indígena através da 

promoção da cultura material da etnia guarani. 

 

Procedimento Metodológico 

 Apresentar algumas gravuras em multimídia (slides) com os diferentes adereços e matérias 

utilizados para fazê-los  

 Em aula anterior pedir que os alunos trouxessem para a sala de aula, penas, miçangas, 

sementes, fibra natural.  

 Organizar grupos com os alunos e cada grupo ira produzir um dos adereços por escolha do 

grupo, sendo: cocares, colares, pulseiras e brincos.  

Obs: organizar que os quatro tipos de adereços do item anterior sejam confeccionados 

pelos alunos.  



      
      Fig. 03: Cocar e colares da comunidade Tekoha Añetete. 
      Fonte: SCHNORR, 2014 

 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Quais as dificuldades encontradas no processo de criação dos adereços?  

 Quais as sensações puderam ser percebidas durante a realização da atividade?  

 Quais as reflexões podem ser estabelecidas a partir do resultado final do trabalho? 
 

Recursos 

 Pena tingida; 

 Miçangas; 

 Fibra natural – sisal, bananeira e palha; 

 Sementes. 

 Diário de Bordo. 

 

 
MOMENTO IV: APRENDER/FAZER ARTE INDÍGENA COM ARTESÕES DA 

COMUNIDADE TEKOHA AÑETETE 

(10 horas aula) 

Atividade 01: Confecção de cerâmica na comunidade Tekoha Añetete (8 h/a)  
 

Cerâmica Guarani; http://www.iande.art.br/boletim010.htm 

Grafismo em cestarias: http://www.cpisp.org.br/etnodesenvolvimento/html/artesanato.html 

http://www.iande.art.br/boletim010.htm
http://www.cpisp.org.br/etnodesenvolvimento/html/artesanato.html


Objetivo 

 Contextualizar a partir do universo indígena a nossa cultura e afastar os preconceitos em 

relação àqueles que nos parecem diferentes além de proporcionar oportunidade de melhor 

compreensão sobre as características da nossa própria cultura; 

 Valorizar as manifestações artísticas da comunidade Tekoha Añetete; 

 Construir o conhecimento artístico através da manipulação, experimentação e criação de 

objetos de argila, que permitem entender a história da comunidade Tekoha Añetete, de forma 

mais dinâmica e atrativa. 

 

Procedimento Metodológico 

 Contextualizar em sala de aula a história da cerâmica a partir do fragmento de texto 

abaixo;  

 Após contato com os artesões da comunidade Tekoha Añetete, confeccionar objetos em 

argila, representando a cerâmica guarani, respeitando os seguintes passos: 

– Preparar a argila - Modelagem livre (contra-turno); 

– Iniciar à confecção de peças de cerâmica – técnica de placas com motivo indígena; 

– Confeccionar peças de cerâmica (contra-turno) – técnica de placas com motivo indígena 

 Levar ao forno da comunidade Tekoha Añetete a cerâmicas para secar; 

 Com o apoio dos alunos da escola da comunidade pintar desenhos na cerâmica em forma 

de grafismo; 

 Após as pinturas secas passar verniz ou selador para não descascar. Esse momento os 

alunos farão em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A história da cerâmica não pode ser datada, 
apenas pode supor-se que ao perceber-se que a 
terra próxima as fogueiras endurecia, tenha-se 
começado um processo de experimentação de 
modelagem ou moldagem de objetos de argila e 
possivelmente tenha sido realizado pelas 
mulheres, por ser um processo doméstico. “Os 
arqueólogos admitem que a cerâmica nasceu 
quando o primeiro ser humano despertou sobre a 
terra.”(PILEGGI, 1958, p.5 apud, SCHMITT. D. 
V; AVELLO, 2013, p. 498) 
 
 



Roteiro de registro no diário de bordo 

 Qual o sentimento ou sensação que teve na realização dessas atividades? Exemplifique 

cada uma. 

 Quais as linhas e formas podem ser observadas e como foram projetadas na pintura? 

 Quais as reflexões podem ser estabelecidas a partir do resultado final do trabalho?  
 

Recursos 

 Argila; 

 Tinta; 

 Verniz; 

 Ferramentas para o entalhe do grafismo na cerâmica; 

 Pinceis. 

 Diário de Bordo. 
 

Atividade 02: Grafismo guarani na Pintura em Telhas (02 h/a) 

 

Grafismo em Telha: http://www.viladoartesao.com.br/blog/2010/12/pintura-sobre-telhas-os-

grafismos-de-fabricio/ 
 

Objetivo 

 Desenvolver a criatividade e a imaginação a partir da construção do saber estético da do 

grafismo guarani na pintura em telhas; 

 Desenvolver a criatividade com pintura de desenhos de grafismos nas telhas; 

 Perceber, analisar e debater a influência da cultura indígena em nossas vidas. 

 

Procedimento Metodológico 

 Apresentar aos alunos e compará-los com as figuras geométricas (com apoio das do 

professor (a) de Matemática); 

 Os alunos escolhem um tema voltado ao grafismo para pintar na telha; 

 Depois da telha pintada, levar para secar; 

 Passar verniz ou selador para fixar a tinta; 

 Expor e discutir no coletivo o processo de criação artística de acordo com os trabalhos de 

cada aluno 

 

http://www.viladoartesao.com.br/blog/2010/12/pintura-sobre-telhas-os-grafismos-de-fabricio/
http://www.viladoartesao.com.br/blog/2010/12/pintura-sobre-telhas-os-grafismos-de-fabricio/


Roteiro de registro no diário de bordo 

 Quais as formas, linhas e cores foram projetadas no decorrer do processo de criação? 

 A que simbologia do grafismo indígena guarani você se referiu na criação artística? 
 

Recursos 

 Telhas; 

 Tintas; 

 Pinceis  

 Verniz; 

 Diário de Bordo. 
 

 
MOMENTO V – TROCA DE EXPERIÊNCIA: ARTE DA MANDALAS  

(10 horas aula) 

Atividade 01: Contato com o tema (02 h/a) 

 

Mandalas Grafismo: http://bethartesanatoarteindigena.blogspot.com.br/2012/01/mandalas-
pintadas-com-grafismo-indigena.html 
 
Mandalas Grafismo na madeira: http://sorprenditi-br.blogspot.com.br/2013/10/mandala-em-
madeira-grafismo-ceramica.html 
 
 
Objetivo 

 Proporcionar aos alunos da escola indígena, Escola Estadual Indígena Kuaa Mbo’, o 

contato com a cultura e arte dos alunos do Colégio Estadual do Campo Santos Dumont. 

 Valorizar a Arte Contemporânea através do repasse da construção de Mandalas com 

sementes, pedras, papel, entre outros, através imagens e vídeos. 

 

Procedimento Metodológico 

 Exibição do vídeo sobre mandalas disponível no endereço eletrônico <http:// 

https://www.youtube.com/watch?v=JexanS4Lv-8 

 Discutir sobre as diferentes formas geométricas presentes no cotidiano e na construção de uma 

mandala, ou seja, uma construção circular simétrica; 

http://bethartesanatoarteindigena.blogspot.com.br/2012/01/mandalas-pintadas-com-grafismo-indigena.html
http://bethartesanatoarteindigena.blogspot.com.br/2012/01/mandalas-pintadas-com-grafismo-indigena.html
http://sorprenditi-br.blogspot.com.br/2013/10/mandala-em-madeira-grafismo-ceramica.html
http://sorprenditi-br.blogspot.com.br/2013/10/mandala-em-madeira-grafismo-ceramica.html
https://www.youtube.com/watch?v=JexanS4Lv-8


 Expor em multimídia algumas obras e trabalhos com mandalas e as diferentes técnicas e 

materiais utilizados para a elaboração da obra; 

 Oportunizar aos alunos conhecimento da técnica em mandala. 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Quais as reflexões que pode ser estabelecidas a partir dos vídeos e imagens; 

 Como foi a atividade envolvendo os alunos da comunidade Tekoha Añetete? 

 Como você percebeu o envolvimento dos alunos indígena na atividade? 

 Quais as sensações em estar vivenciando um momento de aprendizagem junto com os 

alunos da comunidade Tekoha Añetete? 

 

Recursos 

 Multimídias;  

 Vídeos;  

 Prato de papelão; 

 Régua;  

 Lápis;  

 Cola;  

 Tesoura;  

 Borracha; 

 Papel dobradura;  

 Tinta acrílica e pinceis; 

 Diário de Bordo. 

 

Atividade 02: Criando Arte, Mandalas com Elementos da Natureza 

 

Mandalas com sementes: http://mandalasdarita.blogspot.com.br/2010_03_01_archive.html 
 

Elementos da natureza: http://naturarteartesanato.blogspot.com.br/2011/09/mandalas-de-

sementes.html 

Mandalas: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13931 

  

Objetivo 

 Identificar as estruturas formais relacionadas ao tema em locais corriqueiros, aproximando a 

arte da vida como forma de refletir sobre questões cotidianas. 

http://mandalasdarita.blogspot.com.br/2010_03_01_archive.html
http://naturarteartesanato.blogspot.com.br/2011/09/mandalas-de-sementes.html
http://naturarteartesanato.blogspot.com.br/2011/09/mandalas-de-sementes.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13931


Procedimento Metodológico 

 Exibir um vídeo sobre as estruturas da Mandala encontradas na natureza disponível no 

endereço eletrônico: < https://www.youtube.com/watch?v=-lVO3FxmYRo 

 Demonstrar por meio de alguns objetos ou imagens, lugares do cotidiano que apresentam a 

estrutura de Mandalas, tais como: azulejos, calçadas, calotas de carro, pingentes, estampa de 

roupas, relógio, luminárias, flores, frutas entre outros;  

 Sair a campo com os alunos em busca de imagens que apresentem a estrutura da Mandala, 

fotografando-as;  

 Discutir coletivamente sobre as imagens capturadas no decorrer da atividade; 

 Montar, no laboratório de informática do colégio, em atividade extraclasse, um Power 

Point com todas as imagens coletadas, a serem exibidas na exposição final dos trabalhos.  

 Obs.: Os alunos deverão fotografar outras imagens em outros momentos, após este 

encontro, tais imagens serão acrescidas ao PowerPoint construído pela sala. 

 

Roteiro de registro no diário de bordo 

 Quais as cores utilizadas no trabalho de criação artística desenvolvido?  

 O que levou a escolha das cores?  

 Quais os significados pessoais e coletivos a elas atribuído?  

 Quais as dificuldades encontradas no processo de criação artística?  

 Quais as sensações puderam ser percebidas durante a realização da atividade?  

 Quais as reflexões podem ser estabelecidas a partir do resultado final do trabalho? 

 

Recursos 

 Semente das mais variadas formas e espécies  

 Cola  

 Chapa de compreensado 

 Martelo; 

 Maquina fotográfica; 

 Diário de Bordo. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-lVO3FxmYRo


 
MOMENTO VI: COMPARTILHANDO A CULTURA MATERIAL DA 

COMUNIDADE INDÍGENA TEKOHA AÑETETE COM A COMUNIDADE ESCOLAR 

DA MORENINHA  

(10 horas aula) 

 

Atividade 01: O grafismo na serigrafia (4 h/a) 

 

 
Fig. 04: Grafismo em retalhos de tecido 
Fonte:  Autora, 2014 

 

Objetivo 

 Trabalhar a partir da percepção dos alunos do que é grafismo guarani e cultura material a 

técnica de pintura em tecido através da serigrafia. 

 

Procedimento Metodológico 

 A partir do motivo em grafismo criado pelo aluno será transferido no tecido através da 

serigrafia, o qual será utilizado para confecção da roupa para desfile como saias, bermudas, 

camisetas e vestidos. 

 



Roteiro de registro no diário de bordo 

 Quais as formas e cores utilizadas no grafismo desenvolvido para a sua vestimenta?  

 O que levou a escolha das cores e das formas?  

 Aponte alguns dos significados para os indígenas guarani do grafismo que você 

representou? 

 Quais os significados pessoais e coletivos atribuídos a sua escolha de grafismo?  

 Quais as dificuldades encontradas no processo de criação artística?  

 Quais as sensações puderam ser percebidas durante a realização da atividade?  

 Quais as reflexões podem ser estabelecidas a partir do resultado final do trabalho? 

 

Recursos 

 Tecido;  

 Papel branco; 

 Lápis de cor; 

 Canetinha colorida; 

 Giz de cera; 

 Placa de serigrafia; 

 Diário de Bordo. 

 

Atividade 02: Painel coletivo para noite cultural (03 h/a)  

 

Objetivo:  

 Oportunizar o trabalho coletivo, por meio de um trabalho envolvendo faixas decorativas 

com desenhos em grafismo guarani, desenvolvendo assim as criações artísticas dos alunos; 

 Promover um clima de harmonia entre os alunos e proporcionar aos mesmos as 

possibilidade de expor sua imaginação criadora, abordando de forma agradável a pluralidade 

cultural. 

 

Procedimento Metodológico 

 Expor em multimídia modelos de painéis coletivos para os alunos terem conhecimento de 

como se realiza esse processo de construção artística; 

 Distribuir aos alunos papel pardo e/ou papel bobina cor branca, para os alunos desenhar e 

pintar faixa decorativa com motivo em grafismo; 

 Deixar os alunos a criarem suas composições livremente. 



Roteiro de registro no diário de bordo 

 Qual o sentimento ou sensação que teve na realização da dinâmica? 

 Como foi o trabalho coletivo?  

 Como você se sentiu em meio ao grupo? 

 

Recursos 

 Papel bobina branco; 

 Papel pardo; 

 Cola; 

 Tesoura; 

 Lápis de cor; 

 Lápis de desenho; 

 Tintas; 

 Diário de Bordo. 

 

Atividade 03: Noite Cultural com apresentação do coral comunidade Tekoha Añetete desfile 

e exposição dos trabalhos (04 h/a)  

 

Objetivo 

 Aprender a respeitar os índios com a finalidade de construir a cidadania numa sociedade 

pluriétnica e pluricultural; 
 Oportunizar a comunidade Tekoha Añetete a divulgação de sua cultura material, danças e 

música; 

 Finalizar as atividades e expor os trabalhos produzidos pelos alunos no decorrer da 

aplicação dos conteúdos presentes nessa PDP.  

 

Procedimento Metodológico 

 Organizar os trabalhos para a exposição, providenciando etiquetas com referências dos 

mesmos, com respectivos dados, tais como: título, técnica, breve apresentação da proposta;  

 Confeccionar convites para a comunidade escolar, pais e responsáveis e entregá-los;  

 Montar a exposição da noite cultural da escola;  

 Participar da exposição registrando no diário de bordo as experiências e diálogos com os 

objetos expostos, socializando os escritos posteriormente. 

 



Roteiro de registro no diário de bordo 

 Quais as reflexões podem ser estabelecidas a partir do resultado final do trabalho? 

 Qual a diferença entre a relação com o trabalho enquanto construtor e enquanto público?  

 Quais as leituras realizadas entre o público e o trabalho exposto? 

 Dos trabalhos dos alunos da comunidade indígena que mais lhe chamou atenção? Por quê?  

 Dos trabalhos expostos pela turma, qual chamou mais a sua atenção? Por quê?  

 Realize um pequeno relato sobre a noite cultural. 

 

Recursos 

 Impressora;  

 Fita adesiva;  

 Folhas de sulfite; 

 Filmadora; 

 Vídeos;  

 Painéis;  

 Convites; 

 Papel  
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ANEXOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A POPULAÇÃO GUARANI NA COSTA SUL DO BRASIL E BACIA DO RIO DA PRATA 

 
 

Dentre os povos pré-históricos e indígenas de que estamos tratando os Guaranis são os mais 
conhecidos em termos arqueológicos, históricos, antropológicos e linguísticos. A denominação 
Guarani define, ao mesmo tempo, a população e o nome da língua por eles falada.  

Uma série de estudos comparados - arqueológicos e linguísticos - realizados no Leste da 
América do Sul indica que eles vieram das bacias dos rios Madeira e Guaporé. A partir daí, ocuparam 
continuamente diversos territórios ao longo das bacias dos rios Paraguai e Paraná, até alcançar Buenos 
Aires, distante aproximadamente 3.000km do seu centro de origem. Também se expandiram para a 
margem esquerda do Pantanal, nos atuais estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, e ocuparam o Uruguai e o Paraguai. Conforme as datações já obtidas, excetuando o Uruguai, 
foz do Rio da Prata e litoral sul brasileiro, as demais regiões citadas foram ocupadas desde há pelo 
menos 3.000 anos atrás. Eles mantiveram esses territórios até a chegada dos primeiros europeus que, a 
partir de 1501, registraram, em centenas de documentos, os limites do vasto domínio Guarani.  

Os Guaranis ocuparam os vales e as terras adjacentes de quase todos os grandes rios e seus 
afluentes. Eles nunca estabeleciam suas aldeias e roças em áreas campestres. Todos os sítios 
arqueológicos localizados estavam inseridos em áreas cobertas por florestas, seguindo o padrão de 
estabelecer as aldeias e as plantações em clareiras dentro da mata.  

Como se pode constatar em vários estudos regionais, os Guaranis possuíam um padrão para 
ocupar novas áreas sem, no entanto, abandonar as antigas. Os grupos locais se dividiam, devido ao 
crescimento demográfico ou por problemas políticos, indo habitar áreas próximas, previamente 
preparadas pelo manejo agroflorestal. Isto é·, abriam várias clareiras para instalar a aldeia e as 
plantações, inserindo seus objetos e plantas nos novos territórios. Assim como trouxeram suas casas, 
vasilhas cerâmicas e outros objetos, os Guaranis também trouxeram de seus locais de origem diversas 
espécies de vegetais úteis para vários fins (alimentação, remédios, matérias-primas etc.), contribuindo 
para o aumento da biodiversidade florística do Sul do Brasil. 

Dessa maneira, iam ocupando as várzeas dos grandes rios e, consecutivamente, com o passar 
do tempo, as áreas banhadas por rios cada vez menores. Por exemplo, após dominar as terras próximas 
dos grandes rios, ocuparam trechos ao longo dos ribeirões que banham o divisor de águas desses rios. 

As aldeias tinham tamanhos variados, podendo comportar mais de mil pessoas organizadas 
socialmente por meio de relações de parentesco e de aliança política. Estas famílias extensas viviam 
em casas longas, cada aldeia poderia ter até sete ou oito casas. As casas eram construídas de madeira e 
folhas de palmáceas, podendo abrigar até 300 ou 400 pessoas e alcançar cerca de 30 ou 40m de 
comprimento, por até 7 ou 8m de altura. Algumas aldeias, dependendo de sua localização, poderiam 
ser fortificadas, estando cercadas por uma paliçada.  

A cultura material era composta por centenas - talvez milhares - de objetos confeccionados 
para servirem a diversos fins, a maioria feita com materiais perecíveis (ossos, madeiras, penas, palhas, 
fibras vegetais, conchas etc.) e, em minoria, com não perecíveis (vasilhas cerâmicas, ferramentas de 
pedra, corantes minerais). Deste conjunto, normalmente sobrevivem apenas as vasilhas e as 
ferramentas de pedra e, eventualmente, esqueletos humanos e de animais diversos, conchas e ossos 
usados como ferramentas ou enfeites. O reconhecimento da existência desses objetos perecíveis, salvo 
condições raras de conservação, só é possível através de informações obtidas indiretamente por 
·pesquisas históricas, linguísticas e antropológicas. 

 
(Texto do livro: Populações indígenas no Brasil, Lucio Tadeu Motta e Valeria Soares de Assis, UEM, Maringá, 2008) 

 

 

 



A ARTE DO GRAFISMO GUARANI E SUAS DIFERENTES ARTICULAÇÕES11 
 

Glauco Constantino Perez12 
Lúcio Tadeu Mota13 

Resumo  
 
Perpassando pelos conceitos da antropologia estética e a etnoarte pretendemos, neste trabalho, elucidar 
as variadas maneiras como a arte indígena, especificamente a arte indígena Guarani é encarada na 
bibliografia. Utilizando como fonte o acervo cerâmico Guarani do Laboratório de Arqueologia, 
Etnologia e Etno-história (LAAE/UEM) será possível compreender como um objeto deve ser 
observado dentro de uma cultura.  
 
Palavras-chave: grafismo Guarani, antropologia estética e etnoarte 
 

Neste trabalho pretendemos apresentar as mais variadas formas que a arte indígena, 
especificamente a arte indígena Guarani é apresentada pela bibliografia analisada; perpassando pelos 
conceitos da antropologia estética e a etnoarte classificando tudo aquilo que é considerado arte para o 
mundo ocidental moderno.  

O principal trabalho elencado para o entendimento das teorias da antropologia estética é o 
trabalho de Vidal (1992), já que nele são agrupados diversos artigos relacionados à pintura corporal 
pensando a pintura e a ornamentação do corpo como algo que está a se construir para a sociedade, para 
o grupo em si na forma de afirmação de sua cultura. Estes desenhos não são pensados como uma 
simples forma de decoração do corpo, mas são carregados de um sentido social.  

A antropologia estética apresentada por Vidal (1992) relata que o processo estético não é 
inerente ao objeto, ela esta ligada na ação humana. É possível entender que o fenômeno estético é feito 
de experiências, mas Vidal (1992) descreve que é problemático estabelecer sua natureza, já que não se 
tem como afirmar o quanto de emoção e o quanto de cognição influenciam e estão envolvidas na 
experiência deste fenômeno. 

As formas de observar e entender um contexto, uma situação ou mesmo uma cultura, tudo isso 
contribui para a criação de um evento estético. Para Vidal (1992),  

 

Segundo a tradição ocidental, as artes são conceitualmente separadas de outras 
esferas da vida social e cultural, ainda que nem sempre tanto quanto se pretenda. Nas 
sociedades indígenas, as artes são uma ornamentação para as manifestações públicas 
e os talentos manuais, mesmo os mais individualizados, são bastante compartilhados 
pela população: as coisas são feitas por artesãos locais e por intermédio de processos 
que todos conhecem. (VIDAL, 1992: 281)  

Nesse sentido, o artista se comunica com os seus iguais e estes compreendem o que está sendo 
expresso. Tudo o que é estampado pelo artista possui o mesmo leque de significados tanto para o 
artista, quanto para sua platéia que está no seu entorno.  

A maneira pela qual os antropólogos conseguem entender todo esse processo de criação do 
fenômeno estético diz respeito à sua maneira de abordar as manifestações estéticas, afirma Vidal 
(1992). Para a autora, desde os trabalhos publicados por Lévi-Strauss e mais recentemente Geertz 
pode-se notar que quando se pretende entender um simbolismo da arte, busca-se a compreensão da 
sociedade que produziu este artefato. Por isso, a arte envolve todo um sistema de signos 
compartilhados pelo grupo envolvente e que possibilita a comunicação. Nesse sentido, 

 
                                                           
11Trabalho publicado noANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Fortaleza, 2009. 
12 Mestrando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual de Maringá UEM e 
Pesquisador do Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história da Universidade Estadual de Maringá – 
Maringá/PR. 
13 Pós-doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ; Pesquisador do Laboratório de Arqueologia, 
Etnologia e Etno-história da Universidade Estadual de Maringá – Maringá/PR e orientador da pesquisa.   



Nas artes gráficas, por outro lado, o estilo formal transmite muita informação a 
respeito dos produtores e de sua respectiva cultura. Todas as artes, e o grafismo em 
especial, empregam certas convenções formais para representar objetos, eventos, 
entidades, processos, emoções, etc. Um observador precisa conhecer o contexto dos 
estilos para poder ler seus componentes formais. (VIDAL, 1992: 284.)  

Lévi-Strauss relata Vidal (1992), acredita que não se pode entender um fenômeno sem que se 
possa definir antes o conjunto ao qual ele pertence. Entende-se assim que para obtermos o 
conhecimento transmitido por um grafismo devemos conhecer o grupo ao qual ele pertence e se 
possível o maior número de esferas em que esse grupo populacional esta inserido. Toda interpretação 
de grafismo deve levar em conta o contexto sociocultural onde foi produzido.  

A autora acredita que o significado imediato que uma arte gráfica indígena expressa, muitas 
vezes, conceitos abstratos que encontram interpretação em representações figurativas ou em desenhos 
geométricos e grafismos puros que dizem, ou melhor, grafamo que não é possível transmitir de forma 
oral; torna visível, o que é dissimulado ou o que está disperso e subjacente e imperceptível para os 
indivíduos.  

Acredita-se também, expõe Vidal (1992), que os grafismos podem corresponder a conteúdos de 
ordem cosmológica e fixando-se a atenção nas formas gráficas das culturas estudadas pode-se 
conhecer qual a mensagem transmitida, como é transmitida e para quem é transmitida. Assim pode-se 
fazer uma relação do que é transmitido pelos grafismos com outras esferas da sociedade estudada. 
Ressalta-se, assim, que os grafismos poderiam ter funções sociais, mágico-religiosas, simbólicas e 
estéticas.  

Os significados culturais expressos pela iconografia indígena não se restringem, portanto, a 
informações meramente relativas à identificação do grupo ou estados dos membros desse grupo. Vidal 
(1992) completa seu pensamento acrescentando numa ordem filosófica inserida no grafismo; relativas 
à própria definição da humanidade, o lugar que esse grupo social ocupa no cosmo e assim as maneiras 
corretas ou desejáveis do grupo de relacionar-se com o diferente que está a todo o momento compondo 
seu universo de relações.  

Para André Prous (2005) o grafismo é encarado como uma forma de adornar um objeto, ligados 
aos mitos de criação e morte. Este autor acredita que entre as comunidades Guaranis, o grafismo é 
associado à mitologia e entre os desenhos deixados nas cerâmicas pensa poder encontrar rostos ou 
formas humanas estilizadas e que se tratam, muitas vezes, de representações figurativas extremamente 
geometrizadas em meio aos arabescos gravados.  

Por tanto este autor após pesquisas mais aprofundadas dos motivos geometrizados expõe em seu 
artigo A pintura em cerâmica Tupiguaranique os traços esconderiam representações precisas; 
particularmente relacionadas às cerimônias da morte, elas estariam ligadas à preparação do cauim 
(caguâba) e do corpo dos sacrificados nas festas antropofágicas (bacias cariocas), ou destinadas a 
receber os corpos dos guerreiros mortos (cambuchi ou igaçaba).  

Prous (2005) complementa expondo que os cronistas do século XVI que tiveram o primeiro 
contato com os Tupis do litoral relatavam que o orgulho das mulheres tupinambá era sua capacidade 
de preparar a cerâmica, sua decoração e o cauim. Seriam nessas tarefas que as mulheres indígenas 
participavam do evento constitutivo da sua sociedade. Ela seria a responsável pelo invólucro funerário 
dos guerreiros destinados ao sacrifício capturados durante a guerra. Portanto, Prous (1992) acredita 
que temas relacionados a essas medidas estariam sendo grafados nas vasilhas cerâmicas. Em um dos 
seus artigos ele relata ter identificado em meio aos triângulos e retângulos, rostos humanos estilizados 
escondidos no fundo dos pratos e também, grandes figuras ‘estruturantes’ representando corpos 
humanos abertos, com a coluna vertebral e os intestinos à mostra, além de ter observado em outros 
pratos ossos dos membros e, talvez, cérebros.  

Por outro lado, o grafismo Guarani para La Salvia e Brochado (1989) tem uma explicação 
voltada ao tempo transcorrido entre a vinda de um centro dispersor e o momento da sua criação. Para 
eles o traço detalhista criado pelo artesão sofreu uma perda pelo inconsciente, mantendo apenas os 
traços de ordem mais gerais e mais representativos, inclusive este processo sendo amplificado e 
alterado pelo processo de transmissão de geração a geração colocando em cheque a habilidade do 
artesão de reproduzi-los e comunicá-los aos outros indivíduos da comunidade.  

Estes autores acreditam que a pintura e o motivo grafado estão mais vinculados aos processos 
tradicionais que aos modais internos ao grupo. Para estes autores os aspectos ecológicos não podem 



ser vistos como um momento que poderiam influenciar na representação do motivo, o que poderia 
influenciar seria na ausência ou a presença de matéria-prima para a construção desses motivos, apesar 
de acreditarem que sempre existiu um substituto para os elementos básicos e sua produção estará 
sempre assegurada.  

Estes autores complementam a idéia de que esse processo de construção dos motivos é 
tradicional, partindo do princípio que os motivos não são distribuídos aleatoriamente nas cerâmicas, e 
sim cada qual em seu lugar. Para eles os motivos seriam semelhantes, mas nunca iguais e sua 
alternância demonstraria a mesma força das entidades espirituais sobre o que realizam. Acredita-se 
que a emprego de motivos completos e amplos, principalmente internamente a vasilha, seria a 
possibilidade de demonstrar toda a expressão estilística e pictórica da entidade e seu tamanho e 
distribuição complementaria o seu vigor e sua força.  

Para tanto, os motivos decorativos teriam uma ação mágico-religiosa para alguns casos, mas em 
essência a representatividade seria de caráter mítico-religiosa, sendo desse modo, o artesão o detentor 
de todo um conhecimento do processo de origem e desenvolvimento do grupo. Os autores levantam a 
hipótese de que na cerâmica pintada estariam representados os “ídolos” destruídos pelos Jesuítas 
quando dada a catequização indígena.  

Quanto ao motivo desenhado, La Salvia e Brochado (1989) dizem que deveria existir um 
vínculo entre a forma e a utilização, e esta relação é de cunho tradicional. As variações dos motivos 
estariam associadas à própria variação da origem de um grupo: [...] embora tenham raízes comuns sua 
expansão determina uma variação. Se comparássemos com os vegetais e animais, vemos que, embora 
pertencendo a uma mesma família, existem variações acentuadas, como diferentes são os 
comportamentos da língua embora tenham um tronco comum. (LA SALVIA & BROCHADO, 1989: 
96) 

Nesse sentido, os autores acreditam que de uma mesma raíz cultural e devido ao tempo e espaço 
percorrido pelos vários grupos sociais, apareceriam diversos motivos estéticos com traços semelhantes 
que remeteriam a um passado comum.  

La Salvia e Brochado (1989), pensam que para realizar o entendimento da pintura esta deve 
passar por um processo interpretativo que preze pelo conjunto. Os motivos e a pintura devem sofrer 
uma análise estrutural devendo-se observar o conjunto que ela forma. A pintura é um conjunto de 
partes, de representações que associadas criam um motivo e a continuidade de sua representação dá 
um processo decorativo. Só podemos entender e estabelecer uma diferença entre motivos e sua 
representação se o decodificarmos. (LA SALVIA & BROCHADO, 1989: 99) 

Assim, esse processo passaria por um método de decodificação com o intuito de separar os 
elementos que compõem o conjunto representativo do motivo. Este processo assegura os autores 
estabelece uma diferença entre motivos que aparentemente são iguais, mas que estruturalmente 
apresentam semelhanças. La Salvia e Brochado (1989) acreditam que um mesmo artesão pode repetir 
um motivo e estabelecer uma pequena diferença, porém mantendo a semelhança no significado e 
assim comprovando a relação com a tradicionalidade representada pelo grafismo dentro do grupo, 
tornando muito complicado o acesso ao significado real simbolizado.  

Com isso, esses autores acreditam que para realizar o entendimento do significado do grafismo 
impresso, estes devem ser observados em dois momentos: durante a decomposição do motivo e 
posteriormente com a análise do conjunto do desenho. Esses autores relatam que deve haver leis que 
permitem determinadas ações e conjunturas dentro do complexo social estuda. A partir destas leis, que 
regeria as culturas, associadas aos usos compatíveis com instituições tradicionais é que permitiriam o 
acesso ao significado dos motivos representados.  

Novamente podemos perceber que as idéias de La Salvia e Brochado (1989) são próximas às 
idéias de Lux Vidal (1992) e Lévi-Strauss quando entendem que, quanto maior o conhecimento do 
grupo social estudo, maior é o entendimento das pinturas, corporais ou o adorno de cerâmicas com 
grafismos, sendo necessária a compreensão do significado da tradição para o grupo estudado.  

Para Kelly de Oliveira (2008) a decoração e os grafismos encontrados nas cerâmicas Guarani 
podem ser encaradas como uma linguagem visual iconográfica e estes são marcadas por regionalismos 
estabelecendo espaços de utilização de uma determinada estampa em meio a um território de 
ocupação.  

Oliveira (2008) destaca que os objetos entre os indígenas não são arquitetados invariavelmente, 
com relação à sua forma, muito menos com relação à arte. Pelo contrário, a maior parte das culturas 



ocidentais, não tem palavras para designar o que os ocidentais chamam de “arte”, pois todo o objeto 
tem uma função, e por isso mesmo, não existem objetos que sirvam apenas para serem contemplados.  

Nesse sentido, tudo o que é fabricado por esses grupos, tem de ser bonito, e essa concepção vai 
além da beleza, o objeto tem que ser bom, afirma Oliveira (2008). As sociedades indígenas não fazer 
qualquer diferenciação tecnológica de arte, trabalho de lazer nem fazer distinções sobre a beleza e a 
qualidade. Estes acreditam que se algo é bom é porque, durante a construção desse objeto, foram 
adotados os padrões de qualidade referenciados pela sua cultura. Assim, quando aparece algum fator 
novo neste processo de construção do objeto, não é reprovado pelo grupo, desde que não fuja aos 
padrões tradicionais do grupo. Aquele que é considerado artista é o sujeito que consegue criar dentro 
de padrões particulares já existentes da sua cultura destaca Oliveira (2008).  

Esta autora busca entender os grafismos Guarani analisando-os como signos de origem 
sobrenatural, sendo estes transmitidos por seres míticos e que foram adotados pela comunidade. Este 
viés de observação é utilizado nos estudos realizados por Denise PahlSchaan (1996) com a cerâmica 
marajoara do norte do Brasil. Estas autoras utilizam da semiótica como uma ferramenta de 
entendimento da estrutura mínima do grafismo.  

Assim, para um indivíduo que não está inserido nessa sociedade, os elementos mínimos que 
podem ser observados nos grafismos, podem parecer demasiadamente simplificados ou análogos em 
relação ao objeto, porém Oliveira (2008) acredita que isto ocorre porque, para quem não pertence a 
este sistema cultural, o ícone torna-se fraco ou simplesmente nulo; ao contrário do que acontece com o 
indivíduo integrado, para quem seria perfeitamente compreensível.  

O grafismo Guarani seria um código que se apresenta de forma bastante peculiar, sendo uma 
criação, ou melhor, uma convenção social. Oliveira (2008) acredita que os elementos mínimos 
poderiam ser considerados como letras de um alfabeto, que formariam possíveis palavras (palavras-
conceito) de um discurso embutido no grafismo e nos motivos de adorno, com um ou mais elementos 
mínimos, tornando possível ao integrante do grupo uma espécie de leitura visual, comportando uma 
mensagem informando aspectos do contexto sócio-cultural, sobre o passado, seu modo de ser e de 
agir, enquanto membro pertencente àquela conjuntura cultural.  

Esta autora pensa que a decoração cerâmica não deve ser vista somente por sua capacidade 
funcional e estética, enquanto um artefato cerimonial que comporta apenas adornos apenas estéticos, 
ela acredita que o grafismo encerra em si uma capacidade de veicular informações da sociedade, e 
assim tais informações não estão mais acessíveis nos seus reais significados, porém as possibilidades 
de serem levantados questionamentos a esse propósito não são descartadas e é nessa proposta que ela 
acredita que esses grafismos funcionem como sistemas de significações socialmente compartilhados.  

Em se tratando de uma sociedade ágrafa, o que todos podemos concordar, é que o código 
compartilhado pelo grupo é transmitido através das gerações pela educação, num processo de ensino-
aprendizagem e que perpassa pela língua e as expressões artísticas estilísticas, sendo essas, afirma 
Oliveira (2008) as formas encontradas pelo grupo de manutenção e perpetuação dos seus padrões 
culturais.  

Nesse sentido, a expressão artística pode ser encarada como uma maneira de representação 
presente o tempo todo na vida dos indígenas nos meios sociais, estéticos e simbólicos, já que são neles 
que o grupo diz o que pensa sobre si. Através disso o que se destaca nos desenhos grafados em 
cerâmicas e a ornamentação em geral, são marcas distintas que ao serem concebidas como tal, são 
traduzidas pelos membros da comunidade e estes servem como demarcadores de uma fronteira étnica. 
Os grafismos e as suas variadas formas de agrupamento dentro do estilo Guarani poderiam marcar 
uma forma de especificidade interna ao grupo. Para Oliveira (2008) as parcialidades étnicas seriam 
marcadas e evidenciadas pelos grafismos e pelas maneiras de distribuição na cerâmica.  

Outro autor que se destaca pelos estudos dos grafismos, tanto da etnia Kaingang, quanto da 
Guarani é Sérgio Batista da Silva (2001). Ele tenta a partir de estudos de analogia entender o 
significado e a nominação dos grafismos dadas pelos atuais representantes dos Guarani e dos 
Kaingang. Sua tese de doutorado é dedicada ao entendimento dos grafismos Kaingang, sendo uma 
nova forma para o entendimento da sociedade Proto-Jê meridional. Neste trabalho encontra-se um 
contrabalanço ao qual discute as origens do grafismo Guarani.  

Este autor realiza uma interface entre a etnologia indígena e a arqueologia na busca de dados 
referentes a essa população. Seu preza pela análise simbólica, isto é, entender o significado simbólico 
do grafismo para a população, os mesmos meios que Oliveira (2008) tentou quando buscou desvendar 



o significado dos desenhos mínimos da cerâmica. O diferencial de Silva (no prelo) é que ele trabalha 
num viés mais antropológico com populações do sul do país.  

O fato deste autor utilizar da analogia como princípio de estudo na tentativa de compreensão de 
uma sociedade do passado e a utilização de informações etnológicas colhidas num passado recente ou 
no presente, causa desconforto entre os pesquisadores da área. Este tipo de visão é consequência de 
antigos estudos relacionados à aculturação e sobre a fricçãointerétnica realizadas no Brasil entre os 
anos de 1940 e 1960, afirma Silva (no prelo), sendo que os efeitos destes trabalhos ainda não tiveram 
oportunidade de serem calculados pelos estudiosos da área da arqueologia.  

Por esse motivo, acredita-se que é na esfera cultural que as relações entre poder e a cultura se 
dão nas sociedades indígenas e ainda é nesta esfera que as comunidades indígenas articulam seus 
processos de resistência à sociedade envolvente. Especificamente em se tratando dos grafismos seria 
de grande conveniência que os significados dos desenhos impressos são perpetuados e a analogia 
cultural é uma boa ferramenta para o entendimento desses artifícios culturais. A partir disso, Silva 
entende que os elementos culturais são continuamente reinterpretados e as diferenças entre as 
sociedades indígenas e a sociedade envolvente não são suprimidas, mas continuamente reformuladas. 
Silva (no prelo) destaca que: 

 
A origem dos grafismos, considerados sagrados pelo discurso, está ligada à origem 
dos cestos. Segundo o mito, o filho de Nhanderuvuçu, criador da YvyTenondé (A 
primeira Terra), chamado de Kuaray (Sol, um dos “gêmeos ancestrais), ensinou a 
confecção de cestos aos Mbyá. Conforme o mito colhido, o ajaká (cesto) mbyá está 
relacionado metaforicamente à mulher, e os grafismos nele presentes, à pintura 
facial feminina. (SILVA, no prelo)  
 

Nesse sentido podemos entender que nascimento do grafismo Guarani estaria ligado à mitologia 
Guarani conhecida como o “ciclo dos Gêmeos” ao qual sol e a lua seriam filhos gêmeos de pais 
diferentes. Silva (no prelo) destaca que nesse contexto mito-cosmológico, os grafismos Guarani são 
pensados e denominados por dois sistemas classificatórios nativos diferentes, mas que se 
interrelacionam.  

Os estudos de Silva (no prelo) apontam que a maioria dos grafismos presentes na cultura 
material mbyá e nhandeva foi possível estabelecer uma relação com os dois sistemas de classificação 
apresentados, por tanto o autor acredita ter conseguido atingir o significado o desenho para o grupo. Já 
aos grafismos proto-guarani14, os obstáculos para a identificação foram mais complicados segundo o 
autor, já que seus interlocutores apenas reconheceram parte dos grafismos.  

Dessa forma quando são comparados os grafismos Proto-Guarani das cerâmicas com os padrões 
etnológicos MbyáeNhandevaatuais observados nos artesanatos e outros padrões de outros falantes da 
língua Tupiguarani, podem ser reatadas as semelhanças formais entreesses grafismos, já que muitos se 
perpetuam na lembrança do grupo, além do reconhecimento dos mesmos por essas comunidades.  

Nesse sentido acreditamos que com esse trabalho de apresentação e comparação entre as idéias 
vigentes em relação à construção de um grafismo dentro de uma cultura indígena são dadas a 
oportunidade ao pesquisador de observar o quanto à idéia de interpretação de uma estampa pode 
variar, afastando-se uma da outra e também, em um sentido oposto, complementando-se, no intuído de 
conhecer a decoração dos objetos no dia-dia dos grupos indígenas.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

                                                           
14O autor refere-se aproto (proto-guarani) quando apresenta a populações e não aos estudos da linguística. Ele 
designa proto-guarani para as primeiras populações Guarani do sul do Brasil, adjacências, ou seja, os Guarani 
pré-coloniais, ou ainda, os grupos populacionais vinculados à “tradição cerâmica Tupiguarani” ou à “Subcultura 
Guarani da Tradição Policroma Amazônica”, como estas populações “pré-contato” costuma ser denominadas 
pelos estudos arqueológicos recorrentes.  

 



Este trabalho foi elaborado tendo como objetivo apresentar as idéias e os vários conceitos de 
arte indígena que estão em vigência nas discussões atuais e estabelecer um conceito de etnoarte para.  

Buscamos agrupar dados sobre as manifestações estéticas para poder conhecer as relações que 
os povos estabelecem com a produção artística, criando assim uma base de informações a respeito da 
gama de visões que a arte, ou melhor, a etnoarte tem no meio acadêmico. Estes demonstram que faz 
parte da natureza humana a necessidade de narrar experiências, de conceitualizar percepções e de 
trocar esses conceitos com os outros. Além disso, o homem sente a necessidade de saber suas origens 
e seu papel no mundo. Praticamente todas as sociedades humanas, desde o neolítico, afirma Schaan 
(1996) remetem a explicação para essas questões aos mitos de criação, que narram histórias a respeito 
da origem do grupo. São mitos que se referem a um tempo em que o homem ainda não existia 
enquanto ser humano, apenas enquanto um grupo.  

A partir disso, entendemos que a arte permeia todas as esferas do social: ela pode se manifestar 
no teatro, na pintura corporal, ou na decoração dos objetos. Tudo esta ligado a um sentido a que 
chamamos cosmológico, afirma Schaan (1996), mais uma vez entendendo que a arte insere o ser 
humano no mundo a qual vive. Essa visão trata da origem do homem e de como ele deve comportar-se 
no mundo e dita maneiras do comportamento humano entre os seus semelhantes e assim, a arte 
confunde-se com a própria cultura do grupo.  

Comentamos nesse capítulo sobre a arte gráfica evidenciada por Vidal (1992), sendo que seja 
ela qual for o suporte da materialização, para esta autora vem no sentido de transmitir o conhecimento 
do grupo e mesmo trazendo conceitos muitas vezes abstratos para pessoas de fora do grupo, dentro 
dele as representações figurativas ou os desenhos geométricos grafam, o que não é transmitido de 
forma oral.  

A diversidade das manifestações humanas é uma característica peculiar das culturas e nos 
evidenciam os elementos de uma natureza humana comum entre os grupos. Assim, a natureza humana 
não é um denominador comum em que todas as culturas se incluem, mas deve ser buscada nas 
diferenças que enriquecem a visão de uma natureza comum. A imensa diversidade de formas que 
assumiram as adaptações do homem ao ambiente têm se dado sempre no sentido de demonstrar uma 
lógica interna, a partir da qual se revelam similaridades em sociedades aparentemente diferentes. A 
cultura indígena representada no grafismo Guarani deve ser encarada como uma forma de fronteira 
interna ao grupo, mas que, mesmo assim, expõe a singularidade deste perante os grupos étnicos que o 
permeiam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IPARÁMBYÁ: GRAFISMOS SAGRADOS DO COSMO. 
 (texto extraído da tese de Sergio Baptista Silva, São Paulo, 2001.) 
 

 
 
 

 Independentemente do suporte, os grafismos foram denominados de ipará. Segundo os 
Mbyá vindos da Argentina, há dois grafismos diretamente ensinados por Ñanderu: 
iparárysy(desenho reto, em fileira) e ipará pirá rãinhykã (desenho da mandíbula de peixe). 
Para os Mbyá da Estiva-RS, apenas o ipará rysy tem origem sagrada. As informações colhidas 
também indicam expressamente que os suportes com estes grafismos não podem ser vendidos 
aos juruá (brancos). Para ambos os grupos, os demais grafismos foram “inventados” por eles 
próprios, podendo ser comercializados os cestos ou objetos onde eles estejam presentes. 
 Entretanto, o uso da palavra ipará para designar todos os grafismos Mbyá trai o caráter 
sagrado da totalidade deles, apesar de o discurso mostrar que apenas dois deles foram 
“ensinados” por Ñanderu. Na língua Mbyá, existem, pelo menos, dois tipos de linguagem, ou 
duas etnolinguagens: uma usada nas relações terrenas, e a outra divina, usada pelos deuses ao 
se dirigirem aos homens, e que falam pela boca do opyguá ou kuña karaí (xamã, 
respectivamente homem ou mulher). Segundo os Mbyá, sempre há “a palavra divina e a 
palavra dos homens”. Assim, tem-se, por exemplo: 

 “Palavra 
divina” 

“Palavra 
humana” 

mãe semokambuaré sy 

“branco” yvy pó juruá 

milho yvypoty avati 

desenho ipará angá 

 
 A origem dos grafismos considerados sagrados pelo discurso está ligado à origem dos 
cestos. Kuaray, ou Ñamandu, um dos “gêmeos” ancestrais - Sol -, ensinou a confecção de 
cestos aos Mbyá. Conforme o mito colhido, o adjaká (cesto) Mbyá está relacionado 
metaforicamente à mulher, e os grafismos nele presentes, à pintura facial feminina. 
 “No tempo... quando existia o sol e a Lua... Então, convidaram Añá, o Diabo, para is 
pescar, e o Diabo queria casar com a irmã dele, do Sol. E daí foram pescar. Mas o Sol não 
queria dar a irmã dele para o Diabo. Aí, o Sol enganou o Diabo. Enganou ele por a moça. O 
Diabo foi chorando, foi chorando... Diz: - Que é isso? Perdeu aquela moça, que é irmã do Sol. 
Chorando, chorando. – Não, não chora, disse o Sol pro Diabo. Nós vamos arranjar outra moça 
pra ti. 
 “E fez aquela djaká. Mas bem pintadinha como aquela moça que botava ysyno rosto, 
assim (o narrador indica, com três dedos, três linhas inclinadas em cada face). 
 “– Tá. Você não anda, você não vai andar com ela na água, senão tu vai perder, disse o 
Sol. 
 “O Diabo gostava de tomar um banho. Sempre no rio, e levava a moça, levava moça. 



 “Quando foram tomar um banho, o Diabo e a moça junto com ele, virou adjaká (cesto) 
lá dentro do rio. Mas chorou, chorou... Aquela moça que ele levou era adjaká que estava 
dentro da água. Ah, mas veio se queixar pro Sol de novo: 
 “– Mas, e daí? 
 “Olha, daí eu não sei, o Sol disse pra ele, eu não sei. Onde é que tu andava? Eu disse 
pra você que não era pra andar sempre no rio, senão tu ia perder tua esposa, que era adjaká. 
 “Então, dali que já foi aprendendo aquela adjaká, aí por diante. A Lua já era sabido. 
Então a Lua disse: - Eu vou tentar de fazer esse adjaká. Olhou bem como é que é pra fazer. 
Dali por diante já fizeram, já experimentou fazer o adjaká. Ali que vem vindo, vem vindo, até 
que até hoje tamo fazendo adjaká, igual como era que o Sol fez. 
 “Ali fez o adjaká; depois, antigamente, os mais antigos faziam de novo, até hoje todos 
os índios não se esquecem de fazer. 
 “E não era pra fazer pintura quadrada – ipará korá. É feito pra fazer ipará rysy. É só 
aquilo que fazia. Depois, daí, é que aprendeu cada vez mais e fez ipará korá. O Sol ensinou 
iparárysy, só; não era pra fazer iparákorá. Por sabido é que foi fazendo até hoje faz tudo isso 
aí. Já que o pessoal tá mais sabido já fez ipará korá, ipará kurusue aí por diante, foi 
inventado”. 
 Os demais grafismos são aqueles que os Mbyá designam como “inventados”, isto é, os 
que não teriam sido ensinados pelo filho de Ñanderuvusu. Todos estão representados em 
cestos. 
 São eles: iparákorá (desenho fechado, pode ser quadrado, losango, redondo), ipará 
panambí pepó (desenho da asa da mariposa), mboi tini ipará (desenho da cascavel), ipará 
karema (desenho da corrente), iparákurusú (desenho da cruz), ipará joaçá (desenho cruzado). 
 Ao que tudo indica, mesmo levando em consideração o caráter exploratório de campo 
junto aos Mbyá-Guarani, estamos diante de uma etnoarte que aponta para conceitos 
cosmológicos, evidenciando em seus padrões gráficos os domínios da natureza e da sobre 
natureza, através da representação de seres primordiais. Estes seres, reduzidos a alguns 
elementos anatômicos, relembram os tempos míticos primevos, nos quais humanos e divinos 
habitavam a mesma terra. 
 Desta forma, a etnoarte iconográfica Mbyá-Guarani estabelece uma ponte de 
comunicação com Ñanderuvuçu, constituindo-se em uma “aproximação desejada e controlada 
pela comunicação com o mundo sobrenatural” (Gallois, 1992:228, referindo-se aos Waiãpi). 
 Muitas das relações entre os motivos iconográficos (presentes nas cestas atuais) com 
os seres primevos parecem ter se perdido ou estar aparentemente esquecidas, restando apenas 
designações que não dão conta desta relação (ipará korá, por exemplo). No entendo, algumas 
poucas relações entre os motivos e os seres primevos permanecem vivas nas tradições dos 
dois grupos Mbyá trabalhados: mboi tini ipará (desenho da cobra cascavel), ipará pirárã 
inhykã (desenho da mandíbula do peixe), ipará Panambi pepó (desenho da asa da mariposa), 
arakú pipó (rastro da saracura – veja em pintura corporal). De qualquer forma, a origem 
divina dos grafismos, exterior à sociedade, está bem marcada e continuada a ser lembrada 
através da passagem do mito das adjaká, o que evidencia o vínculo entre a ornamentação (das 
cestas ou dos corpos) e o mundo sobrenatural. 
 Por outro lado, compararmos alguns grafismos Proto-Guarani, presentes na cerâmica 
arqueológica, com padrões gráficos atuais de outros povos falantes de línguas da Família 



Tupi-guarani, resta confirmada esta tendência à ênfase cosmológica da etnoarte 
(Proto)Guarani. É o caso da semelhança formal, por exemplo, entre os grafismos Waiãpi 
(Gallois, 1992) e Proto-Guarani que representam o casco do jabuti/quadriláteros circunscritos 
e a decoração dorsal do sapo morua/cruz. 
 Além disso, o artesanato atual Mbyá-Guarani em madeira pirogravada revela esta 
ênfase de sua arte sobre o domínio da natureza (e suas relações com a sobrenatureza). Trata-se 
de pequenas esculturas figurativas zoomorfas, que não mais reduz estes seres a alguns de seus 
elementos anatômicos, representando animais (mamíferos, repteis, peixes, aves, etc.), 
relacionados diretamente a um horizonte ecológico-cultural de florestas tropicais e 
subtropicais, tradicionalmente ocupado e vivenciado pelos (Proto)Guarani. 
 Do mesmo modo, as informações de Garlet& Soares (1995:8), corroboram minha 
constatação de que a etnoarteMbyá-Guarani enfatiza as relações cosmológicas. Os autores 
fizeram um levantamento sobre os cachimbos (petynguá) atualmente confeccionados pelos 
Mbyá. De sua leitura verifica-se que o próprio uso do cachimbo já remete às relações com 
divindades e com a fauna e a flora primevas. Além do uso cotidiano, ritualmente, ele é usado 
nas curas, rezas e, pelo xamã, para entrar em transe. À pasta de argila para confeccionar os 
cachimbos usados apenas no ritual, e especialmente os de uso do xamã, são adicionados ossos 
carbonizados e triturados de porco-do-mato – koxi -, considerado animal doméstico de Ñaderu 
(Galert& Soares, 1995:3 e 8). Os autores verificam que os petynguá “apresentam, tanto nos 
motivos como na forma inspiração na flora e na fauna” (op.cit. pág. 8). Cachimbos zoomorfos 
representam peixes – pyráruguáipetynguá e jakarépetynguá (peixe cascudo), borboletas – 
popó petynguá -, aranhas – ñandupetynguá -, tartarugas – karumbépetynguá – e, ao que se 
parece flores – ivotyranga (idem, pág. 7 e 8). Da mesma forma, os grafismos registrados pelos 
autores (“ponteados, feitos com ramos e desenhos em baixo relevo” – idem pág. 8) também 
apontam na direção da ênfase cosmológica da etnoarteMbyá-Guarani: são o ivotyranga – 
sedenho de flor -, “um dos motivos da pintura facial feminina (pé da saracura)”, pindó rogue 
ranga – folha da palmeira pindó -, pirákongue – espinha de peixe -, e piráranga – imagem do 
peixe – (idem pág. 8). Infelizmente, os autores não publicaram os grafismos, o que 
possibilitaria sua comparação formal com os colhidos e analisados nesta tese. Mesmo assim, a 
descrição da produção, uso e materialidade dos cachimbos foi importante para que se pudesse 
testar e reforçar a hipótese sobre a priorização das relações com as divindades, e a inter-
relação destas com os domínios da natureza e da sociedade, no sistema de representações 
visuais Mbyá-Guarani. 
 

 
 
 
 
 
 
 


	PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

