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RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar, a partir de dados etnográficos, um 
levantamento dos grafismos Guarani Mbyá, ressaltando sua importância cultural e artística a 
partir de um estudo de caso da aldeia Tabaçú, localizada junto às Terras Indígenas de 
Piaçaguera em Itanhaém Litoral Sul de São Paulo. Desta forma, foram priorizados 
elementos relativos à organização social e cultural da aldeia, os quais formam o pano de 
fundo deste estudo. Por estar inserido na cultura indígena como filho da nação Nhambiquara 
o pesquisador decide se aprofundar nos estudos das raízes indígenas, buscando paralelos 
entre o campo artístico formal e o fazer artístico indígena, tomando por base seus grafismos 
e simbologias. 
 
Palavras-chave: Cultura Indígena, Guarani Mbyá, Grafismo. 
 
 
RESUMEN: Este trabajo presenta, a partir de datos etnográficos, una encuesta de los 
grafismos Guaraní Mbyá, destacando su importancia cultural y artística por médio de un 
estudio de caso de la aldea Tabacu, situada al lado de las Tierras Indígenas de Piaçaguera 
ubicada en la ciudad de Itanhaém, costa sur de São Paulo. De este modo, se dio prioridad a 
los temas relacionados con la organización social y cultural de la localidad, que forman el 
telón de fondo de este estudio. Por estar insertado en la cultura indígena, como un hijo de la 
nación Nhambiquara el investigador decide profundizarse en los estudios de las raíces 
indígenas, buscando paralelismos entre campo artístico formal y la creación de arte 
indígena, en función de sus gráficos y símbolos.  
 
Palabras clave: Cultura indígena, Guaraní Mbyá, Grafismo. 
 

 

Antes de tudo, a cultura é a transmissão de conhecimento a outra geração, ou seja, 

o ser humano adquire toda sabedoria, os hábitos alimentares, o modo de viver 

dentro de uma sociedade e costumes e passa a outra geração, segundo Geertz 

(1989), para entender as dimensões simbólicas das ações sociais é preciso estar 

inserido na realidade de fato. 

Considerando os povos indígenas, em sua maioria, excluídos e com pouca 

representatividade no mundo acadêmico e em grande parte dos documentos oficiais, 
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como jornais e livros didáticos, é que se faz necessária a busca por suas tradições e 

por vezes de sua história em âmbito artístico e registrar em fatos acadêmicos os 

mesmos.  

Moreira (2001, p.88) atribui à invisibilidade dos povos indígenas a um processo de 

dupla exclusão, tanto historiográfica quanto social dos grupos minoritários diante da 

sociedade nacional.  

Para melhor compreendermos a cultura, explica que esta deriva de um 

comportamento aprendido dentro de uma sociedade, ou seja, o homem adquire 

conhecimentos, valores e costumes.  

(...)pois se o índio é pouco visível nas obras de caráter historiográfico, 
especialmente naquelas que tratam do período pós-colonial, é porque, em 
grande medida, teve também pouca visibilidade no ambiente social que 
gerou aquelas obras. Formou-se um círculo vicioso: a subalternidade social 
gera uma espécie de ‘invisibilidade’ social. (MOREIRA, 2001, p. 88.) 

Os Jogos e as Danças indígenas são tidos como uma forma de educar por meio do 

lúdico, e a confecção de pintura, instrumentos e outras representações gráficas 

(como as gravuras), são partes importantes destas atividades, como observado na 

vivência com os povos indígenas Guarani Mbyá e o depoimento dos próprios líderes 

indígenas, como o do Xeramoí (Liderança religiosa Guarani) Awdjú Pitotó e outros 

que serão apresentados no decorrer deste trabalho.  

Mas a pergunta é: quais os significados de cada representação gráfica para os 

integrantes destas comunidades e qual o papel destas representações nestes rituais 

e sua parte prática no desenvolvimento destas atividades. Assim, efetuando a 

analise formal destes elementos por meio do conhecimento acadêmico, revelaremos 

sua relação com a cultura indígena. 

O trabalho aborda a temática da diversidade étnica através da aproximação com a 

pintura corporal e artística indígena na forma do artesanato e traçado, com intuito de 

promover o conhecimento e o respeito às diferenças etno-culturais. 
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Índio no Brasil-Guarani 

No Brasil, estima-se que haja atualmente entre 228 a 230 nações indígenas que são 

distribuídas em aproximadamente 180 idiomas. Essas etnias e línguas provem de 

dois troncos linguísticos distintos: Tupy e Macro-jé.  

Os Guaranis, pertencentes ao tronco Tupi (por isso, erroneamente chamados Tupi-

Guarani), são conhecidos por diversos nomes de diferentes famílias, mas a 

denominação atribuída por eles mesmos é Avá, que traduzindo do guarani para o 

português significa “pessoa”. Por sua crença na busca pela terra sem males é 

considerado o povo com mais famílias espalhadas pela América do Sul e, inclusive, 

pelo território brasileiro.  

A nação Guarani é dividida em três grandes famílias: Nhandeva, Kaywá e Mbya, a 

última se trata da etnia a ser estudada neste trabalho.  

 

Guarani Mbya: Sobre os Povos Indígenas da Região De Piaçaguera  

O povo Mbya em sua maioria vive na região das fronteiras entre Brasil, Paraguai e 

Argentina e se diferencia dos Nhandeva e Kayowá, internamente, na prática da 

religião e em distintos aspectos fundamentais de sua cultura e organizações 

sociopolíticas, assim como nos diferentes modos de falar a língua guarani.  

Atualmente residem na Terra Indígena Piaçaguera um total de 55 famílias, 

distribuídas em 5 aldeias: Aldeia Piaçaguera, Aldeia Nhamamndú Mirim, Aldeia 

Taniguá, Aldeia Kuaray, Aldeia Tabaçu. 

Seu líder espiritual e social é o que orienta os destinos da aldeia, juntamente com 

um conselho representativo formado em sua maioria por anciões.  

Como a aldeia está localizada em proximidades a zona urbana, os problemas 

relacionados à interferência dos “Juruá” (não índios na língua Guarani) em seus 

usos e costumes são demasiados, além da grande carência de recursos naturais 

para subsistência da população.   
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O recurso necessário a à sobrevivência provém da venda de artesanato e projetos 

de atividades relacionado a cultura indígena. Diante de vários problemas de 

adequação social esse grupo de índios da etnia Guarani Mbya, Guarani Nhandeva, 

Guarani Kaywá e têm lutado para manter suas tradições e costumes: danças, 

religião, arte e, sobretudo sua língua materna.  

 

O Grafismo: Conceito Religioso, Conceito Artístico  

Tudo que se entende sobre cultura indígena tem sempre base em seus rituais. Pois 

tanto suas pinturas como as danças e jogos, estão envoltas por crenças religiosas 

ou passagens de aceitação, que muitas vezes causam espanto na população não 

indígena por não terem participado das mesmas vivências culturais em sua 

sociedade o que os levam por vezes a taxar erroneamente a cultura indígena como 

sendo “primitiva”, contradizendo as palavras de Victor Tuner que em seu livro “O 

Processo Ritual” diz: “Em matéria de religião, assim como de Arte, não há povos 

‘mais simples”, há somente povos com tecnologias mais simples que a nossa.” 

(TURNER,1974 p. 15) 

Tratemos neste texto um pouco sobre os desenhos nos rituais, que segundo Awdju 

Pitotó “por uns é contado de um jeito por outros de outro, e o que me foi passado por 

meus tios e pai estarei tentando explicar, sabendo que por se tratar da Religião 

Guarani ainda tenho muito a aprender”. (Palavras ditas pelo Chefe religioso Awdju 

Pitotó da Aldeia Tabaçu no Litoral Paulista)  

Para cada ritual, o guerreiro ou guerreira guarani é preparado espiritualmente e 

esteticamente com suas pinturas que, por muitas vezes, deve ser feita por alguém 

especial como: a mãe, o parceiro matrimonial, ou o Xeramoi (líder religioso do 

grupo). Esses rituais são praticados por diversos motivos como: nascimento, 

casamento e morte e até jogos lúdicos para as crianças ou englobando toda a 

aldeia.  

Nos rituais o grafismo é um elemento essencial e encontrado nos instrumentos 

musicais, artefatos bélicos, no corpo do índio, etc. 
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Segundo depoimento pessoal de Ursula de Castro, esposa do finado Tuxaua 

(Cacique) Itamarai Nhambiquara, e de acordo com as memórias deixadas pelo 

Cacique Itamarai, a pintura torna o índio bonito e a beleza afasta os maus espíritos. 

Ursula morou durante 10 anos com o Cacique Itamarai Nhambiquara que pertencia 

a etnia Nhambiquara, pertencente ao Povo das Cinzas (Clã Nhambiquara). Ela diz 

que esse é o ensinamento passado para as crianças.  

Os Guaranis não são diferentes neste segmento, desta forma é comum ver o seu 

grafismo espalhado por toda a aldeia, seja nas paredes das casas, nos brinquedos e 

principalmente nos artesanatos, como é possível observar na figura na figura abaixo. 

  

Figura 01- Escola da Aldeia Tekoá Pyaý Fonte: Nhambiquara 21/04/2012 

 

Grafismo Guarani e a Arte  

Com o professor Davi Martins, filho da nação Guarani Mbya, que leciona para as 

crianças na escola da aldeia Tekoa Utý na Cidade de São Paulo, que em relação à 

cultura expôs que tem havido uma constante luta para que a mesma seja 

preservada, respeitando as modificações advindas do atual cotidiano dos Guarani.  

Davi Martins diz que cada pintura tem um significado. Segundo ele, os Guaranis 

estão sempre reproduzindo suas pinturas com figuras que traçam “X” pois eles 

respeitam em suas memórias a ligação direta com a constelação do Cruzeiro do Sul 

que os guiavam em sua jornada para a Yvy marã ey (terra sem males). Por isso, é 
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comum ver o X sendo traçado nos barakas (as maracas) dos Xeramois, ou mesmo 

nas cestarias, que muitas vezes confundimos com uma malha de triângulos e que na 

verdade se os separarmos é possível perceber o referido grafismo, onde repetido 

diversas vezes causa um efeito belo, aludindo à malha triangular.  

  

Figura 02- Baraka, instrumento sagrado tocado principalmente pelos Xeramoís e confeccionado com 

cabaça, sementes e bambus. Fonte:  acervo pessoal do autor 

 

Figura 03- Baracá feito trançado, Fonte: acervo pessoal do autor 

As imagens da figura 2 e3 são de dois baracas (Instrumentos sagrados do Xeramoí), 

que apesar da pigmentação diferente, tem em si desenhos traçados em forma de X.  
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Ari Karai, cacique da Aldeia Tekoa Utý, diz que cada desenho Guarani é feito com o 

espírito e não basta apenas conhecimento, tem que sentir também. Diz que tem que 

estar firme e feliz com a natureza e afirma que é uma das maiores lutas que o índio 

vive na atualidade, pois como estar feliz com a natureza se a mesma é degradada e 

quase não se tem mais onde plantar, pescar e caçar, coisas que já não fazem mais 

parte do cotidiano Guarani.  

Estar feliz com a natureza faz o índio desenhar em seu arco com mais coração, pois 

cada parte gravada é a alternância entre o Nhade (Homem) e o ambiente. Como 

exemplo, ele explica que cada arco tem sua gravura de acordo com o desenho de 

uma cobra (Figura 04).   

  

Figura 04 - arco Fonte: acervo pessoal do autor 

Acreditava-se que quando se desenha no arco uma malha semelhante ao animal, 

você não estará apenas respeitando-o, mas também adquirindo sua força e 

coragem, estabelecendo um paralelo com historiadores como Hauser e Jason, que 

analisam em seus estudos os desenhos do homem paleolítico deduzindo que o ato 

de desenhar nas paredes, pedras ou cavernas estavam ligados à crença de que 

assim se poderia capturar a alma do animal, tornando a caçada menos árdua. Pode-

se entender que alguns Guaranis, de certa maneira, com esta mesma base, 

acreditam que o animal pode passar sua destreza, rapidez e senso de cautela para 

o guerreiro portador deste arco.  
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O Cacique Karai, nos mostra trabalhos feitos em alguns “paus de chuva” 

(instrumentos musicais muito utilizados em rituais ou danças) que narram uma 

história. O pau de Chuva, representado na figura 05, foi feito pelo genro do Cacique, 

e conta que Pindó ou Pyaý voa e representa a liberdade e que a Pajá (Coqueiro) 

traz a fartura, pois é uma árvore que dá vários materiais ao índio para o artesanato, 

como: a palha para o trançado, a semente para os colares, etc.  

É fácil encontrar nesses trabalhos o grafismo que traz o signo do X já mencionado 

anteriormente. Com retas paralelas o índio vai traçando o caminho percorrido por ele 

em sua vida, a caçada, o trabalho, e o que está por vir. Neste artefato sagrado é 

gravado tudo o que se passa na vida atual e da herança familiar de quem o 

confecciona.  

 

Figura 05 - Pau de chuva em confecção com desenhos de Pindó/Pyaý e Pajá Fonte: arquivo pessoal 

do autor 

Nesses traços, há uma ilusão de perpendicularidade, mas na verdade são linhas 

paralelas, traçadas em grupos com direções diferentes, que formam ângulos não 

precisos, impedindo assim a possibilidade da perpendicularidade. A intersecção na 

forma perpendicular é indesejada, pois gera a forma de cruz e não de “X”, que é o 

elemento presente no grafismo Guarani.  

Mas o que significam essas retas para os Guaranis? Segundo o cacique Ari, são os 

caminhos dos índios e da natureza que se entrelaçam e, não podem viver sem estar 
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juntos. Como já foi mencionado neste trabalho tudo que se entende sobre cultura 

indígena tem sempre base em seus rituais.  

As imagens desempenham um papel de suma importância nas religiões, onde como 

símbolo, passam a ser a maior fonte para a crença da criação da experiência do 

sagrado.  

A cultura Guarani está profundamente ligada aos registros gráficos deixados por 

seus povos, pois nestes encontram-se a história da jornada dos Mbyas que sempre 

vagaram em busca para a Yvý marã ey (A Terra sem males) prometida por 

Nhanderú etê, o Deus Guarani.  

A cultura material e imaterial é passada de geração em geração de boca a boca 

pelos mais velhos aos mais novos, e de fato isso é uma verdade, porém, deve-se 

ressaltar que, devido ao fato dos mitos e histórias que tratam da origem e 

sobrevivência física deste povo ser gravada em vasos, arcos, cestarias pode-se 

dizer que os Guaranis têm deixado sua história “escrita”, por meio do grafismo, 

assim como nossos ancestrais paleolíticos deixaram suas mensagens nas cavernas.  

A cultura desse povo é rica em cantos e festas e para cada festa há uma pintura 

diferente; para cada canto um artefato, como o pau de chuva e os baracas que são 

confeccionados com grafismos que tendem a contar a história de cada ritual: seus 

significados, suas divindades e o respeito.  

 

Figura 06 - David Martins ensinando as regras do Jogo da Onça Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Nota-se que o desenho no tabuleiro nada mais é que uma série de triângulos 

justapostos formando uma malha, que resultam em várias estrelas ou de acordo 

com o guaranis o elemento “X”.  

Partindo do conceito de que o homem Guarani não vive só e que a coletividade é o 

que o mantém em sua jornada vê justificada a grande preocupação do Cacique ao 

ver o neto jogando videogame e não o jogo da onça. Este conceito vai de encontro 

com o que nos apresenta o historiador Johan Hizinga:  

O jogo interativo entre conteúdo consciente e inconsciente 
caracteriza-se por um movimento fluido que circula em ambas as 
direções continuamente. Estes domínios de processamento, 
portanto, configuram-se na forma de um continuum da mesma e 
única mente. Cada um funciona como sombra e suporte do 
movimento e expressão do outro..... É na troca e alternância entre as 
ações de escutar e expressar dentro de continnum que conhecemos 
a nós próprios e nos sentimos fortalecidos e livres em 
espírito/emoção (HUIZINGA,1993: p.13)  

 

Pintura Corporal ou Pintura Utilitária  

A pintura corporal indígena tem sentidos variados, não somente na busca pela 

estética perfeita, mas pelos valores que são considerados e transmitidos através da 

história passada pelos Tamoís por meio do grafismo.  

Entre os Clãs Guarani a pintura corporal é também utilizada como forma de 

distinguir a divisão interna de um determinado grupo indígena, como uma forma de 

indicar a posição social neles existentes, embora existam algumas nações que 

executam a pintura corporal apenas de acordo com suas preferências estéticas.  

Um fato interessante é que o grafismo corporal é geralmente o mesmo encontrado 

nas cestarias, e não é uma mera semelhança, mas sim proposital, já que quem faz 

as pinturas nos homens e mulheres são as mesmas pessoas que fazem o trançado 

na aldeia. 
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Figura 07 - Grafismo em cesta e pintura corporal traçando o X Fonte: 

www.modovestir.blogspot.com.br/2008/08/grafismo-indgena-arte.html 

Os materiais normalmente utilizados na pintura corporal são tintas feitas com urucum 

que produz o vermelho, barro preto que traz a coloração escura, o pó de carvão que 

é utilizado com a mistura proveniente da vegetação local, que no caso de São Paulo 

são poucas as que podem ser utilizadas para essa finalidade, de forma que o índio 

trabalha o carvão com o próprio barro, a argila branca ou água apenas.  

Uma pintura poderia trazer um sinal de guerra, de tristeza ou de alegria, porém em 

sua trajetória o Guarani acaba perdendo muito destes significados, o contato direto e 

forçado com a cultura externa resulta em muitos índios se descaracterizando e 

buscando um estereótipo imposto pela cultura não indígena, que representa o índio, 

em sua maioria, com pinturas corporais apenas no ato de guerra. A junção disto com 

a desmotivação religiosa decorrida do fato dos Guaranis terem que se fixar em uma 

terra, deixando sua jornada em busca da “terra sem males”, fez com que muitos 

tamoís perdessem a vontade de transmitir seu conhecimento, sobrando poucos que 

de fato têm esses conhecimentos e que os transmitem aos jovens. 

Laraia diz que:  

O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e 
valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as 
posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou 
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seja, o resultado da operação de uma determinada cultura. (LARAIA, 
2001 p.70) 

Sendo assim, a cultura passa por abalo quando muda suas formas de agir, deixando 

a questão se a cultura permanece a mesma ou se foi criada outra a partir desta 

perda.  

 

Grafismo Indígena Guarani  

Para os Guaranis todo tempo e tudo no espaço é sagrado quando se consagra para 

suas vidas. Porém, sempre há um lugar ou um tempo ou algo que é especialmente 

sagrado para cada um de nós, ou para um grupo especial. Para os Guaranis Mbyas 

a busca por utilizar em seus grafismos a aparência do “X” é marcante e sagrado, 

buscando a relação com o cruzeiro do Sul o que remete à religião e a Yvý Marãe Ey. 

Tornado–o então, objeto do sagrado para esse grupo.  

A figura 08 mostra a pintura corporal em três épocas e três vertentes diferentes, 

demonstrando que os grafismos indígenas Guarani operam principalmente no 

campo atemporal, aparecendo por vezes como um mecanismo de afirmação étnica.  

 

Figura 08: ponta esquerda Mãe e filhos da Aldeia Tabaçu cantando a Nhanderu etê, centro e 

esquerda  Índio adulto e Jovem índia Fonte: Djekupe Marcelo Guarani. 



 

 

2472 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Na figura 08 é possível notar no braço da Kunhã-karai (mãe, ou senhora) o “X” 

traçado por retas concorrentes, seguido por uma sequência de linhas paralelas. 

Essas mesmas linhas em forma de “<” aparecem no rosto dos índios da figura 19 e 

da figura 20, o mesmo padrão a se repetir nos remete ao fato de que mesmo diante 

do tempo há uma busca por manter as tradições. O interessante é que se essas 

linhas forem juntadas pelos vértices dos ângulos que elas formam, surge novamente 

a figura do “X”.  

Trabalhar com a imagem torna um recurso interessante a partir do momento em que 

o olhar pode buscar entendimento no que não é mostrado por meio do discurso 

literário, podendo fazer uma descrição densa, sem deduções, mas com 

interpretações dentro do sistema simbólico, dentro de um contexto.  

Obtivemos com o cacique Ari as informações sobre os paus de chuva e sobre o 

pindó, mas o que chama a atenção é a analogia feita com os trançados dos arcos e 

os desenhos das cobras, os desenhos traçados na cobra cascavel por meio de 

escamas são representados no arco através de pequenos retângulos traçados numa 

malha que aos poucos vai se transformado em um X. Nota-se que são encontradas 

diversas retas concorrentes desenhadas na cobra e que por sua vez o índio tenta 

representá-lo em seu instrumento de caça.  

Embora, haja uma grande quantidade de elementos gráficos que são trabalhados 

em diversas ocasiões na vida e no cotidiano do Guarani, como é possível visualizar 

nas figuras apresentadas optou-se por neste trabalho abordar apenas a imagem 

gráfica do “X” pela importância que o mesmo tem para a cultura Guarani.  

 A diversidade destes motivos gráficos promove interpretações capazes de apontar 

possíveis contatos interculturais, fazendo-nos compreender como se dão os traços 

simbólicos e o papel do artista-artesão na sua comunidade. A poética da construção 

desse conhecimento também tem elevado essas representações gráficas a níveis de 

formação cultural superior aos colocados em livro, jornais e apontados pela mídia e 

assim sendo reestruturado pelos anciões e pelo envolvimento de educadores no 

processo plástico de produção que os vinculam as propostas pedagógicas, fazendo 

as crianças vivenciarem a arte desde cedo na promoção de sua continuidade. Neste 
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estudo analisou-se principalmente a forma “X”, por ser um elemento preponderante 

no grafismo Guarani e, por ser espiritualmente importante, pois representa a 

constelação do Cruzeiro do Sul, ressaltando a questão de que para os Guaranis esta 

constelação era tida como um presente de Nhanderú etê, e os guiavam em sua 

jornada para a terra sem males. 
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