
 

 

 

554 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

554 

 

NHADERÉ KÓ HÁ  
(CALENDÁRIO DO TEMPO) 
Nilza Maria Rodrigues (UEL – UNOPAR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
Desenho do Nhandere kó há (calendário do tempo Guarani) foto Jaxy 

RESUMO (ARE REKO): Nhande vy pe ara pyau 
onhẽpyru. Aviaí opurai jave, mba´e moĩ ra´yi nhanhoty 
aguã, yvyra´ae jovi ipoty pa. Guyra´i kuery ombo´a, oky, 
pira yaka ae javi rupi omõi. ARA PYAU JAVE ma, yvy ma 
nhamopotí jajapó aguã kokue, yvyra´a ijaky´i ma, guyra'i 
ta'y pa ma, pira'i kuery avei. A'e ve ma jajopy aguã pira. 
Mba' emo ra'yi nhanhoty va'e kue a'e ve ma ja'u aguã, 
ja'u mbo' ve ma nhamongarai ju ranhe opy'i re. Pavẽ  
kunhangue, avakue'i kuery onhemongaraí a py ojeo'i. Aé 
rire mae ja'u. Ara yma py ma nhande kuery jajapó katú 
aguã py, mondé, mondépi, nhũha'i a'e mba'e mo ya'o 
ka'anguy guyrapa py ojuka. javaa,Tembiú hu'u, Piritau ju, 
Urutau. Para o povo Guarani o ano novo começa quando 
tudo na natureza começa a se renovar, como os plantios, 
o florescimento das árvores, os animais das matas 
acasalam, os passarinhos botam seus ovinhos, e o sol 
aparece mais cedo. Depois vem o meio ano novo, onde 
limpamos as plantas, as frutas estão amadurecendo, os 
pássaros já descansaram e os animais procriaram. E o 
sol fica um tempo a mais na terra. É o fim do ano novo e 
o presságio do tempo velho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tempo; Guarani; natureza 
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 Dessa forma nós fazemos a contagem do tempo diferente do calendário 
Cristão, que faz contagem em sentido linear, através dos dias, meses, anos, 
séculos e milênios, contando o tempo infinitamente. 
  A forma do nosso Nhandere kó há (calendário do tempo Guarani) é 
circular e seu eixo central é o tempo celestial que gira o tempo terrestre, 
onde fazemos a contagem do tempo através de ciclos,  se  alternando num 
eterno  movimento de ir e vir ligados como um cordão umbilical aos ciclos da 
mãe natureza.                                                    

E este cordão umbilical vem do 'Todo' ou seja, do corpo de Nhanderu-
Ete, nosso Pai Supremo, criador de todas as coisas. 
  Então para nós Guarani, a natureza e tudo que existe no universo, 
resultam de um desdobramento da essência espiritual recebida do corpo de 
Nhanderu Ete, que ao desdobrar seu ser, criou tudo que existe. 

Sendo assim, Nhanderu divide a passagem do tempo em dois tempos: 
Ara pyahu (tempo novo) e Ara ymã (tempo velho). 

Como uma flor que se divide em quatro pétalas, o calendário se divide 
em quatro ciclos terrestres. 
 O Tempo Ara pyahu, abrange dois ciclos sendo a Primavera e o verão. 

Ara Pyahu (tempo novo, inicia-se na primavera) 
Kuarahy Aku (meio tempo novo, verão) 
 Ara Pyahu, é o tempo em que natureza se renova ressurgindo de um 

novo nascimento, as plantas, animais, aves, etc., para tudo é um novo começo, 
onde a mãe natureza fica florida e perfumada e os cantos dos passarinhos é 
mais alegre e o vento sopra suave, sussurrando doces palavras de sabedoria 
aos nossos ouvidos. 

 É tempo de reunião e fortalecimento dos espíritos. Tempo para a 
realização dos grandes rituais espirituais, como o Nhemongarai, (cerimônia 
para as crianças receberem o nome sagrado), Ka’a ró (consagração da erva 
mate). 

 Também é tempo para o cultivo de algumas espécies de plantios como 
avati (milho), alimento sagrado para nosso povo. 

 

 

Desenho do calendário, foto Jaxy 
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Tempo Ara Pyahu, na parte central do calendário abre-se um portal onde 
podemos visualizar o interior da Oy Guasu, simbolizando um apyka (portal 
celestial) que irradia a essência divina de Nhanderu-Ete. 

 
ARA YMÃ 
 

O Tempo Ara ymã, abrange o outono e o inverno: 
Ara Ymã (tempo velho, inicia-se no inverno). 
Yro’y Há (meio tempo velho, outono). 
É o tempo que os espíritos se recolhem e a mãe natureza envelhece, 

descansa, adormece, por isso neste período, realizamos apenas os rituais 
cotidianos como o Mborai, djeroky, xondaro,(cantos, danças, dança do 
guerreiro). 

O Ara ymã é o momento apropriado para construção e reforma das 
moradias e a prática de algumas caças. 
 

 
Desenho do calendário, foto Jaxy 

 

Na parte central do calendário um portal se fecha sobrepondo um outro 
momento, onde podemos visualizar o exterior da Oy Guasu, simbolizando o dia 
a dia e os rituais cotidianos. O apyka (portal celestial) continua a irradiar 
essência divina de Nhanderu-Ete, só não abrindo para os grandes rituais. 
 

Assim sendo, construímos para a nossa Escola Estadual IndígenaTapé 
Aviru (Caminho Sagrado) localizada na Terra Indígena Verá Tupã'i, Município 
de Campo Mourão, um Calendário Escolar Diferenciado do calendário cristão, 
onde consideramos nossa forma de entendimento do tempo, baseado nos 
ciclos da mãe natureza, próprio do Nhandereko (jeito de ser e de viver 
Guarani), onde nossas atividades escolares devem seguir o Nhadere kó há. 
Dessa forma nos orientamos pelos ciclos da mãe natureza, do que ela nos 
oferta de alimentos e o que podemos plantar para nossa subsistência com 
orientações dos mais velhos e do cacique. 
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Desenho do calendário da EEI Tapé Aviru-Tehoha Verá Tupã'i, 

(foto Jaxy) 
  

No nosso tekoha Verá Tupã'i o mês de agosto é o período de 
preparação para o novo ano que se inicia em setembro, Ara Pyahu (tempo 
novo) quando também fazemos plantios de mandioca, batata doce, melancia, 
milho, etc. A organização dessas atividades segue caminhos do tempo e 
espaço do Nhandere kó há (calendário do tempo Guarani), conforme 
orientações espirituais  recebidas na Oy Guasu, através do Xamoi (líder 
espiritual) e dos mais velhos . 
    

 
Tekoha Verá Tupã'i, foto Jaxy 

 
Oy Guau 
 

A arquitetura da Oy Guasu (casa sagrada, casa de reza) segue o fomato 
do Nhader kó há (calendário do tempo Guarani), é circular e possui 4 pilares 
fincados na yvy (terra) em direção aos pontos cardeais, que chamamos os 
quatro fundamentos da Oy Guasu, e cada fundamento simboliza a força de um 
ser celestial.  Ao Sul Karai o Senhor da cura e dos remédios, ao Norte Jakaira 
Senhor dos plantios e do fogo, a Oeste Tupã, senhor das forças da natureza 
filho de Nhanderu (Deus), a Leste Nhamandu Senhor da sabedoria e da luz. 
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Oy Guasu (casa sagrada, casa de reza) foto Jaxy 

   
A porta da Oy Guasu e de todas as casas são direcionadas para leste 

onde nasce o sol e se encontra a direção do caminho. 
No centro da Oy Guasu, é fincado um grande pilar de sustentação onde 

os outros quatro pilares se ligam a ele, esse pilar simboliza a força de Nhaderu-
Ete (O pai supremo, criador de todas as coisas) de onde emana a essência 
divina. Na construção da Oy Guasu devemos usar apenas materiais retirados 
da mãe natureza, sendo todas as estruturas amarradas com cipó, para a 
cobertura do teto o sapé, para as paredes geralmente usamos bambu 
recoberto com barro, o chão é terra batida. Para entrarmos na Oy Guasu, 
devemos estar com o espírito leve e pés descalços. Segundo nossos/as mais 
velhos/as, não podemos usar metais, (pregos, arames, etc), porque o espírito 
fica preso na terra e não consegue transcender. 

Dentro da Oy Guasu existem vários objetos sagrados, como o Takuá que 
é um instrumento feminino feito de bambu oco que (simbolizando o útero da 
mulher) ao tocar na mãe terra produz sons para acompanhar os cantos 
sagrados. Para os homens existe o mbaraka, construido de porungos nativos 
com sementes dentro, o mbaraka simboliza a consciência do homem e o som 
eleva o espírito para falar com Nhanderu. Também usamos o petĩgua 
(cachimbo), a fumaça não é tragada, é assoprada para fora levando nossos 
pensamentos até Nhanderu e dele recebemos a força para a cura dos males 
do corpo e do espírito. 

 

 

Teto e pilar de sustentação da Oy Guasu, foto Jaxy 
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Ore mbo’e ore nhe’ẽ, 
O’u jave tekoa mbo’e 
Ore rojembo’e aguã ore roga riepype, 
Haumĩ oxo pe xamoĩ ombo’era mba’e                                                                          
Marãe’y Opy pé 
 

 
Mitã (crianças), professores EEI Tapé Aviru, foto cacique Mbei Mbei 

 
O canto da lekuxa (coruja) e seus significados no Nhandere Kó há 
 

Contam nossos mais velhos que o povo Guarani é iluminado dia e noite, 
de dia pelo kuarahy (sol) e a noite pela Jasy (lua), sendo a coruja a guardiã da 
noite e se nós guarani estivermos com o espírito preparado, podemos entender 
os avisos que a lekuxa (coruja) nos fala através do seu canto. 
  Quando a coruja vem para dar um aviso ela pousa em um ponto dos 
quatro fundamentos (pontos cardeais) do Nhandere kó há (calendário do tempo 
Guarani) e Para cada direção existe um significado, um aviso, e que devemos 
prestar muita atenção: 

 

                                              Kuarahy Oque (Oeste) 
                             Onde o sol se põe Nhandekupé (atrás das nossas costas)                                
   O canto significa guerra, momentos difíceis estão vindos. 
                         
Kupe'Gua (Sul)                                                                Tenonde'Gua (Norte)  
O canto da coruja está dizendo:                                              o canto significa: Morte,      
preste atenção, fique atento,                                                          então dizemos:                  
coisas duvidosas...                                  E ra'a katu, Nhanderu monbyry                                                     
Dizemos:  A pymada'e we'i                                               (leve para longe, guarde, livre)           
(aqui não é bom, cante em outro lugar)  
 
                                               Kuarahy rendy (Leste) 

       Frente para o sol: o canto significa                                                  
coisas boas para a aldeia, para as pessoas.                                                                      
Então dizemos: anhet~e katu  Nhanderu Ete                                                   
(verdade meu pai traga coisas boas) 
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Nossos/as mais velhos/as nos ensinam que para entender os pássaros, 
noite/dia, chuva, vento e fazer a leitura das mensagens da natureza, temos que 
ter Arandu kua'a (sabedoria do tempo).  E para isso temos que cuidar da 
alimentação tanto do corpo quanto do espírito, assim teremos o entendimento 
para vivermos uno a natureza e entender seus avisos. 

  

 
Xaryi Almerinda na Oy Guasu segurando seu takuá, foto jaxy 

         
 Sendo assim, a organização do trabalho pedagógico da nossa escola, 
segue caminhos do tempo e espaço do ser guarani, conforme orientações do 
tempo no calendário específico guarani e nos ensinamentos praticados na Oy 
Guasu.  Onde a sabedoria guarani é comunicada, transmitida e distribuída pela 
comunidade, através de forma própria de ensinar a criança, contribuindo para a 
prática educacional, sendo capaz de atender aos interesses e necessidades da 
educação escolar indígena. 
 

                                     
Alunos da EEI Tapé Aviru obsrvando e fazendo leituras da mãe natureza - foto Jaxy 

 
É respeitando o Nhandere kó há (calendário do tempo Guarani) e 

vivenciando o nhandereko (jeito de ser guarani) Que fazemos a lapidação 
espiritual. 
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Em nossa cultura acreditamos, vivenciamos e ensinamos nossas 
crianças na crença do caminho que leva para o lado nascente do sol, além do 
oceano onde está a Ywy Marã'ey (terra sem mal) morada eterna do povo 
Guarani. 
 
 
Mborai (canto) Nhandere kó há (calendário do tempo guarani) 
 

Ensinamos para nossos mitã (crianças) na escola e na Oy Guasu em 
nosso tekoha verá Tupã’i. 
 
Ara ymã, Ara Pyahu                
Ara ymã, Ara Pyahu                  
Kuarahy aguã japysaka             
heia ,heia, heia                            
Jaha jaha Tapé Aviru               
heia ,heia, heia 
 Jaha jaha Tapé Aviru               
 
Xamoi mbopu nde mbaraka 
Xamoi mbopu nde mbaraka 
Kuarahy ojekua’a javé 
yvy marã'ey 
heia ,heia, heia 
Jaha jaha Tapé Aviru 
heia ,heia, heia 
Jaha jaha Tapé Aviru 
 
(tradução) 
 
Tempo velho tempo novo 
Preste atenção no que diz a sabedoria do tempo   
Vamos, vamos para o caminho sagrado 
O xamã aponta com seu maracá sagrado                
Para leste onde nasce o sol, onde está a terra sem mal. 
Vamos, vamos para o caminho sagrado. 
 
(canto do tekoha Verá Tupã’i) 
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