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Introdução
A menina tem que aprender a ser uma mulher bem 

sucedida e, para isso, ela tem que correr atrás para 
aprender. Como se tornar uma mulher? Quais os cuidados 
que devem ser feito para ter uma relação boa com seu 
marido e seus filhos (as)? Esse ritual do ciclo da menina – 
mulher tem que ser passado adiante, pois é uma tradição 
muito importante para a minha cultura.

Depois que a menina engravida se tem um cuidado até a hora 
do parto. Quando a criança nasce se tem o mesmo ritual de 
cuidado, como fazer o resguardo da menina e de seu filho/a, com 
isso, a alimentação muda, pois não se pode alimentar-se com 
qualquer coisa, como: Carne forte de boi, abóbora, repolho, 
feijão ou comida com muito sal e, até mesmo, qualquer tipo de 
gelado, o cuidado vai até seu primeiro filho/a completar 1 a 2  
anos de idade.

Durante o período da menstruação não pode ter relação 
sexual, porque com o começo da primeira borra da menstruação 
a menina pode estar fértil e engravidar novamente. Para isso não 
acontecer ela tem que esperar até a 1 semana ou até secar sua 
fase. Nos dias de menstruação ela não pode fazer comida ou, 
até mesmo, dar seu petyngua (Cachimbo) para homens fumar, 
porque isso pode lhe prejudicar.

Contam que antigamente as mulheres menstruavam sempre 
na Lua Nova, porque era um Ciclo de Vida delas. Hoje tem o 
relato que só 4 meninas realizaram esse ritual da Mocinha, assim 
que chamam em vez de chamar ritual da menstruação, elas 
fizeram isso, porque suas avós continuaram fazendo desde 
antigamente até os dias de hoje. 

Considerações Finais
Depois de todos os rituais e fases, por mais que a menina 

tenha pouca idade e seu corpo continue crescendo, ela já se 
torna uma mulher e todos de sua aldeia têm que a respeitá-la. 

Metodologia de pesquisa

- Observação participante. 

Objetivo
Falar sobre a vida da 

menina guarani, de 
“Menina para Mulher”.

Takua´i e Sabrina: aprendendo a colher batata 
doce - Julho/2014¹

Observação
Antes de se torna uma mulher, se aprende primeiro os 

deveres de casa, como: Cozinhar e fazer remédios. Quando 
chega a primeira menstruação tem um pequeno ritual, como: 
Fazer o corte de cabelo, construir uma trança e amarrar com 
um “rezo” feito de tabaco guiné e alho, com isso, se faz o 
resguardo da menina por mais ou menos 7 dias, até 
aprender a ser uma mulher e estar preparada para formar 
uma família.

Aline Antunes, nome em guarani 
“Takua”: som do universo.

Celita Antunes nome em guarani 
“Djatchuka”: Deusa Guardiã da 
vida e da morte.

Suellem Timoteo  Gonçalves, 
nome em guarani “Para 
Mirim”: Mar Pequeno.


