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RESUMO 

Esta tese apresenta uma etnografia dos Mbya Guarani da região do litoral Fluminense, 

estado de Rio de Janeiro. Metodologicamente assume-se uma estratégia: a narrativa 

segue as palavras dos próprios Guarani de forma a aproximar a linguagem analítica das 

formas de fala Guarani. Do ponto de vista teórico, retomam-se varias temáticas clássicas 

da literatura Guarani, como o movimento, a constituição da pessoa, a alma e a palavra, a 

partir de um olhar ancorado na analise dos mitos de Lévi-Strauss, na filosofia da 

diferença de Deleuze e Guattari, no perspectivismo ameríndio e na noção de reversão 

figura-fundo de Wagner. Do entrelaçamento da etnografia com as opções teóricas e as 

metodológicas surge uma reflexão do papel do conceito de troca como ferramenta 

heurística para a compreensão da socialidade Guarani. 

 

PALAVRAS CHAVE: Guarani-Mbya, movimento, pessoa, troca, socialidade.   
            
            
            
            
     ABSTRACT       

This thesis presents an ethnography of the Mbya Guarani people of the coast of the state 

of Rio de Janeiro. A specific methodological strategy is adopted: the narrative follows 

closely the words of the Guarani themselves in such a way as to approximate the 

analytical language to the forms of Guarani speech. From the theoretical point of view, 

several classic subjects of the Guarani literature, such as movement, the constitution of 

the person, the soul and the Word, are revisited from a stand point anchored in Lévi-

Strauss’ analysis of myth, in Deleuze and Guattari’s philosophy of difference, in 

Amerindian perspectivism, and Wagner’s notion of figure-ground reversal. From the 

coming together of the ethnography with these methodological and theoretical options, 

springs a reflection of the role of the concept of exchange as a heuristic tool from the 

comprehension of the Guarani sociality. 
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INTRODUÇÃO: DOS PASSOS QUE ANTECIPAM A ESCRITA 

 

 Esta é uma tese a caminho! Uma tese, também, composta de ausências povoadas 

ou, em outras palavras, escrita na povoação de ausências. Para explicar ambas as 

afirmações, é que exponho as reflexões a seguir...  

 “A caminho” é o estado em que suponho que se encontra inexoravelmente a pessoa 

mbya; “a caminho”, ou seja, sempre em movimento pelos caminhos das diversas 

socialidades, dos diversos povos e seres, que povoam este e outros mundos. Também eu 

fiquei andando pelos caminhos entre a cidade e a aldeia, estando a minha pesquisa de 

campo marcada por estes deslocamentos constantes. Realizei a maior parte do meu 

trabalho de campo em uma aldeia Guarani Mbya situada na Serra da Forquilha, no bairro 

Patrimônio que se encontra no Município de Paraty (litoral fluminense). Esta aldeia se 

chama Araponga e se encontra dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, que é uma 

das maiores áreas protegidas da mata atlântica, segundo o Instituto Chico Mendes. 

Araponga é uma Terra Indígena, com 223,61 hectares, prestes a ser demarcada, na qual já 

fizeram pesquisa de campo vários autores com os quais trabalho, como é o caso de Maria 

Inês Ladeira, Elizabeth Pissolato e Rafael Mendes Júnior. Durante o tempo em que estive 

lá (entre 2010 e 2013), morava unicamente o que poderíamos chamar de uma “família 

extensa” ou uma “parentela”, formada pelo casal Augustinho da Silva e Marciana Oliveira, 

três de seus quatro filhos (dois deles casados), e os netos (quatro deles atualmente 

casados). Ao total, quando saí de lá, havia aproximadamente 25 pessoas morando na 

aldeia, sendo que este número estava em constante variação, dado a variação dos e nos 

casamentos, fundamentalmente entre os jovens, e dadas as estadias esporádicas de parentes 

vindos de outras aldeias. Há pouco tempo tive noticias de que outras famílias, sobrinhos de 

Augustinho com os respectivos cônjuges e filhos, também se encontram morando na 

aldeia. 

 Comecei o meu trabalho de campo em janeiro de 2011, enquanto ainda estava 

cursando as matérias para o curso de doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Resolvi começar na aldeia 

Araponga por ter tido uma maior e melhor receptividade nela, mas a ideia era fazer campo 

também em outras duas aldeias, Parati Mirim (Paraty) e Brakui, ou Sapukai (Angra dos 

Reis). Passei algumas temporadas em Brakui entre setembro de 2012 e junho de 2013, mas 
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não cheguei a fazer campo em Parati Mirim ainda que tenho relações (e até algumas 

amizades) com o pessoal desta aldeia, com quem me encontrava com frequência na cidade 

de Parati ou em algumas reuniões de educação e ou saúde, assim como nos Nhemongarai 

(rituais de nominação e “batismo” do milho) de Araponga.  

 A rotina, principalmente quando terminei as matérias na UFF em dezembro de 

2011, foi ir para a aldeia, ficar uma ou duas semanas, e descer de novo a Parati (cidade), 

onde ficava também uma semana mais ou menos, e depois voltava para a aldeia. No 

entanto, muito do tempo que passei em Parati ou em Patrimônio (onde fui morar em maio 

2012), o passei em companhia do pessoal de Araponga - principalmente Marina, Vilmar e 

Nirio, mas também Marciana acompanhada por alguns netos e netas -, que ficavam em 

minha casa para poder ir vender o artesanato, assim como para trabalhar comigo nas 

traduções, e Ilda, que morava relativamente perto. Posso dizer que durante esses dois anos 

e meio foi difícil passar mais de uma ou duas semanas sem conviver com eles, em minha 

casa ou na deles, fora algumas viagens que realizei. 

 Esta situação de campo nunca foi nem cômoda nem satisfatória para mim. A falta 

de continuidade durante períodos longos na aldeia constitui uma das ausências desta tese, 

mas se, em muitos sentidos, como disse acima, não posso afirmar ter feito uma “imersão” - 

e nem ser esta uma etnografia no sentido clássico do termo - em outros foi justamente isso 

o que aconteceu comigo. Entendo que há muitos jeitos de “fazer o campo”, nenhum deles 

sendo plenamente eficaz ou satisfatório a efeitos da análise ou da compreensão e 

conhecimento dos problemas por ela formulados, e suponho que cada pesquisador, cada 

etnólogo, possui certa idiossincrasia neste sentido. É claro que a proficiência linguística e a 

convivência continua e permanente in loco fazem toda a diferença, e está longe de minhas 

intenções e/ou convicções discutir este ponto. Mas não quero por isto abdicar do direito à 

diferença, o que me leva a, brincando com as palavras, afirmar que no meu caso a 

diferença é antes resto que todo; ela deverá ser procurada em outra parte. No que me 

compete, persegui tal direito à diferença, tal legitimidade do resto, pensando nos modos 

possíveis de povoar as ausências.     

 Durante boa parte do meu trabalho de campo as dúvidas sobre como fazer a 

pesquisa, quais temas trabalhar, como abordar as pessoas, como elaborar as perguntas, 

como superar a falta de entendimento, etc, consumiram o que poderia ter sido aplicado em 

simplesmente começar. Era como se a abordagem teórica estivesse sempre a fugir. Alguns 
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temas da etnologia propriamente guarani faziam o papel de pano de fundo: a questão das 

almas-palavra, os nhe’ë, o problema do parentesco flexível, o tema da mobilidade, e o 

conceito de aguyje (a aquisição da condição marã e’ỹ, que é a condição das divindades), 

entre outros. Porém, a sensação era a de que o modo como eu conseguia as informações, os 

famosos “dados”, era sempre insuficiente. Aqui, a ausência de proficiência linguística era 

“a” fonte principal de bloqueio. Passei muitas horas sentada junto ao pessoal de Araponga, 

escutando-os conversar, sem fazer a mínima ideia do que é que estavam falando. Mesmo 

quando conseguia intuir os temas, era impossível saber o que diziam sobre estes temas. Por 

fim, a pesar de melhorar a cada dia, não consegui superar este bloqueio. 

 Foi neste contexto que vários problemas se colocaram. Por uma parte, comecei a 

considerar que aquilo que eu estava fazendo lá, aquela pesquisa, não tinha qualquer 

interesse maior pra eles (o qual ainda supõe um problema que, antes que de uma solução, 

precisa de uma boa formulação). Durante um bom tempo tentei incluir eles na definição 

dos temas e da abordagem que a pesquisa deveria ter para, por uma parte, torná-los co-

participes e, por outra, tentar achar um eixo para aquela cascata de informações que 

pareciam desconexas, incompletas, situadas num estágio preliminar para uma compreensão 

constantemente prestes a advir (demorei bastante para abdicar da ideia de totalidade e 

sistema no que ao meu próprio entendimento e trabalho se refere, e nem sequer o consegui 

de maneira efetiva). Comecei a falar a respeito da minha possível contrapartida para a 

comunidade, a tentar pensar projetos que justificassem a minha presença lá e o tempo que 

eu pedia que eles me dedicassem. De sua parte, pareciam estar mais interessados em uma 

negociação monetária, ou seja, em saber quanto poderia pagar pelo tempo que dedicassem 

exclusivamente a oferecer respostas para as minhas perguntas. Cheguei a combinar com 

Augustinho, quem sempre me repetia que o melhor era escolher uma pessoa para trabalhar 

comigo, que ele seria o meu informante e até combinamos o preço do pagamento por este 

trabalho. Porém, isto nunca veio a acontecer, pois Augustinho, que é um tamoĩ (avô, 

pessoa mais velha), nunca fala de certos assuntos, a não ser que tenha vontade de fazê-lo, e 

ter vontade, neste caso, é algo no qual não é só ele que está implicado, mas, em último 

caso, até Nhanderu, que é quem ilumina as palavras. Imprevistos após imprevistos, os dois 

compreendemos que não tinha jeito mesmo. E tudo continuou indo do mesmo modo 

assistemático de sempre.    
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 É neste contexto que hoje entendo que um dos momentos cruciais de minha 

pesquisa foi quando percebi que eu sempre andava atrás de definições conceptuais, 

enquanto que o que os meus interlocutores me ofereciam eram exemplos acontecimentais, 

ou seja, casos que tinham acontecido a eles e a outras pessoas que eles conheciam. Foi 

ficando claro pra mim que a maioria dos assuntos só poderiam ser abordados no contexto 

de conversas sobre vidas, afetos e relações concretas, e é a partir desta descoberta que 

consegui compreender a importância da fala como modo de aconselhamento, o que acabou 

sendo um dos temas centrais de minha tese. Assim sendo, e uma vez que a minha relação 

com Nirio (filho de Augustinho e Marciana), Marina (neta do Augustinho e da Marciana), 

Vilmar (casado com Marina), principalmente, e com Ilda (filha do Augustinho e da 

Marciana) e os próprios Augustinho e Marciana, foi se tornando amizade, relação afetiva, é 

que comecei a me interessar pelo conhecimento guarani como possibilidade de 

compreensão de fatos e afetos de suas vidas (e da minha), como possibilidade de 

entendimento e aproximação à essas vidas, a suas angustias e alegrias cotidianas.  

 Sou consciente da limitação em termos científicos de uma abordagem ancorada em 

afetos, angustias, alegrias, risos e até alguma que outra lágrima. A ausência de 

cientificidade, de definição metodológica e até de um caderno de campo propriamente dito 

que dotasse a pesquisa de outra sistematicidade, é uma marca desta tese, mais uma dessas 

ausências que, por decisão pessoal, torno território para o meu entendimento e sua 

expressão. Fiz da ausência e da limitação, da condição de diferença-resto, o método a 

posteriori da pesquisa ou, em outras palavras, a abordagem metodológica na escrita da tese, 

mesmo quando o tom seja aparentemente outro. “Esta tese está povoada de ausências” é 

uma afirmação crucial, um problema metodológico importantíssimo, uma vez que é na sua 

explicitação e abordagem que posso conseguir mostrar o percurso entre o drama 

metodológico e o encontro de um sentido que está sempre alhures, mas que tem como 

inventar territórios de expressão. Assim sendo, as possibilidades de “suas” varias 

ausências, que são efeitos de “minhas” limitações, são implicitamente exploradas ao longo 

de toda a tese, justamente na opção que faço de povoar o texto com as falas dos próprios 

Mbya, pois é a própria potência expressiva destas falas, afinada com os silêncios que 

implicam os limites de minha pesquisa, o fundo material de que disponho. Se há uma coisa 

que aprendi com os Mbya, é que as ausências estão sempre povoadas.  
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 A partir de, mais ou menos, meados de 2011 comecei a gravar as conversas na opy 

(casa de reza), algumas reuniões na oka (pátio) e algumas conversas na cozinha. O 

primeiro tipo de conversas, as que tiveram lugar na opy, fazem parte, por sua vez, de 

quatro momentos diferenciados:  

 Por uma parte, estão as conversas que gravei de manhã cedo, quando, antes de 

tomar café, Augustinho e Marciana tomam ka’a e (erva-mate) e fumam petygua enquanto 

conversam sozinhos ou com alguns de seus filhos ou netos.  Estas são conversas mais 

íntimas, nas quais as pessoas contam os seus sonhos ou outros eventos acontecidos durante 

a noite para saber a opinião do xeramoĩ e da xejary a respeito, e intuo que muitas das vezes 

em que me mandaram ir preparar o café estavam querendo evitar que gravasse as suas 

falas.  

 Tem, por outro lado, as falas de depois da reza quando Marciana ou Augustinho, 

exaustos ou inebriados pelos cantos, passam palavras de aconselhamento aos seus filhos e 

netos, contando algo que viram durante a sua concentração, algo que aconteceu ou vai 

acontecer em outras aldeias ou com alguma das pessoas presentes. Estes são também 

momentos em que Marciana costuma falar sobre os ãgue (espíritos dos mortos, ex-

sombras) e sobre os modos em que se aproximam e em que se pode afastá-los.  

 Também estão as falas propriamente “sagradas” (ayvu porã), como dizem os Mbya 

quando falam em português, as orações feitas para falar com o povo do alto (yvategua 

va’e), os Nhanderu (deuses, literalmente “nossos pais”) e os nhe’ë (almas-palavra), mas 

Marciana sempre me pediu que desligasse o gravador na hora em que iam começar os 

cantos e a reza propriamente dita, e nunca quis insistir na possibilidade da gravação, por 

entender que isto suporia uma interferência espiritual ao guardar uma palavra cuja natureza 

é a do movimento, e cujo destino é um mundo outro; sei, no entanto, que outros karai, ou 

até os próprios Augustinho e Marciana, poderiam deixar isto acontecer no caso de outros 

contextos e/ou pessoas.  

 Por último estão as falas que têm lugar durante o Nhemongarai, que por sua vez se 

dividem entre os discursos das lideranças e dos karai e kunha karai (pajés) e as falas de 

depois da reza, as falas iluminadas, quando os karai e as kunha karai, dando-se o caso, 

passam as ayvu porã. São fundamentalmente estas, junto com as anteriores, as falas e 

conversas que constituem o material, o conteúdo e o território de minha tese. Várias delas, 

é importante notar, foram gravadas também em Rio Silveira, uma aldeia guarani situada 
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em Bertioga (São Paulo) onde acompanhei Augustinho e Marciana em duas ocasiões em 

que iam participar de, ou melhor, fazer o Nhemongarai (batismo das sementes de milho e 

das crianças), dando o nome para algumas crianças da aldeia. Foi também lá que participei 

de um encontro dos tamoĩ kuery1 (avôs) e das jaryi kuery (avós) de várias aldeias dos 

estados de Rio de Janeiro e São Paulo para falar sobre a opy (casa de reza) e a situação do 

Nhandereko (“nosso costume”) na atualidade. Acompanhei o João Silva, Vera Mirim, 

cacique da aldeia de Brakui (Angra dos Reis), sendo que muitas das falas apresentadas 

fundamentalmente no quarto capítulo provêm dele neste encontro. 

 Quero insistir mais uma vez neste ponto metodológico. A decisão de trabalhar a 

partir das falas guarani supõe que boa parte do texto é constituído por estas falas. Se esta 

decisão foi tomada a partir da assunção das várias ausências de minha pesquisa e do meu 

próprio conhecimento, a sua presença é tudo menos uma falta. É o tudo do qual o meu 

trabalho, as minhas elaborações, as minhas afirmações constituem o resto, e é esta relação 

tudo-resto entre as falas a que se define como o problema propriamente antropológico 

desta tese; problema para o qual, por outro lado, não pretendo resposta, limitando-me a 

criar uma maneira de lidar com ele aqui. É possível que, em certos momentos, ou em certas 

passagens, a importação de um estilo de fala oral para um registro escrito torne a leitura 

cansativa, pelo que tentei adequar na medida do possível um ao outro para evitar este efeito 

negativo. 

 Os principais tradutores destas falas foram Nirio, Vilmar e Marina, e foram eles 

também que me explicaram tudo aquilo que eu considerava interessante ou eles importante 

a respeito destas falas. Assim, se o exposto nesta tese expressa uma perspectiva específica, 

a dos tamoĩ e jary, representados por Augustino e Marciana, pois são eles, sem dúvida, os 

principais donos das palavras que exponho, esta perspectiva foi traduzida para mim, em 

todos os sentidos e em vários contextos, pelos meus três amigos e colaboradores. Por isto 

considero que é possível dizer que o meu material versa sobre o que os meus interlocutores 

guarani falam e pensam, e sobre o que eles pensam do que pensam; então, eles são 

pensadores na mesma medida que eu e posso por isso afirmar tranquilamente que a maior 

parte de minha tese é um trabalho em conjunto.  

 Neste mesmo sentido, entendo que os Guarani (pelo menos aqueles que eu conheci) 

também são etnólogos, pois eles se questionam e elaboram reflexões sobre os costumes dos 

1 Kuery é um pluralizador. 
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outros: brancos, nhe’ë (almas-palavra), Nhanderu (o povo do alto de um modo geral), ãgue 

(espectros e/ou espíritos dos mortos, ex-sombras), os “donos” da raiva do ciúme, da 

preguiça, entre outros (-ja) e os anhã (demônios). O foco do meu interesse acabou sendo o 

das relações entre os próprios Guarani-Mbya. Especificamente o que eles pensam sobre as 

relações e como, por assim dizer, as explicam. Se elaborei traduções conceituais e 

significações que se situam aquém e além das suas, estas traduções/explicações não 

pretendem ser mais explicativas que aquelas que lhe servem de base, e nem situar-se em 

um nível de análise de maior profundidade, amplitude e muito menos complexidade (o que 

lhe falta de complexidade ao pensamento mbya em meu trabalho é inteiramente efeito de 

minha própria ignorância a respeito). Trata-se unicamente de ver o que acontece, o que 

pode o trabalho de tradução conceitual, quais as possibilidades e limites, quais as 

imaginações possíveis, as imagens elaboradas por uma antropologia a partir de outra. Foi 

neste intuito que surgiram os temas de minha pesquisa, e que foram por mim distribuídos 

em cada capítulo.      

 Neste contexto de tradução, cabe também notar que um dos intuitos de minha tese é 

o de aproximar os modos e métodos de certo pensamento antropológico (aquele 

configurado a partir das obras dos autores com que trabalho) dos modos em que o 

conhecimento Guarani é passado, veiculado e posto em funcionamento. Na tentativa de 

abarcar dois modos diferentes de conhecimento, optei por elaborar um texto à maneira do 

bricoleur, trabalhando em um primeiro momento com pedaços de falas e de discursos, 

retirados de seu contexto de enunciação e transportados ao texto onde são re-arranjados em 

busca de uma significação que se situa concomitantemente aquém e além daquela à qual as 

falas e os discursos originais serviam. Aquém, pois o texto é limitado em comparação com 

a amplitude e a profundidade de qualquer corpus de conhecimento indígena; além, porque 

no trabalho de tradução deste conhecimento os pedaços de falas e discursos são 

acompanhados de reflexões e elaborações teóricas que, de certo modo inevitável, os 

modificam. Para encarar esta distância, quis prestar atenção à imbricação entre ética e 

estética, no que diz respeito aos métodos e intenções (propostas) do trabalho antropológico, 

como fundo que justifica a opção de mostrar no texto os pedaços de fala e discursos 

Guarani com a maior integridade possível (ou seja, em quantidade), na tentativa de que a 

própria estética da fala Guarani estivesse ao menos minimamente contemplada, abrindo 

caminho para uma expressão diferenciada de sua ética. No entanto, o fato de me comunicar 

com eles em português tornava esta tentativa impossível. A poética da fala Guarani, 

18 
 



principalmente quando se tratam certos assuntos que dizem da espiritualidade, é crucial, 

pois ela manifesta os outros mundos, os mundos daqueles que habitam o alto, os Nhanderu 

e as Nhandexy, justamente nesse plano do sensível em que os corpos podem ser habitados 

por palavras. Traduzir é, aqui, um árduo trabalho de empobrecimento, motivo pelo qual, 

muitas vezes, os Mbya não gostam de falar destes assuntos com os antropólogos. Em 

qualquer caso, neste modo de povoar as ausências criadas pelos meus desconhecimentos 

duplos tanto do conhecimento e da língua mbya como das extensões e problemas 

conceituais das teorias antropológicas contemporâneas, toda uma poética se impôs: a 

poética dessa imbricação, implícita ao longo do texto, entre éticas e estéticas sempre a 

fugir.  

 A constante apresentação e explicação de minhas abordagens ao longo da tese em 

termos de intuições e suspeitas, esclarecendo na medida do possível o caráter analítico e 

interpretativo, antes que etnográfico ou descritivo, das reflexões propostas, conforma tanto 

a estética como a ética do meu olhar. Este foi o modo que encontrei para fazer jus à 

impossibilidade sentida de falar sobre toda uma serie de assuntos frente aos quais a minha 

ignorância supera, em muito, os meus conhecimentos. Esta deve ser, como aprendi entre os 

Mbya, a atitude daquele que sabe que ainda tem muito para aprender. E, se não pude evitar 

opinar a respeito de temas que não chego a dominar, considero importante esclarecer aqui 

que sou consciente dos saltos entre a teoria e a etnografia que povoam, por momentos, esta 

tese e que, por sua vez, são povoados com essas intuições e suspeitas que conformam o 

meu olhar, o meu próprio entendimento. Permitir um espaço a esse entendimento pessoal 

foi mais um modo de povoar as ausências, modo este também ancorado nas próprias 

maneiras em que o conhecimento acontece entre os Mbya, e na máxima de que “cada um 

tem o seu entendimento” (ver Pissolato, 2007). Caberá aos leitores julgar o interesse e o 

proveito desta estratégia analítica e narrativa, que é também uma aposta. A mim coube 

jogar os dados, assim como abrir possibilidades para futuros trabalhos.  

 Sobre essa jogada, é importante dizer ainda algumas coisas. Esta tese é, ao mesmo 

tempo, a expressão do meu modo de entendimento e o desenvolvimento de um olhar sobre 

os Mbya a partir do que pude compreender a respeito de algumas abordagens teóricas da 

antropologia bem específicas: a análise estruturalista dos mitos de Lévi-Strauss, a teoria do 

perspectivismo amerindio elaborada por Tânia Stolze Lima e Viveiros de Castro, a teoria 

do figure-ground reversal de Wagner e a teoria do gênero de Strathern. A estas referências, 
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centrais para a elaboração deste olhar, devo acrescentar a filosofia da diferença de Deleuze 

e de Deleuze e Guattari, e o que vou chamar de filosofia da potência de Nietzsche. Junto 

com eles, os meus colegas etnógrafos que trabalharam com os Guarani-Mbya na última 

década me permitem ancorar este olhar nos diferentes modos de entendimento que cada 

um deles teve.   

 Por sua vez, uma leitura relativamente minuciosa das etnografias de Tânia Stolze 

Lima, sobre os Yudjá e de Eduardo Viveiros de Castro, sobre os Arawete, me permitiu 

tentar certa abertura da etnologia Guarani a alguns temas centrais do que se conhece como 

etnologia amazônica ou das Terras baixas, assim como da economia simbólica da 

alteridade e do perspectivismo amerindio. Cabe notar, por fim, a importância que a 

etnologia guarani teve para a configuração da análise elaborada por Viveiros de Castro em 

sua etnografia dos Arawete, situando o canibalismo divino dos Mai (divindades arawete) 

em termos de uma transformação estrutural do canibalismo Tupinambá, sendo o ascetismo 

guarani uma transformação do mesmo tipo em outra direção.  Sem incidir diretamente 

sobre esta questão, proponho algumas reflexões no intuito de provocar certo deslocamento 

nessa localização dos Guarani nas antípodas de todo um corpus de questões que 

poderíamos, por ora, resumir em termos da problemática da afinidade potencial. Tal 

localização deve muito, por um lado, a uma leitura específica da etnografia de Viveiros de 

Castro e, por outro, a um artigo de Carlos Fausto titulado Se Deus fosse Jaguar (2005) no 

qual o autor discorre sobre a influência do cristianismo na cosmopraxis Guarani, tentando 

explicar o que considera como fato, a saber, o apagamento das “pegadas do jaguar”. Como 

disse acima, não vou incidir aqui, diretamente, sobre esta questão que, por sua vez, 

depende de traduções específicas de certos conceitos guarani e do que se consideram fatos 

históricos; no entanto, o próprio desenrolar desta etnografia singela e parcial que aqui 

apresento, constitui já uma incidência cujo alcance se efetuará nos desdobramentos que 

permita. Isto porque nela, a partir de outros assuntos, fundamentalmente o das relações que 

os corpos dos duplos mbya, a alma e a sombra – considerados como o polo divino e 

animal, respectivamente, pela literatura dedicada ao contexto mais amplo dos povos Tupi-

Guarani (ver Viveiros de Castro, 1986) – têm com o corpo da pessoa mbya, acaba surgindo 

uma leitura específica do que se considera predação (e do que se supõe ser a função-

jaguar), para o contexto específico dos Guarani-Mbya.  Os temas relativos às relações entre 

vivos e mortos oferecem os contextos privilegiados para se pensar estas questões.  
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 Em qualquer caso, reflexões sobre a predação entre os Mbya são, nesta tese, antes 

efeitos tangenciais da explicitação de outros temas, do que o objetivo da análise 

propriamente dita. Tais outros temas, sobre os quais me debruço explicitamente, são 

fundamentalmente o da pessoa, da palavra, do movimento e da troca, estando cada um 

deles sujeito a esse olhar específico de que falava acima, e que se constitui como a 

confluência de um percurso etnográfico, de uma análise teórica e de um entendimento 

particular e idiossincrásico ao qual optei, por questões de método e de opção, permitir-lhe 

um lugar.  

 Estes temas aos que me referi acima são, por sua vez, povoados por vários outros e 

só podem aparecer como efeitos de suas articulações mútuas. Todos eles, por sua vez, e 

uns mais do que outros, ocupam espaços fundamentais na produção etnográfica sobre os 

Guarani-Mbya da última década: a questão da Terra e dos territórios (Ladeira, 2007), do 

parentesco, da mobilidade e da duração (Pissolato, 2007), da fractalidade da pessoa e das 

relações com os brancos (Macedo, 2009), do respeito e da evitação enquanto atitudes que 

constituem e configuram relações de parentesco e da categoria de “donos” (Heurich, 2010), 

da caça e dos mortos (Méndes Júnior, 2011), das relações entre as plataformas celestes e 

terrestres e do platonismo em perpétuo desequilíbrio (Pierri, 2013) e dos modos de 

circulação do conhecimento (Testa, 2013). É claro que os trabalhos destes autores não se 

definem exclusivamente pelos temas que aqui lhes atribuo; trata-se, unicamente, dos 

pontos fundamentais em que os seus trabalhos nutrem o meu.    

 Por sua vez, é imprescindível afirmar a importância crucial da obra de Cadogan ou, 

melhor, dos textos religiosos recolhidos por Cadogan (1959) em Ayvu Rapyta para boa 

parte das argumentações que vão dando corpo a esse olhar de que falo. Apesar da 

“religião” configurar uma abordagem da qual alguns dos autores citados anteriormente 

preferem se afastar, dada a sua preponderância e força explicativa nas décadas anteriores, 

ela, entendida enquanto expressão das relações entre homens e deuses, se encontra 

presente, e com força, por todo canto2. Optei por pensar boa parte daquilo que pode ser 

2 Em uma coletânea dedicada aos Guaraní e que apareceu como um número especial da Revista de Indias, Oscar Calávia 
(2004), editor da coletânea, faz uma introdução na qual, além de apresentar os diversos trabalhos, coloca alguns dos 
pontos em torno dos quais se situava, na época, a etnografia Guarani e quais os desafios que ele considerava importantes 
para pesquisas futuras. Dentre os temas aos quais ele considerava que os etnólogos dos Guaraní ainda podiam dar mais 
atenção, estavam a organização social e o parentesco (2004, p. 11). Calavia também propunha a expansão da etnografia 
Guarani para além dos temas da territorialidade, da palavra e da religião (idem, p. 11 e 12). Os etnólogos dos Guarani 
com os que trabalho aqui escreveram os seus trabalhos depois deste artigo de Calavia, alguns deles retomando as mesmas 
questões colocadas por este autor. Se o meu trabalho incluí as pesquisas dos meus colegas ele, no entanto, volta à questão 
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dito “religiosidade” ou “moral” guarani em termos de política, ou seja, na especificação 

dos modos em que a socialidade mbya, em que as relações entre as pessoas, pode ser (e é) 

agenciada pelos vários seres que conformam a cosmologia deste povo. “Agenciar” aqui 

será pensando como interferir, sendo então a interferência de umas relações em outras a 

questão a explorar, o campo que configura a abordagem específica da socialidade mbya 

que aqui proponho. A troca, por sua vez, ilustra e expressa as interferências possíveis, 

atuais,  

 Como apoio epistêmico, a efeitos da análise, a estas questões e às reflexões por elas 

suscitadas, lanço mão da filosofia da diferença de Deleuze (2009 [1998]) e de Deleuze & 

Guattari (1997 [1980]), assim como de alguns fragmentos da obra de Nietzsche, por 

considerar que a filosofia mbya - que inclui aqui a cultura, economia, cosmologia, política 

e tantos outros departamentos que possamos imaginar -, é também uma filosofia da 

diferença e da potência. Por sua vez, uma peculiar abordagem do parentesco em termos de 

estratégia, elaborada por Wagner (2010a) favoreceu, mesmo que não o tenha esclarecido 

suficientemente, a tradução de tal filosofia da diferença (e da potência) nos termos de uma 

política da socialidade mbya à qual atribuo (assim como o fazem os próprios Mbya) uma 

proveniência divina. Tal filosofia, estratégia e/ou política, por sua vez, é ancorada 

fundamentalmente em um processo de tradução e definição do conceito de teko, ao qual 

dediquei boa parte dos esforços analíticos nesta tese. As elaborações a respeito do 

perspectivismo ameríndio de Viveiros de Castro (1996) e de Lima (1996), assim como as 

considerações sobre a fractalidade de Kelly (2001) serviram como pano de fundo teórico a 

partir do qual pensar algumas especificidades guarani-mbya, as quais se referem ao 

emprego do conceito de teko para explicar processos de configuração e composição de 

pessoas.  

 As obras de Hélène e Pierre Clastres, por sua vez, foram muito importantes para a 

leitura que proponho do que se considerou, e considera, religiosidade guarani em termos de 

política, e foi com base em parte de suas respectivas obras que pude situar a minha 

etnografia em relação com uma discussão mais ampla sobre o lugar da palavra e do poder 

nas chamadas, pelo próprio Clastres, sociedades contra o Estado (2003 [1974]). A partir de 

uma crítica necessária a certas interpretações deste último autor a respeito da palavra, 

proponho, já na conclusão, uma leitura alternativa para o seu papel e sua prática contra-o-

do território, da palavra e da religião. Tais questões, por sua vez, são aqui utilizadas para a abordagem da organização 
social e do parentesco, constituindo uma aproximação parcial a estes complexos assuntos.   
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Estado.  Tais reflexões, por sua vez, são alimentadas pelo uso que faço de algumas 

propostas de Strathern (2006 [1988]), relativas à socialidade e à pessoa na Melanesia, para 

a abordagem do que chamo de troca nesta tese. Por sua vez, a obra de Hélène Clastres e 

suas importantes contribuições para o conhecimento do que se convencionou em chamar A 

busca da Terra sem Mal, foram referências fundamentais para pensar as relações entre os 

duplos na configuração da pessoa mbya. 

  Enfim, o que apresento aqui é um mosaico. Este mosaico é composto de palavras, 

de falas, de histórias, de sentidos e sentires, de eventos e estruturas, de códigos, 

mensagens, inversões e simetrias, à maneira de uma análise estrutural dos mitos. É a busca 

de um território para inscrever uma paisagem, permanentemente inacabada, dada a 

ausência de molde – de “frame”, como diria Bateson (1972) –, à maneira de um quebra-

cabeça nesse momento em que as peças se espalham sobre a mesa. Só nos cabe, a nós que, 

queiramos ou não, tudo ignoramos, a invenção de um molde que é o próprio mosaico, a 

própria tese - molde ao estilo bricoleur, como um caleidoscópio. Molde que, começando 

no capítulo um, se espalha a partir dos mitos e ocupa a estrutura dos capítulos que lhe 

seguem, mantendo, deste modo, a costura nem sempre evidenciada entre eles. Como 

qualquer quebra-cabeça, do que se trata é de descobrir essa costura, essa borda de cada 

peça cujo encaixe ideal depende da realização de sua imagem invertida. Só que no caso, as 

bordas das peças não estão dadas: elas vão se constituindo em suas aproximações mútuas. 

Eis que aqui a tese se afasta do quebra-cabeça e se aproxima do mosaico, e o que subjaz na 

imagem final é o arranjo sui generis dos sentidos que escolhas pessoais permitiram 

aparecer. E assim, graças às escolhas, passamos do mosaico aos caminhos, e podemos 

então abordar o que se segue como a reflexão e o relato de um caminhar cuja paisagem-

contexto é constituída por caminhadas de que ouvi falar. 

 

Das passagens entre os capítulos 

 

 No primeiro capítulo optei por começar expondo aquilo que ouvi contar sobre os 

tempos em que os Nhanderu (deuses) estiveram na Terra (na Yvy Pyau fundamentalmente, 

criada após o dilúvio). O relato destas versões dos mitos Mbya evidencia os principais 

temas que serão abordados ao longo da tese e, sobretudo, as reflexões sutis daqueles que os 

contam, sobre estes mesmos assuntos: casamento, parentesco, palavras, enganos, saudade, 
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alegrias, distâncias... Neles, também, tomamos conhecimento dos modos em que os deuses, 

a partir de suas escolhas idiossincráticas, foram deixando as imagens do que é hoje em dia 

a socialidade mbya. É sobre este caráter imagético dos acontecimentos míticos, e sobre as 

suas implicações para a compreensão das relações entre homens e deuses – dada a 

tendência à repetição das imagens -, assim como entre homens e outros tipos de seres 

(donos, mortos, anhang ou demônios, onças, pássaros, etc), que versam as reflexões 

analíticas que proponho.  

 Por sua vez, este universo relacional povoado de imagens que tendem a se repetir e 

que transitam entre planos e temporalidades diversas, permite, neste capítulo, introduzir o 

teko (regra, costume) como conceito heurístico imprescindível para a abordagem da 

socialidade mbya. Ao falar da “regra”, do teko mbya, em relação com os temas do 

parentesco, da proibição do incesto, da caça e das relações com os brancos, e de acordo 

com como eles aparecem nos mitos (cujo escopo se limita aqui às versões que apresento), 

veremos que sua importância reside no papel que realiza na manutenção das diferenças (de 

distâncias específicas) e, assim, no favorecimento da variação.  

 No segundo capítulo, tento concentrar a atenção na temática das relações entre 

parentes, abordando a relação de filiação a partir da relação dos pais com o nhe’ë (alma) de 

seus filhos e a conjugalidade por meio, também, das relações dos cônjuges com seus 

respectivos duplos e com os ãgue, espectros dos mortos (esta última relação é abordada 

também no terceiro capítulo). A ideia é fazer aparecer o que considero ser como a 

confluência de várias socialidades que se interferem mutuamente. Para alocar estas 

socialidades diferentes, utilizo o conceito de “corpo de parentes” (Viveiros de Castro, 

2002a) e discorro, a modo de esboço, sobre os conceitos de hetarã (que alude a um 

parentesco por consanguinidade) e tovaja (que alude a um parentesco por afinidade) na 

tentativa de compreender melhor as articulações possíveis entre tais socialidades e/ou 

“corpos de parentes”. Todos estes movimentos da reflexão são, por sua vez, referidos à 

dialética da “boa distância” de que nos fala Lévi-Strauss (2006 [1968]). Neste contexto, 

dois movimentos opostos – aproximação e afastamento – se constituem como as 

ferramentas heurísticas para a abordagem dos mais diversos tipos de relações, tanto neste 

como nos próximos capítulos.  

 É também neste segundo capítulo que elaboro uma sucinta e exploratória definição 

do conceito de teko com a qual vou trabalhar no decorrer da tese. Tal definição aproxima o 
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teko à perspectiva, de acordo com a elaboração que este último conceito encontra no 

trabalho de Viveiros de Castro (1996), e o situa (ao teko) como questão crucial para pensar 

a troca enquanto modelo e expressão das relações. Este último movimento, por sua vez, 

está ancorado em uma expressão dos Mbya, retirada do trabalho de Pissolato (2007), que é: 

“ojea ndereko”, “junta-se ao seu costume”. A soma destas questões e propostas permite ao 

teko, enquanto conceito-problema dos Mbya, certa especificidade, a ser ainda melhor 

explorada, dentro da teoria geral do perspectivismo ameríndio. Tais questões são, por sua 

vez, inseridas na explicitação de uma abordagem da Pessoa mbya a partir do que pode ser 

definido como teorias da “Pessoa Fractal”, que encontram sua origem em um artigo de Roy 

Wagner do mesmo nome (1991).  

 O terceiro capítulo é dedicado ao tema dos duplos - a alma e a sombra - da Pessoa. 

Recuperando o tema da pessoa Tupi-Guarani, como “entre” (Viveiros de Castro, 1986), 

concentro o interesse na percepção das relações entre os duplos e os corpos para a 

constituição do que se considera a Pessoa. As relações específicas de cada duplo, seja 

alma, seja a sombra, com o corpo derivam, por sua vez, das relações que tais duplos 

mantém enquanto pessoas que participam de socialidades determinadas e variadas. Para 

compreender os efeitos dos duplos nos corpos mbya, se torna necessário apreender algo 

sobre a socialidade tanto dos nhe’ë (almas) nas plataformas celestes (tema visto no 

primeiro capítulo) como dos ãgue (ex-sombras, espíritos dos mortos) na Terra. A 

interferência destes últimos nas relações entre os Mbya é um ponto crucial neste capítulo, 

mas também aquilo que deu origem à ideia da interferência como ferramenta heurística 

para pensar a socialidade mbya. Além dos mortos, no entanto, há outros que também 

interferem diretamente nas relações entre as pessoas, dentre os quais vou falar 

especificamente dos donos da raiva, do ciúme, da preguiça e do desejo sexual excessivo, 

assim como dos anhã. Esta configuração relacional e múltipla da Pessoa faz com que a 

humanidade mbya se defina pela sua condição tekoaxy (teko doente); neste capítulo 

discorro também sobre este ponto que, por sua vez, é essencial para podermos 

compreender a possibilidade do aguyje, ou seja, da imperecibilidade (a condição marã 

e’ỹ).  

 O quarto capítulo é composto pelas falas sobre a opy (“casa de reza”) e sobre os 

xamã e/ou pajé guarani: os karai, os opita’i va’e (aqueles que fumam), os onhemboery va’e 

(aqueles que encontram os nomes), e outros. A partir das falas sobre o efeito das danças, 
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dos cantos e da fumaça do tabaco sobre os corpos dos mbya, assim como dos objetos 

invisíveis que têm nos corpos dos pajés, ou que se instalam como doenças nos corpos dos 

Mbya, vai se delineando um circuito de troca que relaciona aos seres divinos das 

plataformas celestes com os Mbya, e os outros seres, que ficam na Terra. Esta 

diferenciação territorial e dos espaços pelos quais cada tipo de ser transita, me levou a 

considerar a importância do movimento e da capacidade de deslocamento para entender a 

socialidade mbya. Tal movimento, por sua vez, vai ser pensado em suas duas direções 

relacionais possíveis, a saber, a aproximação e o afastamento.  

 No quinto e último capítulo, a partir de uma descrição do Nhemongarai, o ritual 

Guarani em que se dá nome às crianças e se “batizam” o milho (avaxi), o mel (ei) e a erva-

mate (ka’a) (são esses que se faz em Araponga, mais há outros também), ilustro as 

estratégias de aproximações e afastamentos, de criação de composições em que sons, 

imagens, objetos, pessoas e palavras parecem se desdobrar uns nos outros. Este capítulo é 

um ensaio em que, a partir da estética do ritual, tento mostrar como a troca à qual fui me 

referindo nos capítulos anteriores, aparece como a possibilidade política da efetuação de 

potências de alegria e de saúde para os Guarani-mbya, mas também da incidência dos 

Mbya sobre essa multiplicidade de interferências que constituem a sua socialidade 

cotidiana. 

 Na conclusão, explico a minha opção por entender e abordar o que pode ser 

considerado como religião guarani em termos de política: a política estética de Nhanderu. 

Tal política é fundo potencial e relacional para cuja expressão, explicitação e 

implementação existe a troca enquanto movimento de palavras, pessoas e coisas. 

 

 No mais, é isso: uma tese perpetuamente a caminho, um território para pessoas, 

palavras e entendimentos que vão se dizendo memória à medida que antecipam futuros. Eis 

que o “a caminho”, muito antes que uma condição de falta, o que apresenta é uma opção 

pelo movimento. Tal opção requer, por sua vez, certa timidez e humildade. Confesso que o 

mistério profundo destas questões sobre as quais me debruço, destas composições que 

vislumbro, às vezes, nos mais singelos comentários dos meus interlocutores Mbya, me 

surpreende tanto que chego a sentir uma intensa timidez para falar abertamente destes 

assuntos com eles, com os tamoĩ e as jary, pois percebi que as minhas questões, no modo e 

nos momentos em que foram formuladas, careciam para eles da intensidade que as tornasse 
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interessantes, que animasse uma resposta (é necessário aprender a fazer questões quando se 

é etnólogo). Tudo, então, só se pode resolver na dúvida, pois em se tratando da cosmologia 

guarani, as dúvidas são suficientemente proliferantes como para manter as questões em 

suas intensidades apropriadas e até ideais. É porque não se sabe ainda, que se pode 

continuar a caminho. Sendo assim, e como dizia Clarice Lispector: “Faço questão de me 

manter amadora!”.    
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CAPÍTULO 1: AS CAMINHADAS DOS NHANDERU 

 
 Vilmar contou que naquele dia se juntaram quatro tamoĩ3 para falar. Estavam 

Augustinho, um tamoĩ que vinha de Santa Catarina, outro do Rio Grande do Sul, e mais 

um que vinha do Paraná. E foram contando histórias de como se vivia antigamente, de 

como trabalhavam e como se preparavam para casar. Um falava: “Naquela época era 

assim, assim, assim”, aí o outro falava: “É verdade, foi assim, assim, assim”. Os quatro 

tamoĩ “estavam juntando um tipo de quebra cabeça”, concluiu Vilmar. A bem dizer, este 

capítulo e esta tese se assemelham também a um quebra-cabeça – um desses em que, 

inevitavelmente, sempre vão faltar peças. A quem inicia suas caminhadas pelas aldeias 

Guarani em busca de entendimentos que sirvam de argumentos para uma tese, a memória 

dos Guarani pode se revelar como um corpus de fragmentos e retalhos, de peças 

espalhadas pelas aldeias, cuja estrutura de quebra-cabeças se insinua na sua dispersão por 

entre as várias memórias das várias pessoas com quem se tem a oportunidade de conversar. 

  Sendo assim, naquilo a que nos dão acesso suas falas – só fragmentos, soltos, a 

espera de uma caminhada que lhes descubra os sentidos -, o nosso trabalho como etnólogos 

não pode deixar de adquirir as mesmas características. Eis que são, então, várias as 

memórias que aqui se inscrevem, pedaços, fragmentos e retalhos de memórias que fui 

juntando como quem faz um mosaico4 ou como quem se encanta, na flor da pele dos 

sentidos, com um pôr de sol, e contempla, anos depois, a mesma paisagem nos mitos: 

“vasto e complexo edifício, igualmente multicolorido, que se apresenta sob o olhar do 

analista, se realiza lentamente e se fecha para desfazer-se ao longe, como se nunca tivesse 

existido” (Lévi-Strauss, 2011 [1971], p. 669).    

 Os mitos, entre os Guarani, contam histórias de um passado longínquo em termos 

de tempo linear, e próximo em termos de acontecimentos e tipos de relações. Aquilo que 

3 O termo tamoĩ, jary para as mulheres, possui um amplo espectro de sentidos e possibilidades de uso de acordo com 
diferentes contextos. A tradução mais direta seria “avô” e “avó”, respectivamente, mas, para além de relações específicas 
de parentesco, se usa para se referir aos homens idosos, em geral, como expressão de respeito não só pela sua idade, 
como pelo seu conhecimento. Também é o modo adequado de se dirigir a uma onça, caso um encontro no meio do mato 
venha a acontecer, e o modo em que os Guarani se referem aos brancos com quem tem relação (sendo jurua um termo 
genérico).  
4 Enquanto vou contando o que me contaram, optei por deixar aparecer aspectos ou pedaços das conversas em que eu ia 
aprendendo a ouvir. Pensei que seria interessante faze-lo por considerá-los detalhes significativos sobre os modos em que 
este conhecimento é compartilhado pelos próprios Mbya. É com vistas também a trazer algo do ambiente que envolve os 
mitos que decidi manter os relatos o mais fielmente possível ao modo em que me foram contados e, mesmo não 
explicitando isso com aspas ou cursiva, são de outros (Ilda, Vilmar, Marina, Nirio, Augustinho e Marciana) as palavras e 
suas entoações. 
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aconteceu naquele tempo no qual os mitos se situam, continua acontecendo até hoje, e é 

por isso, por essa sempre atual possibilidade de repetição, que os mais velhos contam as 

histórias aos jovens. Eles contam porque aconteceu, como foi que aconteceu, e como foi 

que cada um dos implicados resolveu cada situação. Contar mitos e aconselhar se torna, 

sutilmente, um só e mesmo ato. Ao mesmo tempo, se os mitos dizem respeito aos tempos 

em que os Nhanderu caminharam sobre a Terra, o que parece fazer referência a um tempo 

passado, os Nhanderu não são seres do passado, são um povo muito mais vivo ainda que os 

Mbya, já que não morrem, e as suas relações com os Mbya da yvy rupa (plataforma 

terrestre – “leito da terra”) são a própria condição de existência destes últimos, pois o povo 

Mbya é um povo habitado por seres celestes (são os seres celestes que erguem os Mbya 

sobre a yvy rupa), sendo esta a sua condição de existência, ou melhor, a condição de sua 

existência. 

 De minha parte, vou, então, começar expondo aquilo que ouvi contar sobre as 

caminhadas dos Nhanderu pela plataforma terrestre (yvy rupa) e aquilo que ouvi dizer 

sobre as vidas, jeitos e afazeres daqueles que moram no alto, acima das cabeças dos Mbya, 

lá longe, nas plataformas celestes. Assim, dentre todas as versões possíveis destes mitos, 

que se espalham, para além dos relatos dos Mbya, entre vários outros povos Tupi-Guarani, 

vou me referir aqui unicamente àquelas que eu mesma tive o prazer e o privilegio de ouvir. 

Tal restrição se deve a uma falta de tempo e espaço para ampliar o escopo da análise, e a 

uma escolha de circunscrever a minha reflexão ao lugar a aos contextos em que fui situada 

pelos meus interlocutores como alguém que quer saber, que quer aprender a ouvir. Mas ela 

também responde a uma idiossincrasia do modo em que o conhecimento é entendido entre 

os Mbya, sendo que, como afirma Testa (2013, p. 02), os conteúdos dos saberes estão 

“subordinados aos modos em que se criam e em que circulam”. Quem falou e pra quem, de 

quem se ouviu e quando, são questões que têm um estatuto tão relevante quanto o estatuto 

da “verdade” que, por sua vez, é algo permanentemente indecidível.  

 Assim como esta tese é a expressão de um modo particular de entendimento 

daquilo que pude ouvir, este capítulo apressenta, acompanhando as versões particulares 

dos mitos e algumas descrições das paisagens celestes, certas reflexões e chamadas de 

atenção sobre temas que terão um lugar importante na tese e que, como era de esperar, 

encontram lugares de expressão privilegiados nos mitos. Isto não quer dizer que suponho 

que as breves versões que aqui apresento são suficientes para elaborar quaisquer hipóteses 

generalizantes a respeito dos temas que me interessam; trata-se, unicamente, de fazer os 
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mitos revelar e antecipar as falas que os sucederão e que serão apressentadas como 

variações deles.  

 Os temas aos que estou me referindo são vários, mas todos aparecem conectados 

entre si, servindo-se mutuamente de apoio na constituição de um olhar sobre a pessoa entre 

os Mbya. É central para esta análise o conceito de teko, traduzido agora principalmente 

como “regra” e depois como “costume”, podendo ser também “sistema”, “norma”, etc. 

Este conceito será abordado com detenimento no próximo capítulo; aqui e agora o que 

interessa é intuir os seus contornos e escudrinhar a sua presença nos mitos. Como as 

versões que relato foram contadas a mim em português, não tenho como atestar a sua 

presença literal nos mesmos; no entanto, tentarei extrair os seus sentidos a partir das 

relações de parentesco dos Nhanderu nestes relatos e da leitura que de seus atos faz 

Augustinho, o xeramoĩ (avó) e karai (pajé) de Araponga, assim como das escolhas de seus 

protagonistas e dos efeitos das mesmas. Assim, a consideração do parentesco, do engano e 

da sedução ou da imitação e repetição com variação no inteiror dos mitos servem aqui 

como modo de aproximação ao conceito de teko que, por sua vez, nos permitirá depois 

compreender melhor o que supoho ser uma teoria da pessoa entre os Mbya.  Se a pessoa 

não é mencionada aqui, é porque ela se insinua pela sua ausência naqueles elementos que a 

farão aparecer alhures. Nisto, suspeito, há bastante do modo como eu mesma fui 

aprendendo tudo o que aprendi com os Mbya. 

 Por fim, antes de deixar os meus interlocutores começar a contar o que me 

contaram nesta primeira parte do capítulo que é deles, gostaria de avisar que por vezes as 

minhas interferências parecem invadir de certa maneira groseira um pensamento alheio 

que, no mais, continua inexplorado, dando a impressão de que a teoria e a etnografia não se 

articulam de alguma maneira confortável. Acredito que tal articulação só aparecerá aos 

poucos e sempre adiante. Eis, ao mesmo tempo, a minha aposta e a minha esperança. 

 

1.1. Nhanderu Pa-Pa faz o mundo 

 

 O mundo é assim. Embaixo tem água, tudo é água. Quando Nhanderu fez a Terra, 

ele não cobriu tudo com a água, e por isso é que tem a Terra, porque se não, não era pra ter 

a Terra, e nem era pra existir o mar, na verdade. Mas só que Nhanderu quando começou a 

fazer a Terra, ele já deixou aquele meio ali. Foi isso que Vilmar e Marina sempre ouviram. 
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Porém, eles contam, certa vez conheceram um pajé que falava diferente: dizia que “o 

mundo, quando iniciou o mundo, era tudo a Terra. Nhanderu fez toda a Terra, pra depois 

jogar água”. Essa história até em Guarani também está certa, me explicam. Mas, como 

disse, eles ouviram diferente. Diz que na primeira tentativa, Nhanderu colocou papelão 

para ser o fundamento da Terra, mas ele percebeu que o papelão não agüentava. O papelão 

derreteu, e a água levou aquela terra. Depois Nhanderu fez outra igual, só que um pouco 

diferente. Ele fez uma coluna de pedra, toda de pedra. Foi assim que segurou. 

 No primeiro mundo já existiam os índios na Terra; porém, como a primeira Terra 

foi feita de papelão, a maioria não conseguiu sobreviver. Os que o fizeram, foi porque 

Nhanderu tinha dado “aquela visão” para algum pajé: o karai ojapixaka. “Ah, você tem 

que fazer aquilo, que vai acontecer isso”, disse Nhanderu. Algumas pessoas, algumas 

tribos se prepararam e sobreviveram. “A bem dizer”, explica Vilmar, “Nhanderu levou 

(ogueraa)”. Aquele pajé a que Vilmar e Marina se referiram dizia que se a antiga Terra 

continuasse hoje o mar não teria existido no meio, porque foi o mar que afundou a primeira 

Terra. Ele falava que aqui, embaixo de nossa Terra agora, existe outra Terra que não é 

ocupada pelas pessoas, pelo ser humano, porque tudo encheu de água. Embaixo, se alguma 

pessoa for lá –“lá onde a gente não foi” -, ou se colocarem uma câmera, vão filmar as 

casas, todas as ruínas que foram feitas antigamente. Tudo vai estar lá. Mas como os 

Guarani, ou a maioria dos índios, não têm esse equipamento, ninguém vai chegar até o 

fundo. “Aí fica a imaginação”, diz Vilmar, “não sei se é verdade ou não”. 

 Augustinho diz que Nhanderu acabou o mundo porque ele via que — como hoje — 

as crianças não cantavam mais, não rezavam mais. Então ele pensou assim: “Ah, agora já 

era”. Aí ele destruiu aquela primeira Terra. Muitos anos se passaram até que Nhanderu Pa-

Pa anunciou: “Nhanderu falou que vai fazer outro mundo”. Mas, na verdade, Nhanderu não 

queria mais fazer o mundo. Ele falou para Nhanderu Pa-Pa: “Eu não vou fazer mais”. Foi 

então que Nhanderu Pa-Pa veio e fez. E trouxe kamba kuery5 para eles trabalharem aqui na 

Terra, para fazerem as ruínas, aquelas que chamavam Tava. “Então, foram eles que 

fizeram”, conta a Marina. Ela só não sabe se kambai é índio, ou se é jurua: “eu nunca 

perguntei isso”, explica.  

 “Na história diz que a ruína foi feita quando os portugueses invadiram”, 

complementa Vilmar, “que antes não existia”. “Quando os portugueses invadiram Brasil”, 

5 Este é o termo que os Guarai usam para se referir aos afrodescedentes.  
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conta, “foi aonde viram que ganhariam dinheiro fácil”. Então transportavam o negro da 

África pra cá, “de graça, ainda”. “Até na novela passou”. Lá no sul, em São Miguel das 

Missões, um senhor falou sobre isso com ele. Chamava-se Toribio e se criou lá mesmo (em 

Missões). Ele disse que antigamente, em São Miguel, eram os kamba kue que trabalhavam; 

Pajaguai (índios, provavelmente Guarani, vindos do Paraguai) e kamba kue. “Más só que 

pajaguai trabalhava mais aonde que tira pau Brasil, que é lá pro Norte, e no Sul ficou o 

negro”. Eles trabalharam fazendo “aquelas ruínas”, e também, na plantação de cana. “Tudo 

isso, né? Carregar ouro. De Minas pra levar, pras igrejas”, explicava o Toribio. Tempos e 

memórias se misturam nos quebra-cabeças, entre o ouro e as ruínas... 

 Augustinho me contou que quando foram fazer as coisas da Terra de novo, havia 

dois Nhanderu que trabalhavam juntos. Eles eram irmãos: Xariã era o irmão mais velho de 

Pa-Pa6. O que Pa-Pa não fazia, Xariã fazia. Xariã fez a cobra e as abelhas com ferrão. 

Trabalhou junto com Pa-Pa, quando Pa-Pa estava fazendo a Terra. Construiu água, 

construiu montanhas, construiu o campo, várias árvores. Augustinho contou que ele 

trabalhou muito e que até fazia mais do que Nhanderu Pa-Pa. Aí Nhanderu Pa-Pa ficou 

chateado. Em outra ocasião, Augustinho já tinha me falado disto, e tinha me contado que 

Pa-Pa ficou bravo porque Xariã matou uma criança. Então, Pa-Pa construiu um chapéu 

com fogo e dando para o irmão como presente, o incendiou. Diz que só ficou a cinza, 

quando o irmão foi queimado com o chapéu. Foi então que Nhanderu Pa-Pa da cinza soltou 

mbarigui, nhatiü, mberu, (moscas e mosquitos); tudo isso ele soltou das cinzas do irmão 

dele, “pra não ficar na Terra”. “Aí Nhanderu Pa-Pa, quando fez esse serviço, não era pra 

fazer, então, até agora é assim, irmão mata irmão, cunhado mata cunhado, o filho mata o 

pai, é. Então, quem fez esse aí na Terra?”, questiona Augustinho. “Pa-Pa fez chimarrão, 

petygua (cachimbo). Quando a gente faz a reza, faz oração pra se lembrar de Nhanderu Pa-

Pa. Deixou chimarrão e petygua, meu avô falava”. 

6 Esta versão do mito sobre Pa-Pa e Xariã que Augustinho me contou é um pouco diferente da que se conta normalmente. 
Vários Mbya, como o tamoĩ Vera Mirim de Brakui, já me disseram que Xariã e (considerado a fonte de a maior parte dos 
males que acometem aos Guarani)  são a mesma pessoa; é assim também que aparece no Ayvu Rapyta de Cadogan 
(1959). O motivo pelo qual Pa-Pa ficou chateado com Xariã é que o último teria matado uma criança. Já aqui, 
Augustinho da a entender que, além disso, Pa-Pa ficou com ciúmes de Xariã. A versão de Augustinho se diferencia, 
fundamentalmente, por colocar a possibilidade do ato de Pa-Pa como um “erro”, de acordo com o código moral Guarani. 
Para além do fato desta versão, ou deste modo de ter contado a história, ser totalmente contextual, e por isso mesmo, ela 
serve para explicar (era isso o que Augustinho queria) o motivo pelo qual a vida humana é imperfeita; ela expressa um 
paradoxo (deuses inventam, ao mesmo tempo, a regra e a transgressão, a imagem e o simulacro (ver Deleuze, 2009 
[1968]). Acho que é muito possível que o próprio Augustinho conte (e já tenha contado) esta história de um modo 
diferente em outra ocasião, porém é justamente pela e na sua diferença que considero importante trabalhar a partir dela, 
ignorando, por ora, outras versões. Há ainda outro aspecto a notar, que é que segundo a versão do pessoal de Araponga 
Xariã não poderia ser Anhã, porque Xariã é um Nhanderu, como Pa-Pa, irmão dele, e não um demônio, que seria um ser 
de outro tipo. Foi esta a explicação que recebi da Marina.  
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 Augustino contou mais: “A bem da verdade, Nhanderu Pa-Pa errou no começo, 

quando Nhanderu Tenonde7 mandou ele aqui”. Ele veio e trouxe só os homens, não trouxe 

a mulher. Quando Nhanderu Pa-Pa terminou de trabalhar na Terra, deixou os homens para 

continuar trabalhando. Se eles não trabalhassem, aqui não tinha água. “Ele disse: ‘Cada 

pedaço, no meio, vai ter água, pro bichinho tomar água e as pessoas, gente’. É certo, se ele 

não fizesse a água, como é que nós íamos morar aqui? Íamos morrer todos de sede”. Só 

que naquela época os homens dormiam todos juntos. Então, naquele tempo os homens 

itavy rei, jerokua (tiveram relações sexuais). Aí um desses homens engravidou. Nhanderu 

Pa-Pa voltou pro amba8 e contou pra Nhanderu o que tinha acontecido, perguntando o que 

deveria fazer.  Nhanderu Tenonde falou: “Agora você que tem que saber, pra criar”. Aí 

Nhanderu Pa-Pa tirou duas costelas de si mesmo para criar a mulher. É por isso que nos 

homens, todos, falta um pedacinho de costela, é só procurar; já na mulher não falta.  

Diz Augustinho que a mulher é mais “fraca” do que o homem. Os homens são mais 

“fortes” porque os homens não foram criados por Nhanderu na Terra, enquanto que a 

mulher foi criada da própria costela dele. Para fazer os homens Nhanderu só fez um bolo 

com a terra, chamando os homens para trabalhar. E por isso, a mulher é mais sagrada do 

que o homem, “porque se criou mesmo, foi criada mesmo na costelinha do Nhanderu”. É 

por isso que a mulher pode chorar fácil, pode ficar doente de repente, fraquinha, porque a 

mulher foi criada por Nhanderu. Ilda conta que na verdade a mulher nem queria ficar na 

Terra. Três vezes Nhanderu mandou ela se levantar, mas ela falou “Eu não quero ficar na 

Terra, porque os homens vão me fazer sofrer muito e eu não quero ficar”. Aí caiu. 

Aconteceu de novo. Na terceira vez, Nhanderu pegou na mão dela e disse “Agora eu vou 

falar: quando você estiver sofrendo na Terra eu vou te chamar, vou te buscar”. E ela disse: 

“Então tá, eu vou acreditar em você”. E ficou. 

Nirio me contou que aquele homem grávido está até hoje lá no amba de Nhanderu e 

o filho dele já está velhinho, cabeludo, barbudo, dentro da barriga. Nhanderu fez um amba 

para ele, lá em cima. Por isso que Augustinho fala que os homens são mais “safados” do 

7 Sempre foi difícil para mim saber a qual Nhanderu se referiam os Mbya quando falavam “Nhanderu fez isso, Nhanderu 
disse aquilo”, pois existem vários Nhanderu. Durante o trabalho faço uso do termo Nhanderu quase sempre parafraseando 
os meus interlocutores e só especifico quem é quando assim eles o fizeram. Neste momento, por exemplo, assumo que 
Augustinho diz Nhanderu Tenonde se referindo ao pai dos Nhande Ru Ete de que fala Cadogan (1959), pois Tenonde 
quer dizer “o primeiro”. Voltarei a este assunto. 
8 O amba de Nhanderu é o território onde Nanderu vive, o plano ou plataforma celeste. Ele está dividido em várias tetã, 
cidades, cada uma delas sendo habitada por uma “parentela” diferente, como veremos adiante. 
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que a mulher, porque esse nhe’ë  “está olhando nos homens”. A mulher é menos “safada” 

porque foi criada por Nhanderu. Marciana contou que Nhanderu Pa-Pa queria era ter filho 

na Terra. Só que não conseguia, porque aqui não tinha mulher. Aí ele voltou para perguntar 

ao Nhanderu, lá de cima. E o Nhanderu lá de cima falou pra ele que, se fosse pra ter filho, 

ele não podia trazer a mulher lá de cima. Ele tinha que criar uma mulher pra ele aqui. Aí 

ele foi criar a kunha (mulher). Segundo Augustino, na verdade, ele casou com um parente 

muito próximo. “Se ele criou a mulher, ele casou praticamente com a filha”, argumenta; 

então, “desde o começo da Terra o que vai acontecer hoje já tinha acontecido”. Porque 

hoje em dia estão casando com primo, com prima, com tia, então já... Nhanderu Pa-Pa que 

fez no começo, porque ele casou com a filha; “praticamente com a filha dele”. Só que não 

é como agora, explica Augustinho, “ele vai ter filho, mas, não como agora que tem que 

ficar com ele, dormir. Não. Se ele faz o carinho já tem esse filho”. É, foi assim mesmo... 

Quando foi lá em cima, Nhanderu Tenonde não deixou ele trazer à Terra a mulher de lá, aí 

ele teve esse filho com a mulher que ele criou aqui. A mulher teve um filho com Nhanderu 

Pa-Pa. Depois ele a deixou; “em vez de ficar cuidando da esposa, separou”. Ali que a mãe 

do filho de Nhanderu Pa-Pa foi comida pelo xivi, pela onça.  

 

1.2. A saga de Jaxy (Lua) e Kuaray (Sol) 

 

Vilmar me contou que no dia em que ele ouviu aquela jary contar a história de 

Kuaray, ele estava na Argentina, dentro da opy (casa de reza). Disse que tinha muitas 

crianças, que estava todo mundo deitado lá. A velhinha levantou e falou assim: “Vocês 

querem ouvir história, história do xivi?” Aí todo mundo levantou: “Queremos, queremos, 

queremos”. E a velhinha falou: “Levanta então. Levanta todo mundo e faz o fogo”. Todo 

mundo levantou, e sentaram em volta do fogo. Então a velhinha falou: “Algum de vocês 

tem que fazer um chimarrão pra mim”. Um levantava e dava, depois dava pra outro, e 

assim foi indo. A velha, a jary, ia contando a história: “Antigamente, quando Kuaray levou 

a mãe no caminho errado, foi porque a mãe batia na barriga”. Nhanderu Pa-Pa tinha ficado 

chateado com a sua esposa, que estava grávida de Kuaray. Ele tinha ficado chateado e 

tinha ido embora; voltou pro amba. A esposa, grávida, quis segui-lo e se pôs a caminho. 

Mas, era o filho dela, dentro da barriga que indicava o caminho para a mãe. Onde tinha 

uma encruzilhada, com dois caminhos, ela perguntava: “Por onde que a gente passa?” Aí 

Kuaray falava desde a barriga “Você segue este caminho”. Na beira do caminho, pelo qual 
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iam, tinha muita flor. Kuaray pedia pra mãe “Quero colher essa flor”. E ela pegava. Já 

tinha bastantes flores na mão. Então Kuaray falou de novo: “Quero essa agora”. A mãe foi 

de novo; mas quando foi pegar a flor, eiru ka’agui, o marimbondo, picou a sua mão. Ela 

ficou furiosa, e bateu na barriga: “Ah, você está na barriga, você quer brincar. Você quer 

muita flor”. Batia na barriga. Então, na hora em que chegou, de novo, numa encruzilhada, 

onde tinha dois caminhos, perguntou para o filho: “por onde é que nós vamos?”. Mas ele 

ficou quieto, não falou mais. Foi aí que ela pegou outro caminho, o caminho por onde 

estava o xivi (a onça). E foi cair na casa mesmo do xivi. Foi lá que ela foi morta.  

No começo, tinha só uma onça velha na casa, xivi guaimi que tentou esconder a 

mãe de Kuaray, mas quando os seus filhos chegaram sentiram o cheiro e ela não teve como 

esconder. Mataram a mãe e tiraram Kuaray, o bebê, da barriga. Xivi guaimi (a onça velha) 

queria comer, porque a carne seria mais tenra. Ela falou: “Pode deixar que eu como”. 

Levou-o no tanhemboi, na cinza, para assá-lo, mas o fogo se apagou; levou-o no pilão para 

o socar, mas ele pulou no chão; então ela resolveu colocá-lo no espeto, mas não conseguiu 

furar a sua pele. Foi então que a velhinha falou: “Pode deixar que eu vou secar pra 

bichinho de estimação, xerembarai”. E levou ele; deixou no sol e Kuary cresceu e ficou 

forte.  

Ele falou pra xivi guaimi, a quem chamava de xejary (minha avó): “Faz um 

estilingue pra mim”, e ela fez.  Ele foi ao mato onde encontrou um gavião bem grande... 

“Não, Pikuii, aquele pequenininho, pretinho”, corrige a Marina. Pikuii estava lá chocando. 

Kuaray queria matá-la, mas ela falou: “Não me mate”. Kuaray não a matou. “Por que eu 

não posso matar você e levar pra xejary comer?”. Aí Pikuii falou “Você não sabia?”. 

“Sabia o que?”, perguntou Kuaray. “Foi ela que matou a sua mãe”, respondeu. Kuaray 

ficou muito triste. Pikuii então falou pra Kuaray “Você tem que matar todos os que 

mataram a sua mãe”. E Kuaray pensou: “Como que eu vou matar todos?”. Tinha muito 

xivi, muito, muito, muito. Pikuii falou pro Kuaray: “Ah, você pode fazer armadilha. Pegar 

um por um, aí talvez você consiga matar todos”. Kuaray não a matou; ele pegou a 

borboleta para enganar a xivi guaimi, e voltou para casa. Quando chegou lá, disse: “Ah, 

hoje eu não achei nada pra caçar, então só trouxe esta borboleta pra você comer”. 

 Foi então que Kuaray resolveu criar o seu irmão, Jaxy. Ouvi, em várias ocasiões, as 

pessoas dizerem que tem muita gente que pensa que quando a mãe de Kuaray ficou grávida 

Jaxy e Kuaray vieram juntos, mas que na verdade não foi assim. Tem muita gente que 
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pensa que eram irmãos gêmeos, me diziam, mas foi Kuaray que fez Jaxy. Fez o irmão do 

próprio corpo. Então, como Kuaray criou o irmão dele, “jurua9 pensa que tem dois”, 

contou Augustinho. “Mas não é verdade, só tem um”. Só que jurua nunca vai saber como é 

que foi feito, “porque Jaxy não tem pai nem mãe”, explicou a Marina. Kuaray tem pai e 

mãe, mas Jaxy não tem nada, nem pai nem mãe. “Então, jurua isso ele nunca vai saber, 

jurua kuery”. 

 Depois de criar o irmão10, Kuaray tentou levantar a mãe. Kuaray juntou os ossos, e 

bateu as mãos, dando palmas (ombojera). Só que assim que ela começava a se levantar, 

Jaxy já queria mamar no peito, e falava “Mamãe, mamãe, mamãe”. Aí caia tudo de novo. 

Kuaray tentou três vezes, mas não conseguiu porque Jaxy o atrapalhou. Depois, Kuaray 

transformou a mãe em uma paca.  

 Jaxy estava com fome já e estava chorando. Kuaray pegou o caminho onde estava o 

mbiku (gambá), socando no pilão. O irmão dele estava chorando. Aí mbiku (gambá) falou: 

“Porque é que o seu irmão está chorando?”. “Porque ele está com fome”, respondeu 

Kuaray, “Você tem como dar o peito pra ele”. Mbiku falou: “Deixa eu tomar um banho 

primeiro”, e deu o peito pra Jaxy.  Kuaray falou com ela: “Quando você tiver o filho, você 

não vai sentir nada, você não vai sofrer dor”. É por isso que os mais velhos sempre falam 

que ele já tem essa bolsinha onde cria os filhos e que não sente dor quando dá a luz. Mbiku 

não sente dor no parto. “Porque foi o Kuaray que fez isso”, explica Vilmar.  

 Então Kuaray voltou na casa dos xivi kuery (as onças). Ele não queria chegar com o 

irmão, porque tinha medo. Ele sabia que os xivi kuery iam comer ele. Kuaray começou 

então a pensar como é que ele vai fazer para matar os xivi kuery, como é que vai fazer para 

vingar a sua mãe; ele tinha que pensar, porque tem muito xivi e os xivi kuery são grandes e 

ele é pequeno. No dia seguinte ele já tinha uma idéia: ele resolveu fazer uma armadilha, do 

jeito que pikuii tinha falado. Só que ele fez uma armadilha com sabugos de milho. Ele fez 

um mondeu (armadilha para a caça) com os sabugos de milho e o colocou no caminho dos 

9 Jurua é o termo com que os Guarani se referem aos brancos. A tradução literal seria “boca com cabelo” em, referência, 
ao que parece, à barba. 
10 Careço de uma versão sobre o modo em que Kuaray “cria” o seu irmão, o que ouvi em duas ocasiões dizer é que 
Kuaray o teria criado a partir de um pedaço de sua prórpia costela, a partir do mesmo processo pelo qual Pa-Pa criou a 
mulher. É evidente aqui a aproximação ao mito católico de Adão e Eva, no entanto, não entro nesta questão porque o que 
me interessa é o modo específico em que os meus interlocutores se referiam a estes processos e aos seus efeitos.  Em 
Cadogan (1959, p. 74), sobre a criação de Jaxy, temos uma versão mais próxima de um pensamento mítico pan-
americano: “él mismo [Kuaray], de su própria divinidad creó de uma hoja de kurupika’y a Futura Luna”. A versão com 
que trabalha Pierri (2013, p. 35) também se refere a esta folha. Em ambas versões o processo de transformação é em 
guarani designado pelo conceito de ombojera. É também este o conceito usado nas versões de que ouvi falar. Kuaray 
ombojera Jaxy.  
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xivi kuery. À tardinha um xivi veio se aproximando; ele era o mais velho de todos. Ele 

sempre andava na frente de todo mundo; sempre vai primeiro e volta primeiro. Era o xivi 

tenonde. Quando chegou perto de Kuaray falou pra ele: “E o que você está fazendo aí, 

irmãozinho?”. Kuaray respondeu: “ah, estou fazendo armadilha”. “Eh, o que você vai 

pegar?”, perguntou o xivi. Ao que Kuaray respondeu: “Estou fazendo pra pegar xivi”.  O 

xivi brincou com ele: “Será que você vai pegar aí? É ruim de você pegar. É só um 

brinquedo”. Aí Kuaray falou: “então entra pra você ver”.  Foi aí que o xivi entrou, e foi 

assim que Kuaray matou um; primeiro só um. Ele jogou o xivi no buraco. Depois matou 

um por um, desse jeito, até a metade. Mas o buraco estava enchendo e ele não tinha 

conseguido matar todos. Então pensou: “vou fazer outra coisa agora”.  

 Kuaray atravessou um rio que tinha lá; atravessou para o outro lado. Lá ele viu uma 

fruta, a guabiroba, uma fruta laranjinha que os Mbya gostam muito de comer. Ele levou 

aquela fruta e atravessou de novo o rio. Ia pelo caminho chupando a fruta. Ele levou para a 

avó e um xivi que estava lá perguntou: “onde que você pegou essa fruta?”. “Do outro lado 

do rio”, respondeu Kuaray. Como tinha muita xivi grávida que queria essa fruta e que ficou 

com vontade de experimentá-la, os xivi kuery disseram: “Então vamos lá”. E Kuaray disse: 

“Só que eu vou fazer a ponte pra gente passar lá. Vocês esperam aqui”. Então ele fez a 

ponte lá (arivõvõ). Ele foi com o irmão e lhe disse: “Você fica aqui que eu vou passar pro 

outro lado. Quando xivi kuery estiver passando, eu vou dar sinal aí você vira a ponte que a 

gente vira junto; mas tem que chegar todo mundo no meio”. Ele foi lá e o irmão ficou do 

outro lado. Kuaray falou “Quando eu levantar a mão, você vira”. Os xivi kuery chegaram, 

mas pouco antes de estarem todos atravessando, a mosca (mberu) posou na cabeça de 

Kuaray, e ele levantou a mão pra espantar. Então Jaxy, achando que era o sinal, virou a 

ponte antes de tempo. Tinha uma xivi grávida que estava só começando a subir, e pôde 

escapar, não morreu. Ela teve um filho homem e se criou de novo. “Por isso que até hoje 

tem xivi". 

 Marciana conta que Anhã11 também correu atrás de Kuaray e de Jaxy, antigamente. 

Ele os perseguiu: akykue oiko va’e kue. Anhã, por fim, conseguiu comer Jaxy, por isso que 

11 Veremos em capítulos a frente mais informações sobre Anhã. Alguns guarani dizem que ele é Xariã, o irmão mais 
velho de Nhanderu Pa-Pa, outros, como o pessoal de Araponga, dizem que não. Em qualquer caso, ele forma com 
Nhanderu um par ao estilo dos “gêmeos dessemelhantes”, atuando sempre de forma oposta à de Nhanderu. Assim, se o 
primeiro determinou que o mborayu (reciprocidade, amor) fosse o principio que deve reger todas as relações, Anhã é 
aquele que promove o mboxyja, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a doença e a raiva. Enfim, ao longo da tese ficara 
um pouco mais clara a relação entre ambos; um pouco, pois não é o seu objeto ilustrar a sociologia mbya a partir da 
oposição entre estes dois seres, mesmo que considere possível fazê-lo (não a mim, no entanto).  
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até hoje Jaxy serve ainda de comida pro Anhã. Dizem os Mbya que nos dias em que Anhã 

volta a comer Jaxy, é possível ver o seu sangue no céu. Por isso que Augustinho fala: “Isso 

aí o próprio Nhanderu já estava fazendo errado, porque deixou comer e Nhanderu deixou 

também Anhã viver do lado dele. É por isso que até hoje, se a gente morrer e o nhe’ë12 for 

lá em cima, se Nhanderu não aceitar mais, é Anhã que come”.  Foi Nhanderu mesmo que 

deu, para comer. E o próprio Nhanderu ofereceu o corpo, a alma. Dizem, por isso que tem 

duas mortes; a primeira é só do corpo, mas é a segunda que é perigosa, porque quando o 

nhe’ë está voltando pro amba de Nhanderu, pode ser que Anhã o convença a segui-lo no 

caminho. Quando acontece isso, Anhã vai na frente e o nhe’ë atrás. Mas, na maioria das 

vezes, como me explicou Vilmar, Tupã (“filho” de Nhanderu Tenonde e um dos “pais”, -

ru, dos nhe’ë) chega por trás, e pega o nhe’ë. “Mas não é troca, é como levar escondido, 

oepi, oguerajepe”, explica Vilmar. Roubo, então, mas com contra-prestação mesmo que 

seja como estratégia de engano. Nesse caso, tem que por outro no lugar: “Mas esse que 

coloca no lugar é ãgue, porque nhe’ë nunca morre. Ãgue sim pode ser comido, mas só o 

que não serve mesmo, aí pode ser comido pelo Anhã”. Intuo que Vilmar, quem me disse 

temer só a segunda morte, opta por confiar em que Tupã sempre se situará no meio do 

caminho, entre Anhã e o nhe’ë, ocupando o lugar que lhe cabe, o daquele que “vai na 

frente” e que, deste modo, caminha junto aos seus parentes. Assim, depois de me contar 

dos perigos aos que o nhe’ë está exposto, ele afirma a impossibilidade da morte do nhe’ë. 

Mas estes são assuntos não só complexos, como íntimos e profundos e, se esta tese os 

aborda em capítulos subsequentes, o faz só tangencialmente.  

 Augustinho continua contando a história: Anhã perseguiu Jaxy e Kuaray. Ele sabia 

que eram Nhanderu, filhos de Nhanderu. Kuaray e Jaxy brincavam de enganar ele, dentro 

do lago, roubando os peixes que tinham mordido o anzol e puxando a linha de sua vara de 

pescar. Kuaray avisou Jaxy pra não morder o anzol, mas Jaxy não ouviu o conselho de seu 

irmão. Foi assim que Anhã tirou o Jaxy como se fosse peixe, e o levou pra casa, onde o 

cozinhou e o comeu.  O irmão dele, Kuaray, chegou pouco tempo depois, e Anhã ofereceu 

comida a ele; mas ele não quis comer, só pediu os ossinhos do peixe. Aí os juntou e os 

levou e Anhã ficou só olhando. Kuaray foi até no meio do caminho, juntou os ossos no 

chão e começou a bater palma (ombojera); desse jeito, ele levantou Jaxy de novo. Anhã 

12 O nhe’ë é a “alma” ou o “espírito”, em palavras dos Guarani. Trata-se de um vocábulo que também serve para designar 
o som e a voz dos animais. É comumente traduzido na etnologia como “alma-palavra”, principalmente a partir dos 
trabalhos de Cadogan (1959); falarei sobre isto adiante. Vou me referir a ele em masculino por ser assim o modo em que 
os Guarani fazem ao falar em português.  
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viu e falou: “Então vou matar esses dois aí”, e começou a persegui-los. Kuaray falou pro 

irmãozinho, pra Jaxy, “sobe, sobe naquela árvore”, e ele mesmo subiu atrás. Anhã também 

subiu e estava quase os alcançando quando Kuaray falou pra ele: “Você vai virar uma casa 

de marimbondos”. E foi assim que Anhã virou uma casa de marimbondos, de repente. É 

que a palavra de Kuaray é muito forte, fico pensando. 

 Os dois irmãos desceram e foram andando, andando, andando. Aí o irmão de 

Kuaray falou: “Agora estou cansado. A gente já andou muito. Por que a gente não vai pra 

nossa casa, pra casa de Nhanderu?”. Kuaray ensinou o irmão, Jaxy, como deveriam fazer. 

“Atira flecha então lá pro céu”, falou, e o céu se abaixou. Atiraram as flechas e o céu se 

abaixou no chão. Os dois irmãos colocaram o pé e subiram. Aí foram e estão lá até hoje.  

 

1.3. Tupã compra a Terra 

 

 Dizem os Mbya com quem conversei que quando a Terra de Nhanderu Pa-Pa foi 

destruída, Tupã veio para salvá-la. Nhanderu Pa-Pa era dono da primeira Terra; Tupã ficou 

dono da segunda Terra13. Augustinho diz que Tupã “comprou” a Terra, ojogua yvy. 

Nhanderu Pa-Pa tomava conta da Terra, só que ele não queria fazer mal a ninguém, não 

queria matar aqueles que estavam ojepota (em processo de se transformar em animais 

como efeito de casamentos – relações sexuais – com eles). Então, Nhanderu Pa-Pa 

entregou a Tupã, para ele cuidar da Terra. “Porque Tupã fica aqui [próximo da Terra]”, 

explica Vilmar, “e é por isso que quando chove sempre vem daí [Sul ou Sudeste], nunca 

vem do lado do Nhanderu”. Foi Nhanderu Pa-Pa que criou a Terra, só que ele não queria 

fazer mal pra ninguém; mas agora quando chove a terra cai, desaba, e as pessoas morrem 

nas cidades. É justamente isso que Nhanderu Pa-Pa não queria. Segundo Vilmar e Marina, 

“Nhanderu Tupã não está nem aí”. Chove, árvores caem em cima das casas, as pessoas 

morrem. Mas isso é porque não era para construir aquelas casas. “Só que como é humano, 

né, cria”, esclarece Marina. "Tupã não gosta disso. E também há muitos espíritos que Tupã 

não gosta do que fazem. Tem espírito de pedra [itaja, ‘dono’ da pedra], de árvore, que faz 

mal às pessoas; por isso que quando vem Tupã e dá aquele trovão em alguma árvore, ele 

13 Vimos que Nhanderu Pa-Pa faz a nova Terra depois da anterior ter sido submergida a raiz de um dilúvio ou, o que 
também é possível, do sepultamento da primeira Terra pelo mar. É assim que aparece também em Cadogan (1959, p. 60-
68). Nesse caso, a Terra de Pa-Pa seria a segunda, já Yvy Pyaú, que ele povoou  “com imagens –ta’anga – de los seres que 
habían poblado Yvy Tenonde y cuyas almas poblaban los paraísos” (idem, p. 62). Esta é a Terra que Tupã “compra”.   
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mata aquele espírito". Concluindo: Tupã é bravo, diziam meus amigos; ele é mais bravo 

que Nhanderu Pa-Pa.  

 Segundo Marina, Tupã foi o único que sobreviveu quando foi destruída a Terra 

(aqui, entendo que Marina se refere à primeira Terra, Yvy Tenondé). Ele “comprou a Terra 

de Nhanderu para tomar conta”. Quando chove, ele manda bala; ele é o mais bravo mesmo. 

Antes, na outra Terra, eram todos Mirĩ kuery, os chamados por Augustinho “espíritos 

fraquinhos”. Trata-se de um tipo de espírito (nhe’ë), e de Nhanderu, que não querem fazer 

nada de ruim, como matar aqueles que estão ojepota (apaixonados por animais, em vias de 

transformação) ou os próprios anhã (espíritos malfeitores, crias ou filhos ou mascotes de 

Anhã). Eles costumam ficar nos patamares mais altos do amba de Nhanderu. São o povo 

de Karai, fundamentalmente. Eles ficam mais dentro da opy. Mas agora são os Tupã kuery, 

o pessoal de Tupã, os que tomam conta do mundo inteiro. Diz Marina que Tupã sofreu 

aqui na Terra. “Ele morreu e sobreviveu [ressucitou] aqui. Por isso ele sabe muito bem 

porque quer tomar conta da Terra. Se ele não fizesse isso, não teria mais o mundo hoje. Já 

teria acabado”.  

 Foi Ilda quem primeiro me falou sobre o filho de Tupã na Terra. Ela contou que 

tinha uma princesa que morava em um prédio muito alto. Ela ficava sempre fechada no 

quarto; era a irmã dela que fazia a comida e lavava a sua roupa. A princesa já tinha uns 

trinta anos, mas ficava sempre no quarto, na cama, numa dessas camas altas em que ficam 

as meninas Mbya quando menstruam pela primeira vez (chamadas ninhembei). Ela não 

saía nem para ir ao banheiro. Então, um dia ela estava na janela, olhando pra fora, aí 

passou Tupã de avião. “Tupã veio, como está vindo agora”, explica Augustinho. “Tupã 

kuery quando vêm, não vêm lá em cima, vêm por aqui. Eu acho que mais baixo do que o 

avião. Aí, pode ver o que você está pensando, o que está fazendo”. Tupã olhou pra aquela 

menina-mulher e ela engravidou. Foi assim que Ilda me contou.  

 Por isso o avô de Augustinho falava assim: “Nós aqui na Terra nós temos que casar 

com jurua (brancos). Você vai casar com jurua. Por quê? Porque Nhanderu Tupã errou 

muito pra nós, ele fez um filho jurua”. “E é certo”, afirma Augustinho, “Nhanderu Tupã 

olhou em jurua e fez engravidar a kunha (mulher). Mas não dormiu, nem fez japiro (não 

copulou). Só foi e olhou nela. Só olhou na cara da moça e já engravidou. Então aí diz que 
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nós temos que casar com jurua, porque Nhanderu errou14”. A mesma coisa com aqueles 

que deixam os filhos. “Isso também quem fez errado foi Nhanderu”. Por isso que seu avô 

falou: “Se você trabalha sobre isso [age dessa maneira], não põe a mão pro Nhanderu, você 

vai ter cinco, dez, filhos. Lá tem dois filhos, lá no outro tem mais dois filhos, e vai indo 

assim, até morrer. Ai Nhanderu não vai trabalhar com você”. Assim que o avô de 

Augustinho falou.  

 “Acho que jurua não sabe quem é o pai de Tupã Ra’y”, diz, meio que me 

interpelando, Augustinho. “Não sabe. E também, por que Tupã fez o filho? Ninguém 

sabe”. Pelo menos os jurua não sabem; e eu fiquei sem coragem de perguntar se ele, 

Augustinho, sabia o porquê, se tinha mesmo um porquê. Mas fiquei calada. Ele continuou 

falando: “E também eu acho que jurua não sabe que foi Nhanderu que construiu a Terra. 

Ninguém sabe..., jurua não sabe. Ele fala assim: ‘Ah, foi o Deus que fez a Terra’. É só. 

Qual Nhanderu que trabalhou na Terra?”. Augustinho me explicou que nós só sabemos da 

existência de Tupã, que ignoramos a existência dos outros Nhanderu: Karai, Pa-Pa, Jakaira, 

e eu ficava lembrando de Lery e dos Tupinambá (ver Clastres, [1978] 2007).  

 Tupã Ra’y ficou aqui; andou pelo mundo. Diz que ele parecia um mendigo. Certo 

dia, ele passou na frente de uma escola. As crianças estavam dentro, e o professor estava 

na porta. Aí Tupã Ra’y perguntou pra ele: “O que é que tem ali dentro?”. Ao que o 

professor respondeu. “Nada, só uns porcos que estou criando”. Então Tupã Ra’y falou: 

“Ah tá. Boa sorte então com os seus porcos”. Quando o professor voltou a entrar na sala, 

todas as crianças tinham se transformado em porcos. Assim também aconteceu com outra 

escola, só que dessa vez o professor falou que o que tinha lá dentro eram patos, e por isso 

as crianças se transformaram em patos. Tupã Ra’y seguiu caminhando, e viu um casal que 

estava plantando milho. Parou e perguntou pra eles “O quê estão plantando aí?”. O 

homem, muito mal-humorado, respondeu: “Pedras. Pedras é o que estou plantando aqui”. E 

Tupã Ra’y, “Tá bom, então”, e seguiu caminhando. Quando o homem quis voltar ao 

trabalho, toda a sua lavoura tinha virado pedra. Nirio, completando, diz que essa imagem 

ficou assim, aqui na Terra, para o Mbya poder lembrar. 

14 Não deixa de ser irônico este paradoxo da humanidade aqui apresentado por Augustinho (que tem uma filha casada 
com branco), uma vez que aquilo que permite a superação da distância entre deuses e humanos - a imitação, como 
veremos, é o mesmo que a impede. Como diz Deleuze: “A repetição pertence ao humor e à ironia, sendo por natureza 
transgressão, exceção, e manifestando sempre uma singularidade contra os particulares submetidos à lei, um universal 
contra as generalidades que estabelecem a lei” (Deleuze, 2009, p. 25).  
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 Na última casa que ele chegou tinha a velha ceguinha, que morava sozinha. Aí 

Nhanderu (Tupã Ra’y) chegou e falou “Oi xejary, bom dia”. E ela “Bom dia. De onde que 

você está vindo, filho?”. Tupã Ra’y falou assim: “Ah, estou vindo lá do outro mundo, 

andando, passeando. Do outro mundo”. E a velhinha disse: “Poxa, senta filho”. Aí trouxe a 

água -“Lava a mão, filho, lava a mão. Eu vou fazer uma coisinha pra gente comer”.  E 

Nhanderu falou: “Não precisa”. “Não precisa o quê”, retrucou a velhinha, “você está 

andando muito e você deve estar com fome. Eu vou fazer sopinha de frango”. Então ela fez 

um tata (fogo) ali. Limpou um pouquinho de panela velha que tinha na casa, e foi embaixo 

da cama onde guardava um galizezinho, um galizé (um frango pequeno), que naquele 

tempo já existia. Tinha um galizezinho chocando ali. A jary falou pra Tupã Ra’y: “Eu vou 

matar um galizezinho. Eu tenho um franguinho aqui. Não quero matar, nunca matei, já 

passei fome, fome, fome e não matei. Mas pra você vou matar, filho, porque você está 

vindo de longe e deve estar com fome”. Aí ela pegou, matou e fez a sopinha de milho. 

“Come filinho. Aí depois se você quiser ficar, fica aqui um dia, descansa, aí depois passa 

no outro dia pra você seguir a sua viagem”, disse. Fez a sopinha e Tupã Ra’y comeu. 

Depois de comer Nhanderu falou assim “Junta o ossinho de frango aí, pra eu levar”. A jary 

juntou os ossinhos e os entregou a Tupã Ra’y. Ele os pegou e ficou uma noite na casa da 

jary, só pra deixar coisas boas pra velhinha15. Essa velhinha foi diferente de todos os 

outros, “ela não errou”, ajudou Nhanderu. Diz Nirio que essa velhinha não era jurua, era 

Mbya. A maioria das pessoas que Tupã Ra’y foi encontrando se alternavam, às vezes 

encontrava jurua ou Mbya, Mbya, jurua, Mbya, e assim ia indo Nhanderu. Na casa da jary 

mbya ele ficou pertinho do fogo, deitado. Ele pensou muitas coisas, pensou em deixar 

riqueza pra velhinha. E a velhinha pensava “Poxa, amanhã de manhã eu vou fazer..., já que 

matei a mãezinha eu vou fazer sopa de uru pia (ovo) pra você”. Pensando nisso, a jary 

dormiu. Mas Nhanderu não, porque Nhanderu nunca dorme. Dorme um pouquinho só e já 

levanta e não dorme mais. Na manhã seguinte ele foi embora, mas antes disso ele pegou 

aqueles ossinhos e, a partir deles, criou muitas coisas, vários tipos de galinha, patos, galizé. 

“Nossa, muito, muito, muito mesmo criou ali”, conta Nirio. E aí ele fez isso e sumiu. 

Nhanderu foi embora. E a casa era pequenininha, velhinha, caída. Então, quando a jary 

levantou e olhou, o que viu era um casarão grande. E quando abriu a janela, o campo, ao 

redor da casa, estava todo limpo: tinha milho plantado, melancia. E quando olhou pela 

15 Aqui encontramos, mais uma vez, uma inversão das funções de fornecedores e receptores de comida entre os vários 
mitos: enquanto o Kuaray é caçador, é quem fornece a comida (ele caça para a onça velha e ele pega os ossos da mãe e os 
transforma em caça para os Guarani), Jaxy é comida de Anhã e Tupã Ra’y é alimentado pela velhinha. 
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outra janela, ela viu o galinheiro, onde tinha muitos tipos de frango, pato, galo, cantando. 

Nhanderu ombojera. Foi nesse momento que a jary descobriu que ele era Nhanderui. 

Então ela falou: “Obrigada Nhanderui, não errei, não errei”. Ela agradeceu a si mesma, 

porque ela não errou, ela fez tudo direitinho e no final ela conseguiu muitas coisas, muita 

riqueza de Nhanderu. Daí Nhanderu passou e foi embora. 

 Augustinho conta que depois disso Tupã Ra’y já queria ir embora, queria ir lá onde 

o pai estava. O pai, Tupã, falou assim com ele: “Ah, você, quer vir? Então deixa o teu 

sangue na Terra. Você não vem com o sangue do jurua”. Foi então que ele se matou, tirou 

todo o sangue, e foi embora. Foi o avô de Augustinho que contou isso pra ele. Foi assim: 

Diz que naquela época tinha um rei que falava mal de Tupã Ra’y, sempre criticando e 

questionando as suas ações. “Ah, tá fazendo isso”, dizia mal humorado o rei. Ele, o rei, 

mandou que o pegassem e lhe perguntaram: “O quê que é você?” Tupã Ra’y falou: “Eu sou 

rei”. Falou assim mesmo pro rei. “Ah é, você é rei? Você não é rei nada. Você é um rapaz 

safado que não sabe nada, você tá fazendo maconha pros outros”, respondeu o rei. Tupã 

falava: “Não, Nhanderu que está me ensinando a fazer isso [usar os remédios do mato]”. 

“Que nada Nhanderu”, falou o rei, “pega ele e põe na cadeia”. Então, os soldados do rei o 

pegaram e o puseram na cadeia. Mas ele saiu; simplesmente abriu a porta e saiu. A policia 

o pegou de novo e o levou de volta à cadeia. Então, o chefão do rei perguntou pra ele: 

“Como é que você saiu?”. “Nhanderu que abriu a porta pra eu sair”, respondeu Tupã Ra’y. 

“Como é que o Deus vai vir com você. Como é que eu não enxergo?” falava o rei. Foi 

então que Tupã Ra’y pensou: “Estou querendo ir lá com o meu pai. Então eu tenho que 

tirar o meu sangue aqui. Tá”. Já que o pai não vai levar o filho com o sangue e tudo, ele 

começou a ir à casa de todo mundo falando que ele era Nhanderu; estava provocando o rei. 

Pouco depois o rei falou pro pessoal: “Ah, já que ele fala que é Deus, mata pra ver. Se for 

Deus, ele não vai morrer”. Mataram Tupã e o levaram na cruz, igual no filme mesmo.  

Ataram, fizeram cruz, carregaram, mandaram ele carregar: “Leva lá”. Então ele levou a 

cruz, foi. Pregaram, judiaram, pregaram. Aí ele ficou um pouco na cruz, e quando saiu 

todo o sangue ele falou com o pai dele: “Me salva, meu pai”.  

 Então veio a chuva e a mãe, a Maria, que estava cuidando dele, o tirou da cruz e o 

levou ao cemitério. Deu um banho nele e o colocou no caixão, para enterrá-lo. O rei falou 

aos soldados: “Agora vocês vão ficar de guarda. Se for Nhanderu, vai sair. Assim que ele 

sair, você pode dar tiro de novo, pra nunca mais”. Passou o tempo e à noite os guardas 
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eram trocados. Depois de três dias veio a chuva, com relâmpagos, trovão, tudo. Quando 

veio a chuva, o vento forte arrancou um pedaço da casa do rei. Os guardas que estavam lá, 

vigiando, correram da sepultura de Tupã Ra’y. Correram e foram para a casa do rei, mas só 

que a casa do rei estava caindo. No outro dia bem cedo a mãe (Maria) foi ver o que tinha 

acontecido. Mas ela não viu mais nada na sepultura, só tinha o lençol que Tupã Ra’y usava 

e não tinha nem caixão mais, tudo tinha sumido. A mãe se assustou, porque não viu o filho 

e falou: “Ah, se for Deus que levou, vai levar”. Então ela voltou pra casa dela. Ela não ia 

contar a ninguém, só que assim que ela voltou, ela encontrou com um homem, na estrada. 

Este homem era Tupã Ra’y que estava vindo, voltando, mas ela não o reconheceu. Aí Tupã 

Ra’y perguntou para a mãe: “De onde que você está vindo?”. E a mãe falou “Fui lá no 

cemitério olhar a sepultura do meu filho, mas só que ele não estava mais lá não”. Tupã 

Ra’y falou pra ela: “Sou eu, você não me conhece?”. Mas a mãe não acreditou. Então ele 

mostrou a mão furada no lugar onde foi pregada na cruz e o pé, também, furado. Foi assim 

que ela acreditou (oguerojerovia)16. Ela abraçou o filho e assim que ele abraçou a mãe, se 

foram juntos. Diz que todo mundo veio em cima dele, e o Jesus Cristo (Tupã Ra’y) falou 

assim: “Agora vocês ficam na Terra, mas põem a mão pro céu, que eu estou indo”, e 

sumiu.  “Era assim que minha avó falava”, conta Augustinho, “mas, por que a minha avó 

sabe essa história?”, pergunta.  

 Nirio e Vilmar me disseram que tem essa tava, uma ruína onde está a mãe de Tupã; 

este lugar se chama Tupã xy amba. O próprio Tupã deixou pra mãe, até hoje. Por isso que 

pra fazer remédio tem que acreditar muito em Tupã, porque é a mãe dele que olha. 

Augustinho fala que “é pra acreditar em Tupã, não só em Tupã, a própria Tupã xy (Maria), 

Tupã xy amba. Tem que sempre pôr a mão, porque ela que cuida do filho e o filho que 

cuida da gente aqui na Terra”. Quando a pessoa faz um remédio, ela acredita. “Quando 

você vai fazer alguma coisa, remédio para a pessoa, ele e ela que dão a força”. Vilmar diz 

que é Tupã também que cuida da medicina do jurua, é ele que dá força. “Como que a 

pessoa, se não acreditar em Nhanderu, ia ter coragem de fazer essa cirurgia?”, se pergunta 

retoricamente.  “Por isso que quando o pajé não resolve a doença, ele passa para o jurua. 

Porque é Tupã também que cuida”.  

16 Outro dos motivos que encontramos repetidamente nestes mitos é o do reconhecimento e não reconhecimento dos 
parentes entre si. As relações de parentesco nem sempre são auto-evidentes, sendo um espaço privilegiado para o engano 
e o equívoco.  
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1.4. Entre tempos 

 

 Ouvi estas histórias das andanças dos Nhanderu na Terra em diversas ocasiões, e 

aqui reuni todas elas em um só texto para poder apresentá-las. Neste texto, podemos 

perceber que são diversos os motivos que se repetem e se transformam, de uns mitos a 

outros, aparecendo como variações uns dos outros. Ao longo do trabalho iremos vendo 

como vários dos eventos em que se configuram, expressam e manifestam as relações entre 

pais e filhos, cunhados, cônjuges, afins e consangüíneos, são variações destes eventos 

míticos para os quais quero chamar a atenção. Este liame entre eventos míticos e eventos 

cotidianos não pode ser explicado considerando os mitos como uma maneira especial e sui 

generis de representação da vida cotidiana e das relações sociais; os Mbya possuem uma 

complexa teoria a respeito desta relação a qual, por enquanto (dado que meus 

conhecimentos são, aqui, certamente restritos) me limito a pressentir na afirmativa de 

Augustinho: “desde o começo da Terra o que vai acontecer hoje já tinha acontecido”. 

Voltarei a ela à frente. Por ora, cabe dizer que é neste sentido, o da repetição de 

acontecimentos relacionais, que as historias sobre as caminhadas dos Nhanderu na yvy 

rupa (plataforma terrestre) nos permitem vislumbrar alguns aspectos do parentesco e dos 

regimes de socialidade mbya.  

 Estou chamando de socialidade tanto o conjunto de relações sociais, como os 

modos específicos e variados em que estas relações se constituem. Nas palavras de 

Macedo, parafraseando Wagner e Strathern, trata-se de “uma matriz relacional de produção 

de sentido e de coletivos, que é renovada a cada ato de comunicação” (2009, p. 71). A 

hipótese e o intuito é que, ao longo da tese, o conceito de socialidade se defina para o 

contexto relacional múltiplo e complexo do qual os Mbya fazem parte. Socialidade, 

poderíamos dizer por ora, é o regime relacional que conforma as paisagens variadas a 

partir das quais podemos testemunhar uma multiplicidade, sendo esta o cosmos mbya do 

qual o nosso mundo também faz parte. 

 Em resumo, considero importante ter me reportado aos mitos, em algumas de suas 

versões, para falar sobre a socialidade mbya, por uma parte porque é isto que os próprios 

Mbya fazem e, por outra (que pode muito bem ser a mesma) porque as relações e os atos 

dos Nhanderu na yvy rupa fazem parte do fundo e fundamento desta socialidade. É por isto 
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que considero possível e pertinente dizer que a vida dos Mbya atuais é, em muitos 

aspectos, variação dos mitos (que são, por outra parte, também vida, histórias de vida, 

variações umas das outras). Notamos acima, e continuaremos a notar, que a socialidade 

mbya está longe de se restringir ou resumir à plataforma terrestre e ao tempo atual da vida 

cotidiana. Em certo sentido, uma etnografia poderia ser, como os mitos, definida “pelo 

itinerário que escolhe percorrer através dos registros de um campo semântico global”, no 

qual se articulam códigos astronômicos, geográficos, anatômicos, sociológicos e éticos 

(Lévi-Strauss, 2006 [1968]). A pesar de minha análise se afastar, à sua maneira, de uma 

etnografia propriamente dita, é por ela surgir a partir das falas dos Mbya e por estarem 

estes códigos presentes nelas que se torna necessário, também, que reflita sobre as 

articulações entre eles. Para fazê-lo e, ao mesmo tempo, manter a atenção na socialidade, 

ou seja, nas relações entre as pessoas, ressolvi pensar essa mesma socialidade, e cada um 

dos códigos e das articulações entre eles a partir dos movimentos de aproximação e 

afastamento operados por e entre pessoas, coisas e palavras.     

 Assim, dentre os temas e motivos que considero importante ao mesmo tempo notar 

e perseguir nestes mitos, está o da distância ideal entre cônjuges, aspecto central do 

parentesco mbya. Esta distância, no entanto, deve ser entendida de diversas maneiras 

segundo o código de referência. Marciana disse que Nhanderu Pa-Pa queria ter um filho na 

Terra, e que foi por isso que fez a mulher; ele não pôde trazer à plataforma terrestre uma 

mulher originária de uma plataforma celeste, e teve que fazer uma mulher para ele aqui na 

Terra. Aquela mulher estava geograficamente afastada demais, enquanto que esta, como 

vimos no comentário de Augustinho em que aludia ao caráter incestuoso da relação entre 

Pa-Pa e a sua mulher da terra, esta biologicamente demasiado próxima. Após uma briga - 

afastamento, por assim dizer, sociológico -, Nhanderu Pa-Pa deixa a sua mulher e volta ao 

amba (plataforma celeste). Este afastamento entre Pa-Pa e seus parentes aqui na Terra (que 

é, por sua vez, efeito de sua aproximação aos seus parentes do alto) inaugura, em um 

primeiro momento, a caminhada de Kuaray (ainda na barriga) e sua mãe, e depois, a de 

Kuaray e Jaxy. O que é notável, então, ao prestar atenção a estes aspectos do mito, para 

além das variações entre os códigos aos que se referem às distâncias, é a importância de se 

pensar os deslocamentos para poder compreender as relações entre as pessoas (ou o 

parentesco).    
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 Os três mitos que expus acima, quando interrogados tendo em mente a questão do 

parentesco, apresentam tomados em conjunto três limites do parentesco mbya: o incesto, o 

parentesco com as onças (que, atualmente, leva à transformação), e o casamento com 

brancos. Estes “limites”, veremos ao longo da tese, definem boa parte das “normas” e 

“regras” (teko) que os Mbya devem respeitar para ter uma boa relação com os seus 

parentes das plataformas celestes (os Nhanderu). Seria possível dizer que um ideal do 

parentesco mbya é a possibilidade de variação no espaço criado pela composição destes 

três limites, como se pelas distâncias que instauram criassem um território onde alocar 

trânsitos e passagens. Como explica o interlocutor de Ladeira, “Nhanderu diz aos seus 

filhos caçulas: - Não se deve ser como mymba (animais de criação), não se deve misturar o 

mesmo sangue, nem misturar-se com avarei (os que não são Mbya) [...]” (Ladeira, 1992, p. 

90). 

 Não podendo, nesta tese, dizer muito a respeito das regras de casamento ou do uso 

da terminologia de parentesco, vou, no entanto, refletir a respeito do conceito de regra, 

teko. Assim, gostaria de aventar a hipótese, ou expressar a intuição, de certo caráter duplo 

destas “regras” de parentesco, ou limites do casamento, de acordo com como aparecem 

nestes mitos e levando em consideração as “queixas” de Augustinho a respeito da conduta 

dos Nhanderu. Os motivos em repetição nos mitos nos permitem elucubrar algumas 

intuições a respeito do parentesco mbya, uma vez que estes mitos ao relatar a instauração 

da humanidade numa Terra feita para ela (ver também Cadogan, 1959), ilustram formas e 

idiossincrassias que as relações de parentesco assumem neste espaço específico e por conta 

das especificidades deste espaço. Para além de todas as boas intenções que possamos 

esperar dos demiurgos Guarani, as versões que aqui trago falam de um assassinato 

(fratricídio), um casamento com certa carga incestuosa, uma separação (divórcio), uma 

condição de orfandade, seguida pela confusão entre parentes reais e parentes fictícios e um 

casamento com alguém excessivamente afastado. Dado que os atos dos Nhanderu relatados 

nestes mitos ficam na Terra ao modo de imagens que os Mbya vão ter que repetir, seja 

porque é o conveniente, seja porque é inevitável, é importante considerar o relato dos mitos 

como uma forma de aprender a lidiar com o caráter duplo – conveniência e inevitabilidade 

– dos rastros deixados pelos Nhanderu na sua passagem por aqui. Voltaremos a este 

assunto à frente.  

 Sobre os “limites” do parentesco ideal podemos, ainda, considerar alguns detalhes. 

Contam os Mbya que na Terra, feita por Nhanderu Pa-Pa, o casamento com os animais era 
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comum, pois ele não queria matar aqueles que estavam ojepota, que estavam virando 

animais. Tupã, no momento em que “compra” a Terra, vem colocar um fim a esta situação, 

mas ao mesmo tempo, como diz Augustinho, a sua vinda implica na inauguração da 

possibilidade de casamento com os brancos – “diz que nós temos que casar com jurua, 

porque Nhanderu errou”. Nhanderu Pa-Pa teve um filho com uma mulher (na Terra) que 

ele mesmo fez e, por isso, próxima demais, enquanto que Nhanderu Tupã teve um filho 

com uma mulher da Terra, no caso branca, ou seja, afastada demais17. Por outro lado, se é 

a quebra (obliteração) de uma relação de “consangüinidade” (a mulher de Pa-Pa) que 

inaugura um casamento, é a quebra de uma relação de afinidade (separação de Pa-Pa e sua 

mulher) que devém uma aproximação indesejada entre deuses (Kuaray e Jaxy) e animais 

(as onças), a partir de uma confusão no reconhecimento dos parentes. Nos mitos, é entre 

quebras que a história encontra os seus lugares de transformação.  

 É importante enfatizar que entre o casamento, supostamente incestuoso, de Pa-Pa e 

o parentesco equívoco de Kuaray com as onças, pelo menos no que se refere ao conjunto 

formado por estes três mitos nas versões que aqui apresento, há uma transformação, uma 

sorte de continuidade de variação, cujo próximo movimento é a fecundação de uma branca, 

uma jurua, por parte de Tupã. Falando em termos de transformação ou de continuidade da 

variação, não pretendo explicar as nuances do processo, mas simplesmente indicar que o 

incesto, o ojepota e o casamento com brancos estão intrinsecamente relacionados de um 

modo que, a primeira vista, poderia parecer histórico, mas que de um ponto de vista 

estrutural o que parece é estar explicitando certo nó entre os regimes da socialidade e o 

devir do tempo como eterno retorno. Nó este que, o que vem a dizer, é que as relações 

estão atreladas a afecções, regras e comportamentos (tudo isto podendo ser incluído no 

conceito de teko), que “têm dono” e que têm uma história particular, um território próprio, 

um corpo, uma intencionalidade, e assim por diante. Em hipótese, isto ficará mais claro 

adiante quando falar da repetição e da imitação na abordagem da expressão de Augustinho: 

“o que vai acontecer já tinha acontecido”. No entanto, é ao longo de toda a tese que este 

assunto se distribui e vai se explicitando aos poucos nos termos de movimentos e 

interferências, memórias e territórios, trocas e pessoas, alegrias e tristezas, etc.   

 Cabe notar também que as caminhadas de Pa-Pa e Tupã instauram tempos 

diferentes no interior do tempo mítico, manifestados pela mudança de ‘dono’ que acontece 

17 Ver em Perri (2013) a comparação que faz dos mitos de Kuaray e Tupã Ra’y. 
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quando Tupã compra a Terra de Pa-Pa. “Comprar” aqui supõe “cuidar” e, aquele que vira 

‘dono’ é também aquele que deve vir para ver o que está acontecendo neste que é, em 

relação ao dos deuses, outro território. O caráter e as idiossincrâssias do ‘dono’ 

determinam, em parte, as condições de vida neste espaço; é porque Tupã é mais bravo que 

Pa-Pa que o cumprimento de certas regras se torna uma questão de vida ou morte. Desta 

forma, a mudança de ‘dono’ supõem também uma diferençação nos regimes de socialidade 

implicados: na época em que Pa-Pa era dono da Terra as relações sexuais (casamento) 

entre humanos e animais eram muito freqüentes, vindo a ser duramente castigadas com a 

mudança de ‘dono’ (Tupã) quem, por sua vez, inaugura a possibilidade (mesmo 

indesejada) do casamento com os brancos.  

 É provável que esta diferenciação nos regimes de socialidade esteja também 

relacionada ao fato de Kuaray e Jaxy terem subido ao céu instaurando a periodicidade entre 

o dia e a noite18. Tupã é, por sua vez, o responsável pelo crescimento das plantas, pelos 

ciclos das chuvas, e pela agricultura, o que o torna também o oficiante (ou um deles) da 

periodicidade sazonal19. O que podemos notar, então, aqui, é que a periodicidade aparece 

articulada com os deslocamentos dos Nhanderu, por sobre a Terra e entre a Terra e o céu. 

Assim, as condições de vida dos Mbya, as condições periódicas às quais se afinam os 

ritmos mbya, são ecos da socialidade divina que, por sua vez, promove e provoca os mais 

diversos deslocamentos. 

 No caso da mitologia Guarani, da qual apresento aqui uma pequena versão, 

podemos notar que este momento em que Tupã atua como o braço executivo da regra que 

impede o casamento entre as diversas espécies de seres é subseqüente à subida primeiro de 

Pa-Pa e depois de Kuaray e de Jaxy, que são os últimos deuses a pisar na Terra20, a 

18 Na verdade, desconheço o estado da periodicidade dia/noite anterior à subida de Kuaray e Jaxy ao céu, e aqui estou 
transpondo um fato amplamente encontrado entre outros povos ameríndios (ver Lévi-Strauss, 2006 [1968]). Porém, em 
Ladeira (2007) encontrei a seguinte passagem “Nosso pai primeiro fez o nosso mundo. Depois que ele terminou, então 
ele foi de novo para Nhanderu retã, levando seu brilho no peito. Então ficou só a noite. E, mesmo assim, havia os bichos 
e os pássaros no mundo. Havia homens e mulheres. Pois antes disso, antes de ir para o seu lugar, Nhanderu gerou seus 
filhos e suas filhas (Mbya) aqui no mundo. Então, com pena deles, dos pássaros e das pessoas, ele foi embora e falou ao 
seu filho Kuaray: - Vá ao mundo. E você será meu herdeiro (xe yvyryvarã)” (idem, p. 87).  Já a versão que eu escutei 
prosegue, uma vez que os dois irmãos sobem ao céu, contando as provas que Nhanderu impõe a cada um dos irmãos e, a 
raiz destas, deixa a Jaxy responsável pelo dia e a Kuaray pela noite. A falta de compromisso (periodicidade) do irmão 
mais novo desemboca numa mudança desta situação. Por sua vez, Jaxy, que é responsável pela defloração de todas as 
fêmeas, instaura a periodicidade das regras femininas, totalmente ligada à periodicidade agrícola (ver Ladeira, 2008, p. 
171-173).  
19 Careço de conhecimento um pouco mais profundo sobre o papel dos outros Nhanderu em relação à periodicidade 
sazonal, pelo que devo ser cuidadosa aqui com as afirmações. Quero, no entanto, notar a importância de Tupã e a sua 
centralidade em relação com a agricultura.  
20 É importante notar, que os seres considerados marã e’ỹ (imperecíveis), como são os Nhanderu e os nhe’ë (seres 
divinos) não pisam sobre a terra. Os primeiros vêm em veículos, e os segundos (as almas) andam nos ombros das 
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pretender habitá-la, o que supõe uma importante distinção em termos de espaços e 

territórios e uma disjunção entre divindade, humanidade e animalidade. São uns 

deslocamentos que criam os espaços para outros. Doravante, Tupã percorrerá também a 

plataforma terrestre, mas sempre andando em seus aviões e carros voadores.  

 Suspeito, então, que a “proibição” instaurada por Tupã (quem, no mínimo, instaura 

o “castigo” para esta conduta) conflue com o que em outro contexto Viveiros de Castro 

explica como uma bifurcação da “transparência originária” ou “complicação infinita” na 

invisibilidade das almas e dos espíritos e na opacidade dos corpos (Viveiros de Castro, 

2006, p. 323 apud Kelly, 2011, p. 04). Segundo Kelly (2011, p. 10), esta separação 

contextual de figura e fundo coincide nos mitos (ou em muitos deles) com “a instauração 

das convenções sociais”, assim como com a “constituição das coordenadas espaciais 

fundamentais”. Contando com que seria necessário um estudo mais e melhor aprofundado 

sobre os mitos Guarani para poder entender melhor esta confluência, o que é possível 

afirmar é que a separação figura e fundo, as convenções sociais e as coordenadas espaciais 

se encontram, por assim dizer, em um estado de imbricação e de implicação mutua que, 

como veremos, é fundamental tanto para a explicação como para a compreensão da 

socialidade mbya. Em certo sentido, o respeito pelos territórios alheios através da 

realização das convenções sociais, do cumprimento das “regras”, da atualização do teko, é 

prerrogativa da separação contextual figura/fundo. Em qualquer caso, são as relações entre 

as coordenadas espaciais, as convenções sociais e os arranjos figura/fundo que interessam 

aos Mbya que querem durar nesta terra.  

 Detenhamo-nos agora, brevemente, na história de Kuaray com as onças (xivi 

kuery), após a qual acontece a variação no regime de socialidade a que estou me referindo 

— a mudança de ‘dono’ da Terra. Se tivesse que escolher “o” mito do caçador (e da caça) 

entre os Guarani-Mbya, este seria o de Kuaray, filho de Pa-Pa, mas estas são palavras de 

quem poucos mitos conhece ainda. Na versão apresentada por Cadogan, o parakaó 

(papagaio) que Kuaray encontra quando vai caçar borboletas para alimentar a sua “falsa” 

avô, lhe diz: “A quienes devoraron a vuestra madre sustentais” (Cadogan, 1959, p. 75). Ao 

que se segue: “Al escucharle, nuestro pae Pa’i se apoyó en su arco y lloró [...] Volvieron 

con las manos vacías, sin llevar nada a su abuela” (ídem). Vimos na versão apressentada 

pessoas. Aqui estou supondo que quando Pa-Pa ou Kuaray e Jaxy estiveram na Terra, eles andavam nela como fazem os 
humanos, mas é só uma suposição. Em qualquer caso, a sua subida ao céu supõe uma transformação que provavelmente 
seja ao mesmo tempo espacial, temporal e social.  
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acima que, ao perder a mãe, Kuaray confunde os seus predadores (onças) com parentes, 

fazendo aparecer, no mito, a caça e o reconhecimento dos parentes como motivos 

entrelaçados. Ele passa a alimentar pela caça21 aquela (a onça velha) a quem não pode 

alimentar com a sua própria carne (Kuaray, o filho de um Nhanderu, era in-cozinhável). 

Não podendo ser caça, ele vira caçador, pedindo àquela que não pode devorá-lo que lhe 

faça um arco. Eis que o mito de Kuaray, ao seu modo, expressa uma aliança (ou elo) 

inevitável entre os caçadores e as onças. Tal elo, por outro lado, é explicado pelo tamoĩ 

Miguel (Rio de Janeiro) quando diz que “a onça é o cacique das caças, é ela que manda em 

tudo” (Mendes Junior, 2009, p. 119). Também ouvi xeramoĩ Augustinho dizer que a onça é 

o cacique do mato; suponho que é também por isso que os Mbya a chamam nhaneramoĩ 

kaaguyre, “nosso avó do mato”.  

 Trago esta questão à tona porque dentre os temas e/ou motivos que considero 

importante notar aqui está o da relação da caça com a sedução e o engano, sendo notável 

que a história de Kuaray com as onças esta povoada de sinais do engano e da sedução em 

sua relação com a caça e o parentesco (sinais estes que aparecerão também em outros 

contextos ao longo da tese). O engano e a sedução conformam o idioma a partir do qual 

tanto se constrói como se destrói o parentesco “fictício” entre Kuaray e as onças. O fato de 

Kuaray caçar para a sua falsa avó é signo de uma relação de parentesco: um ato de cuidado 

pelo qual a seduz como parente. Por outro lado, é por um equívoco (desfeito pela conversa 

que tem com o pássaro pikuii, na versão contada por Marina), ao achar que a onça era a sua 

avô, que Kuaray se dispõe a ocupar este lugar de fornecedor de carne de caça para aqueles 

que mataram a sua mãe. Uma vez revelado o equívoco, Kuaray se desloca no interior da 

posição de caçador: sem deixar de sê-lo, o que muda para ele é a caça, a presa, pois ele vai 

fabricar um mundéu (armadilha muito usada pelos caçadores mbya) para matar os seus ex-

parentes (é digno de atenção que quando o xivi se aproxima dele e do seu mundéu o 

cumprimente chamando-o de meu irmãozinho). Há aqui uma mudança entre formas da 

21 Nas trajetórias míticas que contam da presença dos Nhanderu na Terra, Kuaray parece ser o primeiro a ocupar a 
posição de caçador. Considero que valeria a pena explorar este lugar de Kuaray, de modo a compreender melhor a 
relação entre as onças e a caça, relação esta que está implícita na possibilidade de transformação em onça daqueles que 
comem carne demais, ou carne pouco cozinhada (carne crua) e, sobretudo, dos caçadores que comem a própria caça no 
mato, antes de chegar na aldeia. Um caçador sempre caça para alguém. Certa vez, Augustinho estava contando o caso de 
alguém que se transformou em onça por comer muita carne, principalmente de noite. Disse que se a pessoa come carne à 
noite, a onça pode olhar ela (a pessoa se dá a notar, se faz excessivamente visível). Perguntei a Augustinho como é que a 
onça sabia se uma pessoa tinha comido muita carne. Ele me respondeu que a onça olha a própria pata e vê o sangue da 
pessoa, sendo deste modo que ela saberia. Este relato do Augustinho ilustra o hiato entre o parentesco, a pessoa, o sangue 
e a caça; hiato, infelizmente, ainda obscuro para mim. A caça, por outro lado, pode ser relacionada de múltiplas formas 
com a afinidade; na minha tese, o tema da caça e o da afinidade se relacionam, em parte, por adotarem como idioma 
privilegiado a sedução e o engano.  
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caça, passando do uso do arco e flecha ao uso das armadilhas. Podemos, também, pensar 

que o que há é um deslocamento entre a posição de caçador “para” e caçador “das” onças 

e, concomitantemente, entre parente (fictício) e inimigo (real). As relações de parentesco 

parecem ser (também) aqui um “faz de conta” (Wagner, 2010a, p. 26). Porém, se o 

parentesco entre Kuaray e as onças é o produto de, por uma parte, um engano e, por outra, 

um equívoco, isso não o torna menos parentesco, pois, como diz Wagner, “Não há tal 

coisa como parentesco não fictício; quando o faz de conta desmorona, também desmorona 

o parentesco” (idem). 

 É também nas histórias em que aparece Anhã que, como vimos acima, o engano 

volta a ocupar um lugar central. Se no episódio do lago, Kuaray e Jaxy enganam Anhã para 

roubar-lhe os peixes, é por se confundir excessivamente com um peixe (pois ele morde o 

anzol) que Jaxy acaba virando comida de Anhã, inaugurando assim um dos modos e das 

possibilidades da morte, aquela dos nhe’ë a caminho do amba de Nhanderu. Passando do 

mito ao tempo cotidiano constataremos que a confusão e o engano constituem 

reciprocamente o contexto e o idioma geral das condições da socialidade no que aos seus 

desafios e problemáticas se refere. A confusão, o se enganar ou ser enganado, e o engano, 

o enganar, acarretam também na vida humana os arranjos das posições de caçador e/ou 

caça e de receptor da caça, de provedor e de quem é alimentado, de matador ou de vítima, 

de sedutor e de seduzido, de feiticeiro e de enfeitiçado, assim como também promovem e 

facilitam a troca de perspectivas. Isto é evidenciado, como vimos, no mito de Jaxy e 

Kuaray. Já no caso do mito de Tupã Ra’y testemunhamos que as mentiras das pessoas 

viram verdades, pois aquilo que eles dizem ser a Tupã Ra’y é o que acaba sendo (crianças 

viram porcos e patos, espigas de milho viram pênis, plantações viram pedras). O acreditar 

ou o não acreditar (-jerovia) determinam e definem a troca possível com o Nhanderu. Na 

socialidade ilustrada no mito de Tupã Ra’y, que marca e expressa o adequado sistema de 

reciprocidade, o mborayu, explicitado pela diferença entre todos aqueles que “erram” e a 

velhinha que “não errou”, a mentira e o engano viram fatos. É pela sua qualidade de 

Nhanderu, mesmo andando entre os homens, que a palavra de Tupã Ra’y cria mundo. 

Palavra que transforma e gesto que cria: ombo-jera.  

 A mudança que ocorre quando Tupã compra a Terra supõe uma sutil variação no 

idioma do engano. Nesta época, o engano passa a ter outras conseqüências e outras 

implicações em relação ao parentesco. No mundo no qual Tupã é o ‘dono’, se torna vital 
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distinguir corretamente entre dois tipos de seduções: a sedução para a predação (a sedução 

do caçador) e a sedução para a afinidade (a sedução do cônjuge). Enganar-se com respeito 

a estas seduções, supõe o deslizamento entre a posição de predador (o caçador que seduz a 

sua presa) e a posição de cônjuge; é isto que acontece nos casos de ojepota (transformação 

em animal) inaugurados sempre a partir de uma sedução por engano, pois a pessoa vê a 

imagem humana daquilo que, no fundo, é um animal (ou vê o fundo humano de quem só se 

deveria ver a forma animal), contestando assim a separação figura/fundo do 

humano/animal que evita os equívocos; e, em certo sentido, denunciando a “ficção” do 

parentesco “entre humanos” (uma vez que o casamento humano/animal é possível, os 

limites do parentesco se diluem). Esta “ficção”, por sua vez, deverá ser corretamente 

manejada para poder evitar o casamento com os brancos. 

 Os arranjos entre as diversas posições implicadas no que aqui estou chamando de 

parentesco mbya são por demais complexos e intrincados e, como na minha pesquisa não 

abordei diretamente nem o tema da caça nem o do ojepota (a transformação trans-

específica), assim como as relações com os brancos ou o incesto, não posso levar a 

reflexão além desta insinuação da existência de um jogo de deslocamentos de posições de 

parentesco (parente/não parente) e da predação (caçador/caça); isto porque o parentesco só 

pode ser feito pela predação (é preciso alimentar os parentes, tanto para tê-los como para 

fazê-los), assim como a predação só pode acontecer pelo parenteso (é preciso que haja 

parentesco para que os corpos, a predar, se façam).  

  

1.5. A condição humana como paradoxo da repetição 

 

 Voltemos mais uma vez à afirmação de Augustinho: “desde o começo da Terra o 

que vai acontecer hoje já tinha acontecido”. Quando ele me disse isto estava, pela primeira 

vez, falando comigo a respeito das caminhadas dos Nhanderu na Terra e, não sem certo 

pesar, tentando exprimir um detalhe crucial da condição humana na Terra, a condição 

tekoaxy. “Porque hoje em dia casa com primo, com prima, com tia”, continuou dizendo 

Augustinho (ele estava se referindo ao fato de Pa-Pa ter casado com, a bem dizer, a própria 

filha). Mas não só isso; há outros “erros” dos Nhanderu que, segundo Augustinho, 

determinam até hoje as condições de vida dos mbya: o fato de Pa-Pa ter matado o seu 

irmão, o fato dele ter deixado aquele homem grávido morando em um amba, e o fato de 
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Tupã ter casado com uma branca. “O que vai acontecer já tinha acontecido” – isso expressa 

o que intuo ser uma máxima mbya sobre a natureza dos atos dos Nhanderu como, em certo 

sentido, inescapavelmente repetíveis. No entanto, haveria que se comprovar até que ponto 

esta é uma “máxima mbya” ou um modo de entendimento daqueles Mbya que me 

ensinaram tudo o que conseguí aprender. Em qualquer caso, gostaria de poder discorrer um 

pouco ainda sobre esta questão. 

 Não são só os Nhanderu propriamente ditos - os “pais verdadeiros das almas-

palavras”, como diz Cadogan (1959, p. 22) - que inauguram atos a ser repetidos pelos 

humanos sob a Terra. Há toda uma plêiade de ‘donos’ de diversas afecções que justamente 

por causa de “erros” sofreram a metempsicose adoptando as mais diversas formas no 

momento da destruição da primeira Terra (ver Cadogan, 1959 e Pierri, 2013). O próprio 

incesto, que aqui atribuo como originado por Pa-Pa, teve antes o seu protagonista, Karai 

Jeupie, quem se casou com a sua tia paterna (ele é chamado por Cadogan, suponho que 

pelos próprios guarani com quem trabalhava, “El Señor Incetuoso”) e foi por causa deste e 

outros atos que, segundo tal versão, se originou o dilúvio que destruiu a primeira Terra 

(Cadogan, 1959, p. 57). Passaros, plantas, animais terrestres e aquáticos e até lugares, têm 

na historiografia de sua espécie uma humanidade na origem que adquiriu nova forma e, 

assim, outros territórios, por causa de seus atos e de seus “erros” ou acertos, e não é muito 

difícil ouvir aos Mbya contar estas histórias (há várias delas em Cadogan, 1959). Assim, 

entre os Mbya a articulação entre convenções sociais e arranjos figura/fundo de que 

falávamos acima oferece uma interessante leitura tanto da “regra’ como de sua transgresão, 

pois antes que tratar-se de questões morais, o que estas histórias nos mostram é que se a 

humanidade ainda permanece como o fundo de outro tipo de seres, estes seres também 

aparecem como “fundo” dos Mbya; aparecem, justamente, quando estes Mbya “erram”. 

Assim, a questão que se coloca é a da potência que os fundos podem ter para virar formas.  

    Eis que o conceito de “erro” (-javy) tem uma importância crucial para a 

compreensão da pessoa entre os Mbya. No caso que nos ocupa por ora, aproveito a brecha 

aberta por Augustinho para situar a problemática do “erro” em relação com a temática da 

“regra” (teko) uma vez que é na complexa confluência de ambos conceitos – o teko axy (o 

teko doente) – que se situa a humanidade mbya, como veremos. Os “erros” dos Nhanderu 

que aparecem nos mitos aqui apressentados - incesto, fratricídio, parentesco com animais, 

casamento com brancos, etc. -, são tipos de atos, no contexto do que poderia ser 
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considerado como os princípios da ética mbya, cuja proibição constitui boa parte das 

“normas”, regras e “costumes” que definem a correta socialidade. São justamente estes os 

atos que, quando realizados pelos Mbya, afastam aqueles mesmos que os inauguraram, os 

Nhanderu. Porém, são atos duplos, ambíguos em si mesmos, pois possuem também um 

caráter positivo e super-intensivo (por ser atos de Nhanderu, os mesmos que inauguram as 

condições da vida na Terra). Nhanderu Pa-Pa matou o seu irmão, Xariã, mas foi desse 

forma que evitou que ele criasse maiores problemas aos Mbya (o que não deixou de fazer, 

na forma de Anhã, segundo algumas versões, e como marimbondo, podemos supor, no 

mito de Kuaray). Tupã, por sua vez, teve um filho com uma mulher branca, mas é este 

mesmo filho, Tupa Ra’y, quem ensinou aos Mbya o uso das plantas medicinais, segundo 

me contaram.  

 Por último, gostaria de me deter um pouco no caso do suposto “incesto” de Pa-Pa 

(lembrando que, em outras versões, Pa-Pa cria a mulher como a transformação de um 

pássaro – ver Pierri, 2013). Tal “incesto”, do modo como é aqui apressentado, nos permite 

pensar algumas questões a respeito do parentesco que, no entanto, deverão ser avaliadas 

posteriormente pela etnografia (o que faço, em parte, no próximo capítulo). É preciso 

esclarecer, por isto, que estou só chamando a atenção para uma abordagem possível da 

questão, que não anula a possibilidade de outras e que, mais uma vez, deverá ser 

enriquecida e problematizada a partir de um trabalho etnográfico mais aprofundado. Do 

mito contado por Augustinho podemos extrair a conclusão de que Nhanderu Pa-Pa 

possibilitou a conjugalidade (afinidade) na Terra a partir de um desdobramento de si; tal 

“desdobramento” é interpretado por Augustinho como estando marcado enquanto relação 

de consanguinidade, o que torna o casamento posterior incestuoso (“errado”). As relações 

de gênero cruzado (lembremos que a decisão de Pa-Pa devém da ausência de relações de 

gênero cruzado) precisavam ser inventadas, atualizadas na Terra, fundando com elas a 

afinidade terrestre. É neste contexto que considero que podemos assumir, pelo menos 

parcialmente, o seguinte argumento de Wagner: "[...] o incesto não é um objeto tabu ou 

uma forma de mau comportamento, como havíamos pensado, o oposto do parentesco, mas 

antes seu perfeito apositivo. É o conteúdo sem forma de todas as relações de parentesco em 

contraposição à forma sem conteúdo do modo como têm sido descritas e estudadas” (2011, 

p. 32).  

 Entendo que “conteúdo sem forma” se refere àquilo contra o qual as formas são 

elaboradas. Assim, no caso do parentesco, teríamos como modo privilegiado de criação 
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destas formas as terminologias. Mas, o que interessa notar na conversa com Augustinho 

que aqui exponho como matéria de reflexão, é que pela sua potência o ato de Pa-Pa 

permanece como possibilidade que assombra, umas vezes mais e outras menos, a 

socialidade mbya. Augustinho me relatou vários casos, nomenado várias pessoas que, 

segundo ele, não poderiam estar casadas (dois de seus filhos inclusive); em outra ocasião, 

ele se queixava de que o abandono do tratamento via termos de parentesco (as pessoas já 

não estavam se referindo umas às outras de acordo com suas relações de parentesco) era 

causa na atualidade de uma profussão de casamentos considerados incestuosos 

(fundamentalmente, entre pessoas que têm pais e/ou mães que são irmãos, sem distinguir, 

no que sei, o gênero dos progenitores).  Considero, mas esta é uma opinião pessoal, que 

pelo fato do parentesco ter um espaço apropriado e delimitado pela articulação entre 

proximidades e afastamentos (endogamia e exogamia) tal como definidas pelos três limites 

aos que me referi acima – incesto, casamentos interespecíficos e casamentos com brancos - 

há sempre uma dificuldade para extrair o coeficiente de incesto das relações de afinidade 

entre aqueles que, por sua vez, têm limites à exogamia (o “tabu do outcest”, como diria 

Wagner, 2010a). A isto, haveria que se somar a questão geográfica pois, como veremos, é 

importante não buscar cônjuge cujos parentes morem demasiadamente longe, pois esta 

situação traz a inevitável saudade e os perigos da mesma na vida do casal. Por fim, não 

podemos esquecer o desejo por trás de cada uma das uniões, e a importância que a 

realização dos desejos tem para a duração da pessoa na Terra, como mostrou Pissolato 

(2007).  

 O incesto e as regras que o definem e delimitam não são temas que desenvolvo 

nesta tese. Se, no entanto, estou colocando aqui este assunto é para poder falar das “regras” 

(teko) de um modo geral, assim como do que poderia chamar de problemática da “boa 

distância”, entendendo que afastamentos e aproximações os mais variados estão 

mutuamente implicados, sendo por este víeis que quero abordar a socialidade. Tal 

problemática cria uma situação na qual o parentesco entre os Mbya, e a própria condição 

da humanidade, acabam tendo a qualidade de arranjos (ou conjuntos de arranjos), de jogos 

de aproximação e afastamento com respeito a estes limites duplos (incesto, parentesco com 

animais, casamento com brancos), positivos ao mesmo tempo que negativos, que definem 

as relações dos Mbya (com os parentes, com os animais e com os não-indígenas) e que são 

por sua própria natureza “inevitáveis”. É, então, por serem “inevitáveis”, que estratégias se 

fazem necessárias. A efeitos desta tese, considero interessante abordar o parentesco em 
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termos de um amplo conjunto de estratégias que os Mbya utilizam para provocar 

afastamentos e aproximações os mais diversos. Tais estratégias serão abordadas no 

próximo capítulo, mas elas se referem ao movimento de palavras – alguns casos de uso de 

terminologias de parentesco, por exemplo, mas também aconselhamento, feitiçaria, etc – 

de coisas – alimentos, remédios, dinheiro, etc – e de pessoas – almas e sombras, deuses e 

homens, animais e ‘donos’, etc; elas se referem, também, à memória, à alegria, à saudade, 

à raiva, à tristeza, ao ciúme, à preguiça, etc. A ideia de estratégia, cabe notar, for extraída 

de um artigo de Wagner (2010a), mas a intenção, antes que defini-la de acordo com o 

mesmo, é permitir que ela realize os seus próprios cruzamentos e crie as suas próprias 

metáforas aqui.     

 Neste mesmo intuito, antes de finalizar esta reflexão, gostaria de  colocar a relação 

entre o teko (“regras” e também “costume”) dos Nhanderu e o teko dos Mbya através do 

que poderiamos considerar como uma metáfora. Assim, trata-se de estabelecer uma relação 

entre o sentido da socialidade tal como vem sendo colocado aqui e o jogo tal como 

apresentado numa passagem do livro de Deleuze, Diferença e Repetição, que apresentarei 

a seguir e na qual o autor faz uma bela leitura das questões que invadem os clamores do 

Zaratrusta de Nietzsche. Cabe dizer, antes, que considero a metáfora possível por intuir que 

a diferença de jogos que expressa o hiato entre a humanidade e a divindade no pensamento 

nietzschiano, segundo entendido por Deleuze, encontra eco nesse espaço entre o humano e 

o divino, entre o mito e o cotidiano mbya cujos contornos e coordenadas estou propondo 

imaginar, tatear. Eco que, no entanto, é mais reverberativo que propriamente conceitual - 

dada a profundidade da metáfora em mãos do filósofo e dados os limites de uma tese de 

principante como esta -, como cabe ao eco, mas que mesmo assim nos facilita o percurso e 

as traduções entre teorias. 

Antes de tudo não há regra pre-existente, pois o jogo incide sobre sua própria regra. De 

modo que a cada vez todo o acaso é afirmado num lance necessariamente vencedor. (...) 

Desde então, não se pode mais dizer que os diferentes lances sejam numericamente 

distintos: cada um, necessariamente vencedor, acarreta a reprodução da jogada numa outra 

regra que recorta ainda todas as suas conseqüências nas conseqüências da precedente. A 

cada vez, os diferentes lances não se distinguem numericamente, mas formalmente, sendo 

as diferentes regras as formas de um lançar ontologicamente uno ao longo de todas as 

vezes. (...) Pura Idéia de jogo, isto é, de um jogo que não seria outra coisa senão jogo, em 

vez de ser fragmentado, limitado, entrecortado pelos trabalhos dos homens. (...) Ora, as 
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variações de relações e as distribuições de singularidades assim como existem na Idéia só 

têm como origem essas regras formalmente distintas para essa jogada ontologicamente 

uma. É o ponto em que a origem radical se subverte em ausência de origem (no círculo 

sempre deslocado do eterno retorno) (Deleuze, 2009, p. 391). 

 

    “Lances” são aqui os atos dos Nhanderu quando caminhavam sobre a Terra; todos 

aqueles atos, também, que devém em transformações dos humanos em animais ou plantas. 

É imprescindível notar, humanos e deuses não jogam o mesmo jogo: há uma diferença de 

potência essencial. Assim, este jogo divino que o autor retrata aqui deslinda, ao seu modo, 

as relações entre os movimentos e deslocamentos dos diversos Nhanderu (Pa-Pa, Kuaray e 

Jaxy, Tupã e Tupã Ra’y) em suas caminhadas pela Terra: esses diferentes “lances” que 

reproduzem “a mesma jogada numa outra regra que recorta ainda todas as suas 

conseqüências nas conseqüências da precedente”, regras estas que, enquanto recortes 

sucessivos, subvertem o ponto de origem e, mesmo assim, ainda são o fundamento das 

singularidades. Eis que esta “Idéia de jogo”, esta epítome do jogo, vem aqui ilustrar (e 

assim apoiar) a escolha do jogo como metáfora heurística para lidar com o parentesco.  

 Mas tem ainda algo que é crucial notar aqui, nesta alusão oblíqua ao Eterno 

Retorno que estou fazendo na tentativa de criar uma ponte entre duas filosofias da 

repetição. Pois, se esse sem-Deus que é Zaratrusta contrasta com a presença constante do 

divino no cotidiano mbya, há reverberações outras que, neste caso, são até conceituais. 

Trata-se desse “mensageiro da alegria” que tão nobre lugar ocupa tanto na obra de 

Nietzsche como na filosofia mbya e que é a “vontade de potência” (1983 [1883]).“O eterno 

retorno diz: o que quiserdes, queira-o de tal maneira que também queiras o seu eterno 

retorno22” (Deleuze, 2009, p. 27) - chegaremos a este ponto no final desta tese. Os atos dos 

Nhanderu são fundadores, ou seja, inevitavelmente repetíveis, porque são atos realizados 

na intensidade. Deuses criam mundos pela sua capacidade de vontade de potência: 

potência que, entre os Mbya com quem tenho convivido, tem tudo a ver com a alegria (-

vy’a). E a alegria, como teremos oportunidade de testemunhar neste trabalho, é a chave da 

socialidade mbya; portanto, para abordar a última se torna obrigatório e inescapável tentar 

vislumbrar, por entre os jogos divinos e humanos, nos caminhos e percursos de uns e de 

22“Vontade de potência, de modo algum significa ‘querer a potência’, mas, ao contrário, seja o que se queira, elevar o que 
se quer à enésima potência, isto é, extrair sua forma superior graças à operação seletiva do pensamento no eterno retorno, 
graças à singularidade da repetição no próprio eterno retorno” (Deleuze, 2009, p. 28). 
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outros, a potência e seus movimentos, os desejos e suas vontades. É na “enésima potência” 

que os Nhanderu fazem as coisas; eis que a sua natureza divina dificilmente encontraria 

melhor definição: eles são seres hiperbólicos (ver Pierri, 2013). 

 Mas, o que dizer das “regras” e da variação possível que inauguram? Qual o jogo 

de transformações que explicitam um leque de possibilidades? As articulações entre os 

limites da afinidade e da consangüinidade é que outorgam os arranjos cromáticos nesta 

peça em que o mito vem de encontro com a vida. Assim, temos Nhanderu Pa-Pa às voltas 

com o tema do incesto, Nhanderu Tupã e o perigo da transformação em branco, e Kuaray e 

o ojepota, transformação em animal. Ao que parece, é tudo um conjunto de confusões: Pa-

Pa confundiu consangüíneo com afim, Tupã confundiu afins potenciais com afins reais e 

Kuaray confundiu inimigos (pois tinham matado a sua mãe) com consangüíneos, caçadores 

com parentes a ser alimentados. O paradoxo é que entre as confusões em que aparece o 

parentesco, é que se desenham os seus contornos. Esse parentesco que será sempre, 

doravante, invadido pelas confusões. 

 As caminhadas dos Nhanderu sobre a Terra são histórias e, ao mesmo tempo, 

continentes cujo conteúdo é a sabedoria que faz durar, que faz ficar na Terra; que faz ficar 

caminhando, na esperança de encontrar caminhos em que determinados afastamentos se 

transmutem em determinadas proximidades. Kuaray e Jaxy lançam flechas ao céu não só 

pra construir uma escada que lhes permita subir, mas para fazer o céu descer. Estes 

conhecimentos são importantes e estratégicos porque a despeito das diferenças, há uma 

continuidade entre o tempo mítico e o atual que torna a condição tekoaxy (do humano 

perecível) transmutável em condição marã e’ỹ (do divino imperecível); eis a meu ver o 

sentido da expressão “chegar em Yvy Marã e’ỹ levando o próprio corpo” (ver Cadogan, 

1959 e Clastres 2007 [1978]). Esta continuidade entre tempos se traduz e se expressa 

também por uma continuidade espacial. Há caminhos entre o amba de Nhanderu (planos 

celestes onde habitam estes seres divinos), e a Yvy Rupa, o plano terrestre que é território 

dos Mbya. E estes caminhos, como veremos ao longo da tese, são constante e 

cotidianamente transitados: o movimento irá se tornando, aos poucos, a questão-problema, 

pois é justamente este trânsito que permite aos Mbya conhecer o costume, o teko, do “povo 

do alto” (yvategua va’e) – o Nhanderu reko, assim como as próprias “regras”. Na 

continuação vou expor algumas das informações que tenho a este respeito, à maneira de 

um álbum de fotografias em que a paisagem se constrói entre o que se vê e se diz sobre a 
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vida dos nhe’ë, e o que não se sabe, e deve ser aprendido ainda ou simplesmente 

imaginado. Lidamos, mais uma vez, com um quebra-cabeça em que faltam ainda muitas 

peças. Eis o que há. 

 

1.6. Nhanderu kuery (o povo do alto). 

  

 “No inicio era tudo escuro, não tinha nem animais, muito menos humanos. De 

repente, surge um tipo de faísca (overa), vindo de muito longe... Então se transforma em 

um ser muito poderoso, que chamamos criador de todas as coisas” (Silva, 2009, p. 07-09). 

Este ser que Silva chama onhembojera ha’e va’ema, “criador de todas as coisas” é 

Nhanderu Pa-Pa Tenonde (Cadogan, 1959). “Nhande Ru Pa-pa Tenonde guete rã ombo-

jera pytũ yma gui” (“para su próprio cuerpo creó de las tinieblas primigenias” (idem, p. 

13). Depois de criar (ombo-jera) um corpo para si, ele engendrou “llamas y tenue neblina” 

(“tataendy, tatachina oguero moñe-moña) e criou o fundamento da linguagem (ayvu 

rapyta) (idem, p. 19), o fundamento do amor (mborayú rapyta) e os hinos sagrados 

(mba’e-a’ã) (idem, p. 20). E assim, para ter com quem dividir (omboja’o i água) a 

linguagem, o amor e os hinos sagrados, Nhanderu Pa-pa Tenonde criou (oguero-jera) “a 

quienes serían compañeros de su divindad” (o yvára irũ rã i) (idem, p. 21). Ele criou 

primeiro Nhamandu Py’aguachu, “para verdadero padre de las almas de sus futuros 

numerosos hijos” (idem). 

A continuación, de la sabiduría [mba’ekuaa] contenida en su propia divinidad, y en virtud de 

su sabiduría creadora, al verdadero padre de los futuros Karaí, al verdadero padre de los futuros 

Jakaira, al verdadero padre de los futuros Tupã, les impartió consciencia de la divinidad. Para 

verdaderos padres de sus futuros numerosos hijos, para verdaderos padres de las palabras-

almas [nhe’eng ru ete] de sus futuros numerosos hijos, les impartió consciencia de la 

divinidad” (Cadogan, 1959, p. 22). 

  

 Em Araponga me disseram que os Nhamandu são os xondaro dos Nhanderu.  

Nhamandu kuery jogueru mavy.  Nhanderu Pa-Pa chama os Nhamandu na virada da noite, 

para introduzir o dia. Diz Augustinho que às três horas da manhã Nhamandu kuery 

jogueru, “eles trazem” o dia; é por isso que nós aqui da Terra também temos que levantar 

nessa hora, e começar a fazer alguma coisa. “Assim era antigamente”, diz pensativo 

Vilmar, “quem vai caçar, ou quem vai trabalhar, antes entrava na casa de reza, perguntava 
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o que é que pode fazer”, porque se o karai tivesse sonhado alguma “coisa diferente”, era 

melhor não sair. “Tinha muito a ver com Nhamandu”, explica Vilmar. É que Nhamandu 

kuery começam a trabalhar às três da manhã, “vendo quem levanta mal, quem está doente, 

já estão sabendo”, explica Augustinho. O que os Nhamandu vêem quando vêm andando 

pela Terra em seus veículos, o que vêem acontecendo em planos invisíveis aos Mbya, é 

uma informação preciosa aos karai (nome usado para ser referir aos mais velhos com 

respeito, reconhecendo o seu conhecimento; é também o nome com que se podem chamar 

os xamãs) que aguardam em sua vigília. 

 Marina tentava me explicar que essas perguntas que eu estava continuamente 

fazendo, sobre os Nhanderu e seus costumes, são saberes que eles não podem me fornecer 

do modo pragmático que estou parecendo pedir. Ela conta que enquanto Augustinho diz 

que não tem Nhamandu mirim, João Silva, cacique de Brakui, diz que existe Nhamandu 

mirim sim.  “Então, já tem duas histórias diferentes. Mas só que é igual, Nhamandu kuery 

é mirim, mas só que se tem mirim, ou não tem mirim, a gente não sabe”, explica, já um 

pouco cansada de mim, Marina. 

 “Os filhos de Nhanderu são Tupã, Karai, Jakaira, Kuaray?”, pergunto. Marina e 

Vilmar se olham. Jakaira é mais... tipo os pajés também, me explicam. “Pra você entender 

mais certo: é como ajudante, vamos dizer que ele é ajudante”, confirma entre suaves risos 

Marina. É que Jakaira fica lá no amba (plano celeste) fortalecendo os pajés que estão na 

Terra. Diz Marina que “Nhanderu é o mais poderoso. E Jakaira também”. Marciana falou 

que Jakaira, a quem ela chama Tataxinaja kuery (os donos da fumaça), traz o dia quando 

vêm. Tataxinaja kuery ogueru enoine ogueruma enoine ko’e. É ele que está trazendo o dia.  

 Ilda, mãe de Marina e filha de Marciana, gostava de contar sobre o amba de 

Nhanderu. Ela me contou que só tem um amba, mas que tem várias tetã, cidades23. É que 

Nhanderu tem muitos trabalhadores, “como o governo”. Diz que cada pajé aqui da Terra 

vai trabalhar para um Nhanderu. “Vamos falar assim”, explica Augustinho: “Nhanderu são 

várias pessoas, nós também. Kuaray, Karai, Tupã. Então eles também, lá em cima, também 

são várias pessoas. Kuaray, Tupã, Tupã Mirim, Karai, Karai Mirim, Kuaray Mirim”. O 

karai vai cantar para o Nhanderu dele, para o pai dele. Augustinho é Karai Tataendy Oka, 

porque o nhe’ë, lá em cima, trabalhava com o fogo, na oka, no espaço que tem em frente 

23 Pelo que entendi, o amba faz referência a todo um território que se divide em várias cidades (tetã); sendo assim, o 
amba de Nhanderu corresponde aqui ao que chamo de plataforma celeste. Porém este amba se divide em várias 
plataformas, umas estando mais altas que as outras.  
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da casa de reza. “Por exemplo, aqui... a noite não tem fogo aqui, né, aí o pajé vai falar pra 

mim: ‘Ah, você vai fazer fogo lá no terreiro’ Então eu trabalho com fogo”.  

 Diz Ilda que no amba de Nhanderu também fica de dia e depois fica de noite. 

Quando começa a anoitecer aqui, também anoitece lá. É que “o Sol é uma pessoa que está 

com o aparelho”; “essa pessoa vira o aparelho para a parede do Nhanderu, e aí a pessoa 

descansa”. Essa pessoa é Kuaray (de noite é outro que trabalha com o aparelho, é Jaxy). O 

dono da Terra é Nhanderu Tupã, e Kuaray trabalha para ele. Nhanderu Tupã “paga” para 

Kuaray trabalhar com os aparelhos, que são a luz do sol. Augustinho me disse que esses 

aparelhos se chamam jexaka. Kuaray trabalha com os jexaka, mas, segundo Augustinho, 

ele “já não quer trabalhar mais”. É que são poucas as pessoas que hoje em dia vão à opy 

(casa de reza, segundo tradução dos Guarani), e os Nhanderu não gostam disso. Eles estão 

aborrecidos. Por isso é que Augustinho sempre diz que “temos que pôr a mão pra ele, pra 

ele olhar”.  

 Lá no amba de Nhanderu tem koti (porco do mato), andorinhas, maino’i (beija-

flor). O maino’i vêm à Terra e traz e leva notícias boas e notícias ruins: por exemplo, se 

alguém vai engravidar, ou alguma visita de longe está chegando, ele vem avisar. Cada ano 

Nhanderu manda as andorinhas aqui na Terra, elas vêm fazer filhotes e depois voltam de 

novo para Nhanderu. Também acontece assim com os koti e com os maino’i. Cada ano 

fazem filhotinhos aqui na Terra, e depois vão para lá e trabalham com Nhanderu. 

 Diz Ilda que os “espíritos”, os nhe’ë, viram donos das plantas. Nhanderu é que 

passa. É igual com as flores, Nhanderu entrega a cada mulher um balaio cheio de flores. 

“Quando você ganha, você fica bem, fica forte”. A flor fica com o nhe’ë, que a coloca em 

seu quarto. O menino ganha popygua (instrumento feito com dois pauzinhos de madeira, 

que batem um contra o outro e que é muito usado na opy, “casa de reza”, ou quando se vai 

fazer uma viagem), ou pode ser mbaraka mirim (chocalho). 

 Ilda também me contou que todo mundo lá em cima come, mas não igual à gente. 

Eles comem só uma vez por semana. Comem mandui’ju (amedoim), jete ju (batata doce), 

komanda’i (feijão). Os nhe’ë comem as mesmas plantas que os Guarani deviam comer aqui 

na Terra, “as mesmas que Tupã deixou para os Guarani”. No começo, quando só tinha uma 

aldeia, foi lá mesmo que apareceu o avaxi, o milho. Só que hoje em dia, segundo Ilda, 

ninguém mais está plantando, só lá no Paraná. “Aqui nós plantamos, depois sumiu tudo”, 

conta; a terra não é boa, pois só há morros. Mas lá no amba de Nhanderu tem muitas 
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plantas. “Tem batata-doce, cana, arroz, milho, fumo, komanda’i, frutas. Tudo isso que 

Tupã kuery plantaram aqui na Terra também. Eles cuidam da plantação lá no amba, por 

isso que Nhanderu manda Tupã Kuery cuidar das plantas aqui também".  Nivaldo me 

contou que Nhanderu planta avaxi marã e’ỹ (milho imperecível), mas é só pra ele mesmo 

comer.  

 É Nhanderu Tupã que deixa as plantas aqui na Terra. E aí jurua também pega. Mas 

é Nhanderu que escolhe. Ele diz “guarani vai comer jabuticaba, guabiroba, gua’a”. E jurua 

vai comer tal, tal, e tal. Agora, se jurua pega a semente, coloca adubo, muito adubo, muito 

veneno, aí não é igual às frutas que crescem no mato. Diz Ilda que “quando tem chuva 

fraca e tem um pequeno relâmpago, são os Tupã kuery que vêm nos cuidar”. Eles 

trabalham quando chove. Eles cuidam da Terra, da água, do mato, e cuidam de nós. 

Quando vêm, a chuva limpa, o vento limpa. Por isso que a caça do mato vem limpinha, não 

é como quando a pessoa deixa a carne vários dias na geladeira. Segundo Ilda, “Tupã kuery 

nunca vêm embalde [à toa]. Eles vêm vários, em um avião. Eles são os que vêm com mais 

freqüência aqui na Terra, pois “são eles que cuidam".  

 Também Nhanderu Karai está lá no amba. Nhanderu Tupã, Nhanderu Kuaray, etc. 

De cada cidade em que eles moram vêm três ou quatro nhe’ë para cada aldeia, por isso que 

cada pessoa é de um jeito. “Por exemplo”, explica Augustinho, “eu vou casar com você e 

eu vou levantar cedo, mas você não quer levantar cedo porque você é outro nome”. Isso 

acontece muito no casal. “Marciana é Tupã Mirim e eu sou Karai Tataendy, eu sou o 

espírito forte e ela é o espírito fraco. Vera mirim, né. Fraquinho!”. Então nessas diferenças 

aí o casal também tem que se acertar24. Casa na Terra e casa lá em cima. Casa lá em cima 

também, mais já não como aqui na Terra, pois lá a mulher não dorme com o marido. O 

marido tem o apartamento dele, e a mulher tem outro. Diz Augustinho que lá nas cidades 

do amba de Nhanderu, os nhe’ë moram em prédios.  

 Se as diferenças que desenham os planos da socialidade no amba também influem 

nas relações entre os Mbya aqui na Terra, é importante notar que o que aproxima, afasta e 

24 Kelvein, um dos principais interlocutores de Macedo, explica bem estas questões: “Para, Kerexu, Jaxuka e Yva se dão 
muito bem com Karai, porque vêm do mesmo lugar, do lado do sol. Xape também é de lá, o brilho do sol. E Tatatĩ 
também vem do lado do sol. Jera é mais pro centro, Ara também. Vera é no centro. Lá em casa tem um moleque, Karai 
Tataendy, que é bem quietinho, fica sempre na dele. Comigo ele já se acostumou, porque a gente vem do mesmo lugar. A 
gente já se conhecia lá, então é mais ligado. Agora se eu tentar ser amigo de outro parente, Vera, Tupã, Tupã Mirĩ, Tupã 
Guaa, aí a gente acaba brigando, discutindo, umas palavras não encaixa. Por isso que lá em casa tem um rapaz que chama 
Tupã Mirĩ, e eu e Karai Tataendy temos vontade de ficar longe dele. Porque ele é mais agressivo, e a gente é mais calmo. 
Lá em casa tem eu [Karai Tupã], Karai Tataendy, Karai Popygua, nós três somos do mesmo lugar. Karai já são próximos, 
irmão do Nhamandu. Vera já fica mais perto de Tupã, raio e trovão. Jekupe fica mais pro centro” (Macedo, 2009, p. 211). 
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diferencia em um plano, não é o mesmo no outro. Esta questão, como iremos vendo ao 

longo da tese, é um dos problemas colocados pela filosofia, a sociologia e a cosmologia 

guarani, por esse pensamento voltado freqüentemente para as relações entre os dois planos 

de existência (a plataforma terrestre e as plataformas celestes). Mesmo que pudéssemos 

dizer que existe afinidade no amba de Nhanderu, pois eles se casam (ou pelo menos 

namoram), e consangüinidade, pois cada nhe’ë tem a sua “parentela”, o tipo de relações 

que implica a conjugalidade e, com ela, a afinidade, não são as mesmas que as da yvy vai 

(esta Terra; uma terra feia ou má): do que eu pude entender caberia dizer que no amba de 

Nhanderu a pessoa não sai de sua casa para ir morar em outra casa com seus sogros e 

cunhados; os nhe’ë moram sempre em suas tetã (cidades) de origem, nas quais cada um 

tem o seu quarto separado, não ficando todos juntos na mesma casa; os critérios que 

reúnem os nhe’ë em cada aldeia ou tetã são diferentes. Os nhe’ë, ao que parece, vivem 

exclusivamente com o que poderíamos considerar como sua parentela por filiação, ou seja, 

com aqueles que fazem parte de uma mesma tetã. Um interlocutor de Ladeira, por sua 

parte, lhe explicava assim: “Nós temos obrigação de visitar os parentes, porque os 

Nhanderu, entre eles, também se visitam. Tupã é casado com a filha de Karai. Quando 

passa a chuva com relâmpagos e trovões é sinal de que Tupã está indo visitar o sogro” 

(Ladeira, 2008, p. 149).  

 Para além da informação sobre as relações específicas de parentesco entre os 

Nhanderu, na fala deste Mbya é importante notar a explicação da “obrigação” de visitar os 

parentes, por ser isto o que os Nhanderu fazem. A importância de repetir na Terra o que o 

“povo do alto” (yvategua va’e) faz no seu amba, constitui o núcleo da maior parte das 

explicações sobre as “regras” (teko), entre os Mbya. Se as atividades, a moradia, as 

relações familiares, os tempos e os rituais dos yvategua va’e (aqueles que moram no alto) 

são assuntos sobre os quais só se pode ir ouvindo aos poucos e a respeito dos quais há 

muita variação de opiniões, o saber sobre eles é veiculado constantemente (pelo menos 

pelos mais velhos) como explicação e via para a compreensão das relações de casal, dos 

cuidados com as crianças, do modo em que cada karai se fortalece, etc. Se reflexões 

tentando desenhar o (suposto) sistema que rege a socialidade divina, são inúteis e 

impossíveis para mim, as eluqubrações sobre os costumes, gostos e afazeres, sobre as 

relações, os tempos e os espaços do “povo do alto”, os habitantes do amba de Nhanderu, 

não o são para os Mbya. As relações entre a pessoa e o seu nhe’ë e entre homens e deuses 

(o povo da Terra e o povo do céu), assim como as relações entre as pessoas, dependem em 
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muitos sentidos do saber a respeito da socialidade do ‘povo do alto’, os yvategua va’e 

kuery: o que eles comem, quando, onde moram, o que fazem, como se alegram, etc. Esta 

socialidade, por sua vez, está longe de ser homogênea a todos eles; a diferenciação de 

jeitos (de gostos, costumes e desejos), de teko, é o signo da vida no amba de Nhanderu. 

Diferenciação, também, de funções e capacidades.  

 Existem, por exemplo, dois tipos de Nhanderu e de nhe’ë, os fortes e os fracos, 

sendo importante levar isto em consideração. Os Nhanderu e nhe’ë mirim25, os “fracos”, 

não gostam de ver coisas ruins acontecendo (brigas, mortes, e violência em geral), não 

gostam de dar castigo, de causar sofrimento. Já os Nhanderu mais “bravos”, como Tupã e 

aqueles nhe’ë que provêm de seu amba, são considerados “fortes”, é são eles que cuidam 

da Terra nos dias de hoje. Os primeiros, os fracos, gostam de ficar na opy, enquanto que os 

segundos, os fortes (‘valentes’) costumam ficar na oka (pátio que se situa frente à opy ou, 

em um sentido mais geral, espaço externo à opy). Assim, para entender as diferenças de 

jeitos e gostos dos nhe’ë fortes e fracos, é necessário prestar atenção para a diferença entre 

os espaços que lhes são próprios a cada um deles. Por sua vez, a oposição ou diferença 

entre opy e oka tem importantes rendimentos na vida cotidiana e na organização política 

dos Mbya, como espero fique claro ao longo desta tese.  

 O que cabe notar neste momento, é que no amba de Nhanderu a oposição opy/oka 

coincide com a oposição dentro/fora (interior da “casa” e pátio exterior) e com a oposição 

alto/baixo, pois, pelo que ouvi, a opy de cada tetã se situa sempre algo acima da oka; esta 

diferenciação alto/baixo, por sua vez, também informaria sobre as relações entre os 

diferentes tetã do amba, sendo a opy de Nhanderu Tenonde a que se encontra, ao mesmo 

tempo, mais longe (da Terra) e mais alta, coincidindo, por sua vez, com o centro. Assim 

sendo, o centro (a opy) corresponde ao alto e a periferia (a oka) ao baixo. Tal 

correspondência, no entanto, foi por mim notada a partir unicamente de alguns 

comentários, ouvidos em várias ocasiões ao falar do amba e das opy nas diferentes tetã, 

nos quais os meus interlocutores faziam coincidir o fora, a oka em relação à opy, ou a 

plataforma terrestre em relação à platafora celeste, com o que está embaixo, ou seja, 

situavam o “fora” embaixo26.  

25 É importante notar, que às vezes os guarani se referem àqueles que conseguiram chegar em Yvy marã e’ỹ como os 
Nhanderu Mirim. É por isto que Macedo diz: “O nome mirĩ geralmente remete a uma posição inferior na hierarquia dos 
deuses, que corresponde a uma proximidade maior da terra” (2009, p. 212).  Porem, aqui o mirim diz respeito aos nhe’ë e, 
neste caso, o fato de se situarem dentro da opy em oposição ao espaço externo da oka, supõe que se situam em cima.  
26 Para uma interessante crítica sobre a tradução de yvate como céu, ver Ruiz (2004). 
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 Acho que estas coincidências, que deveriam ser melhor pesquisadas em outro 

momento, são interessantes porque descrevem as relações territoriais que, por sua vez, e 

como veremos em capítulos posteriores, incidem de maneira crucial nas relações sociais. 

Assim, a diferenciação do ‘povo do alto’ se inscreve nos nomes e também no espaço, este 

último sendo entendido em termos de direções (N-S-E-O). As posições relativas ocupadas 

por aqueles que estão em relação, se na frente (tenonde) ou emfrente (-ova), atrás, ao lado, 

encima, embaixo, etc, determinam, ao seu modo, a relação, e isto é notado quando se 

presta atenção à ampla pressença destes localizadores nas falas dos Mbya sobre o ‘povo do 

alto’. Diferenças de nomes e espaços são, por sua vez, complicadas e enriquecidas pelas 

funções e pelo “trabalho” de cada tipo de nhe’ë, de cada “parentela”. No que concerne aos 

Nhanderu mirim e os nhe’ë mirim, parece que tal diferença – replicada, por sua vez, no 

seio de cada tetã (pelo menos de alguns deles, como vimos no caso da questão de se 

existem ou não os Nhamandu mirim) – depende, também, de uma maior ou menor 

proximidade com respeito à yvy rupa (plataforma terrestre): os nhe’ë “fracos” têm maiores 

dificuldades para se “acostumar” com as coisas da Terra que os nhe’ë “fortes”, preferindo 

ficar mais afastados quando permanecem no amba. A característica principal que ouvi a 

respeito dos nhe’ë “fracos” é que eles se assustam com muita facilidade, querendo ir 

embora por qualquer coisinha.  

 Os nomes das mulheres que não têm medo, os nhe’ë fortes, são: Kerexu, Ara, Para 

Iwa, Para Yry. Diz Augustinho que todos esses nomes “têm significado, para que serve”. 

Como Marina, Kerexu, que lá no amba carrega jety (batata doce) numa cestinha, e vai 

oferecendo para as pessoas. Ela moi o avaxi (milho) e faz avaxi kui (farinha ou paçoca de 

milho) e leva para todo mundo. Já Iwa, a Ilda, lá no amba é dona do jardim. Ela fica no 

meio das flores, cuidando. Os nhe’ë que ficam dentro da opy, ficam lá sentados, mas os 

que ficam fora ficam trabalhando, “porque lá tem muito jardim, muita flor bonita, bonita, 

bonita”.  

 Quem tem nome Vera vem de Tupã tetã re, da cidade de Tupã. Segundo 

Augustinho, são três os nomes dos Vera Kuery, o pessoal de Vera. Tem Vera só, e tem 

Vera Mirim, que é “uma pessoa mais fraquinha, que não pode se assustar muito, não pode 

sentir coisa muito pesada que ele pode sentir forte e pode até ficar triste, até passar mal”. 

Vera Mirim é nhe’ë fraco e Verá é nhe’ë forte. E tem também Marangatu’i. Diz 

Augustinho que Marangatu já é “uma pessoa mais..., que pesquisa muito as coisas. Olha na 
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pessoa ou qualquer objeto... é muito observador”. Esses três moram na mesma região, na 

região do sol. Eles “vêm do lugar do sol, aonde o sol está”, conta Vilmar, que é Vera (Vera 

Tukumbó). As casas dos nhe’ë estão todas separadas, mas eles vêm da mesma região. E 

Kuaray também. Kuaray Mirim é uma pessoa que não é muito forte, como Karai Mirim ou 

Vera Mirim. Os mirim se assustam com facilidade pelas coisas aqui da Terra; se alguém 

falar alto com eles, aí já ficam meio tristes. Ipy’a mirim. Só Tupã Mirim que é mais forte, 

porque como é Tupã já sabe que qualquer coisa, manda raio. Vera é o principal que é py’a 

guaxu, coração27 bem forte e bem calmo ao mesmo tempo.  

 O lugar de Karai, Karai tetã re, fica mais pra lá do lugar de Vera, de Tupã e de 

Kuaray. É mais longe um pouco. Lá tem também Karai Mirim, só que na casa de Karai 

Mirim já não entra Vera Mirim, Vera Tupã, Tupã Mirim, Tupã. “Ali não entra mais. Só 

entra Karai Mirim”, explica Nirio. 

 Cada tetã, cada cidade no amba tem a sua opy. Tupã tem opy junto com Tupã Ra’y. 

Por sua vez, Tupã Ra’y fez um amba para a mãe dele, Tupã Xy, mas é só ela que fica lá, 

não tem mais nenhum jurua. Vilmar me explicou que Kuaray kuery, Kuaray Ru Ete kuery 

e Kuaray Xy Ete kuery ficam junto com Jakaira, e também com Nhamandu. Os três 

dividem uma opy. “Como é grande, divide. Então, nhe’ë não fica junto; fica em uma opy 

só, mas separadinho”. Nhanderu Pa-Pa também tem a opy dele. Ele fica no meio e visita 

todas as outras opy, porque ele pode entrar nas outras cidades. 

 Como víamos acima, os mirim gostam mais de ficar dentro da opy de Nhanderu. Na 

opy de Nhanderu os nhe’ë ficam fazendo almoço, esquentando a água para o ka’a (erva-

mate), queimando o petygua (cachimbo). “Então sempre estão lá ficando alegres, nunca 

tiveram essa curiosidade de sair pra fora para tentar ver o que é que está ao redor da casa 

de reza. Por isso que ficam lá”, conta Vilmar. E quando o casal aqui na yvy rupa, na 

plataforma terrestre, ganha neném, se Nhanderu mandou de lá de dentro da opy, então o 

nome dele vai ser Mirim. “Porque o espírito é de lá dentro, não de fora”. Os espíritos de 

fora são chamados okaigua; são os espíritos da oka. É lá que se juntam as cozinheiras para 

fazer almoço: uma assa batata, a outra faz paçoca, outra mbojape (tipo de pão feito com o 

milho moído no pilão). Aí o pessoal que está fora já conhece mais; eles estão convivendo 

27 O py’a é traduzido de diferentes formas pelos Guarani. Alguns deles o traduzem como fígado, outros como estômago e 
outros como coração. Considero que seria necessário saber algo mais a respeito da coincidência ou não do py’a com 
algum destes órgãos, ou se ele seria um “órgão” que inclui os três. O conceito de py’a, antecipando, ocupa um lugar 
muito relevante nesta tese.  
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com pessoas que sabem buscar lenha, pegar água. “Tem mais movimento do lado de fora”. 

Lá tem roça e tem mata. “E depois da mata?”, pergunto. “Depois da mata tem água”, 

responde Vilmar.  

 Os jurua também temos amba. O amba dos jurua fica na direção do amba de Tupã 

Ra’y xy, a mãe de Tupã Ra’y, na periferia do amba de Nhanderu. É outro amba, e não uma 

tetã a mais do amba de Nhanderu.  Então, os jurua ficam do lado dos Tupã, só que mais 

longe. Os nhe’ë dos jurua vão pra lá, ficam lá. Eles não vão ao amba de Nhanderu. “O 

amba é separado, não junta com nosso amba”, explica Ilda. É por isso que antigamente os 

xeramoĩ diziam que jurua não podia entrar na opy, que eles atrapalham muito. Mas, hoje 

em dia, alguns xeramoĩ (só alguns) mudaram de idéia. Eles dizem que jurua não atrapalha 

“porque acredita muito”. Tem também quem diz que não atrapalha porque não tem como 

atrapalhar, porque Nhanderu é muito forte. Em qualquer caso, na opy de Nhanderu não 

entra nhe’ë de jurua.  

 Ouvi dizer que no amba dos jurua tem uma árvore que foi Nhanderu que fez. É a 

árvore dos nhe’ë dos jurua. Segundo conta Ilda, nos tempos antigos, os escravos dos 

portugueses e os Tupinamba se juntaram para derrubar essa árvore. Eles estavam lá, quase 

conseguindo derrubar, quando chegou Nhanderu e os impediu. Ele disse: “Esse aí está na 

minha mão”. 

 Tupinamba também tem outro amba, eles não vão no amba de Nhanderu. Lá tem 

ainda os Tupi, junto com os Xokleng, os Kaingang, os Yanomami, todos os índios que não 

são Guarani. Augustinho diz que é Jekupe amba. Este também fica do lado de Tupã Kuery, 

quase junto com o amba dos jurua. Só que o amba dos jurua “fica para trás um 

pouquinho”. Diz Nirio que o nhe’ë do jurua mora mais perto da Terra, “num lugar bem 

bonito também, com jardins”. 

 Anhã também fica perto de Tupã kuery. Todos eles ficam assim, na periferia, perto 

de Tupã kuery, porque Tupã kuery é a “segurança” de Nhanderu. Tupã kuery que manda 

nesses outros amba. A primeira vez que Augustinho me falou do amba de Nhanderu, ele 

estava tentando me explicar a diferença entre os nhe’ë fracos e os nhe’ë fortes. “O mesmo 

que você trabalhou lá em cima”, me explicava, “você vai trabalhar aqui”. Ele me passou a 

impressão – acho que para me assustar um pouco, dado que o meu espírito é bem 

fraquinho – de que há uma guerra lá em cima, pois falava de um lugar em que os nhe’ë vão 

armados até os dentes, como se costuma dizer. É a tetã de Tupã, provavelmente, ou a 
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plataforma dos jekupe (são os espíritos que, segundo Augustinho, são os “seguranças”, os 

xondaro de Tupã). Eles queimam os anhã que entram com seus carros e motos fazendo 

arruaça no amba de Nhanderu. Okaigue kuery, “os da oka” é o nome que os xondaro, os 

soldados de Nhanderu, têm lá em cima. É que os anhã “perturbam muito o Nhanderu”, 

conta Augustinho. “Tem os carros deles, cavalo, avião, que nem Nhanderu. Se Nhanderu 

fica sabendo da perturbação, manda os xondaro dele pegar tudo e queimar”. Fiquei 

surpresa!  

 “Eles têm carros?”. Mais é claro; Nhanderu que inventou carro, avião, moto, “ele 

tem tudo”, me respondeu Augustinho. Então perguntei se esse fogo que queima os anhã é 

o mesmo fogo que queima o nhe’ë no próprio amba de Nhanderu, quando ele resolver 

voltar de vez. Augustinho respondeu:  

É o mesmo. Porque Nhanderu tem, né. No mundo de Nhanderu tem prédio, com muitos 

seguranças. Então diz que o espírito vai daqui, chega lá, ele vai saber quantos castigos vão 

fazer. Primeiro eles vão saber. Por exemplo, você foi casada com quatro homens, e você 

morreu. Aí diz que o espírito Nhanderu tem que queimar. Porque lá já não tem mais sangue 

que nós temos. E a carne, não é mais a que nós temos, é outra. E aí, nós que vamos daqui 

da Terra, Nhanderu não gosta, tem que queimar" (Augustinho, Araponga, 2011).  

 

1.7 De nomes e movimentos 

 

 Tupã kuery, Karai kuery, Jakaira kuery, Nhamandu kuery, cada um desses coletivos 

sai de sua aldeia para se visitar mutuamente, igual fazem os Mbya aqui na yvy rupa 

(plataforma terrestre). Os nhe’ë que ficam fora da opy, os chamados okaigua va’e, são os 

que ficam passeando, visitando as aldeias uns dos outros. Eles fazem festas e fazem 

reuniões nas quais os Nhanderu juntam os nhe’ë kuery. Eles se alegram quando se reúnem. 

Toda noite Nhanderu faz reunião, e também de manhã, meio-dia, e à tarde; ele junta todo 

mundo na opy. “Aí fica tudo junto”, explica Ilda. A partir das três da tarde e até 

amanhecer28. 

 Enquanto que na Terra os corpos dos Mbya ficam espalhados pelas diversas 

aldeias, muitas vezes passando anos sem se ver, no amba os seus nhe’ë se reúnem todos os 

28Diz a Ilda que é por isso que quando os mbya entram na opy falam assim “Nhe’ë não dorme, eu também não vou ter 
sono”. 
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dias, todas as noites. “Por isso que falei com minha mãe”, conta Ilda, “não fica triste por 

causa da Nina29, porque o espírito está junto, só o corpo que está longe”. Como veremos ao 

longo da tese, os tempos e espaços que separam os corpos não são os mesmos que separam 

os nhe’ë, assim como não são os mesmos os modos de percorrer as distâncias, de andar 

pelos caminhos. 

 Nessas reuniões, os Nhanderu vêem qual nhe’ë que fica mais fraco, qual não quer 

mais ficar na terra. “Por exemplo”, explica Ilda, “você, o seu espírito vai conversar com o 

meu, vai falar ‘Ilda você tem que ficar mais aqui’”, desse jeito, posso convencer ele a 

voltar à Terra, a não deixar o corpo e, desse modo, provocando a morte da Ilda. Diz Ilda 

que só nosso corpo que fica doente. “Nosso espírito não está doente, porque só come 

comida sagrada, fica na opy sagrada. Nosso corpo que anda na trilha, vai pra cidade, vai a 

pé”. A doença se insinua, por entre as palavras de Ilda, como a memória, os rastros e restos 

destes movimentos, destas caminhadas. No entanto, como vimos na fala do Augustinho 

(“nhanderu não gosta, tem que queimar”), também o nhe’ë pega “sujeira” nessa sua 

proximidade com o corpo. Às vezes, ele cansa e quer ir embora; no entanto, é Nhanderu 

que fala quanto tempo a pessoa vai viver na Terra, vai andar por estes caminhos. Quando 

acabar esse tempo, é ele que chama de volta. Iwa falou assim:  

Então o meu espírito está lá. Ele cuida o meu corpo, desce para cuidar e depois volta lá. 

Vai e volta o tempo inteiro. Para morrer mesmo Nhanderu pega o nosso espírito e passa pra 

dentro. Aí fecha, aí já era. Entra na opy. Fecha a porta e não sai mais não: não sai nem de 

dia nem de noite. Talvez Nhanderu vai escolher: só alguns que passam para dentro. Se aqui 

você matar, roubar, se você estiver ruim, seu corpo ruim, Nhanderu fala ‘Ah, esse espírito 

não vai pra dentro’. Ele manda para Anhã, que coloca na panela e come, e aí acaba. 

 

 Nirio contou que o nhe’ë tem três possíveis destinos depois que morre. O nhe’ë 

daquele que matou alguém, é mandado a Anhã e é comido lá - vimos acima que, na 

verdade, Tupã rouba este nhe’ë e coloca um ãgue (ex-sombra, espectro terrestre) no seu 

lugar, sem que Anhã perceba. Diz-se que o colocam em um caldeirão e que tem muitos 

anhã ao redor. Eles dançam e estão muito contentes, e agradecem a Nhanderu por ter 

mandado aquele nhe’ë.  Já o nhe’ë daquela pessoa que não cumprir as regras, as normas, 

29 Nina é a filha da Ilda e neta de Marciana. Ela mora em outra aldeia e, por ter um marido que está numa cadeira de 
rodas, dificilmente visita a sua família em Araponga. Em qualquer caso, um dado interessante é que os nhe’ë lá em cima 
não se reconhecem, ou seja, Marciana não sabe quem é a Ilda. “Só Nhanderu sabe”, explica esta última. 
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ou seja, aquele que comeu o que não devia, teve relações sexuais fora do casamento, 

bebeu, etc, esse sobe e é queimado pelo fogo de Nhanderu. Das cinzas Nhanderu recolhe 

“uma coisinha”, tipo um osso e aí “ele refaz um corpo para a pessoa”. Por último, o nhe’ë 

daquele que cumpriu direitinho – comeu a comida guarani, rezou sempre de noite, 

trabalhou muito com Nhanderu, etc – recebe só um banho. Diz Nirio que há uma casa onde 

se toma o banho.  Estes últimos são os chamados nhe’ë porãguei, os nhe’ë de pessoas que 

vivem tranqüilas, calminhas, que não fazem mal a ninguém, que não falam mal de 

ninguém. Se o mundo acabasse hoje mesmo, essas pessoas escapariam, porque elas têm 

nhe’ë porã. Todas as crianças têm nhe’ë porã, e é por isso que, segundo os Mbya, 

enquanto continuar nascendo crianças, Nhanderu não vai acabar com o mundo. 

 Lá no amba de Nhanderu ninguém morre. Em Ara Yma, no inverno, os nhe’ë são 

velhinhos; igual Nhanderu, que fica velho, com o cabelo branco.  Mas no verão, em Ara 

Pyau, Nhanderu Ete, Nhande Xy Ete mudam, ficam novos outra vez; e os nhe’ë também. 

Dizem então os Mbya que Nhanderu Ete -ekovia. Quando chega Ara Pyau, o tempo novo, 

todos os nhe’ë vão para o amba de Nhanderu. Ele recolhe todos os nhe’ë que ficam na 

Terra, até as criancinhas, leva tudo. Alguns escolhem voltar para a Terra, e outros não. 

Pode também acontecer que, mesmo depois de uma criança ter nascido, Nhanderu não abra 

a porta da opy para o nhe’ë sair, que o feche lá dentro. Nessas ocasiões, o onhemboery va’e 

(aquele que encontra/descobre os nomes mbya) se esforça muito para passar o nome em 

guarani, mas mesmo tentando ele já sabe que Nhanderu não mostrou o nome para essa 

criança. “Só veio o corpo [à Terra], para mostrar pro pai e pra mãe”, explica Nirio. Nessas 

ocasiões não tem como dar o nome indígena para essa criança. 

 Augustinho me contou que o avô dele falava que às vezes acontece que um nhe’ë 

que já veio aqui na Terra volta de novo. Nhanderu guarda o espírito que vai daqui e 

“aquele mesmo manda de novo”. Tem outros que vão e não querem mais voltar. Dizem 

que não querem voltar mais, e ficam lá. Mas aqueles nhe’ë que já viveram aqui e que 

querem voltar, aí Nhanderu manda de novo. Então, essas crianças que nascem assim são 

bem espertas, sabem tudo o que acontece e entendem tudo muito rápido. A avó de 

Augustinho até falou para ele que chegaria uma hora em que os que viriam pra cá, para a 

yvy rupa, seriam mesmo esses que já vieram; isso anunciará o começo do fim, num tempo 

assim como o de hoje, em que as coisas estão cada vez mais difíceis e em que há cada vez 

mais “sujeira” para o nhe’ë. “Agora a maioria das vezes está acontecendo que criança que 
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faleceu, a maioria das vezes esses daí mesmo que Nhanderu manda de volta pro casal que 

casou agora, pra ter filho”, me disse Augustinho. 

 Cada ano tem Nhemongarai na opy de Nhanderu. O Nhemongarai, como veremos 

no quinto capítulo, é a cerimônia na qual o onhemboery va’e, aquele que dá nome, 

comunica aos pais das crianças o “nome sagrado” ou “nome guarani” de seus filhos; o 

nome de seu nhe’ë, enfim. Em português, os Mbya chamam o Nhemongarai “batismo das 

crianças”, “batismo das sementes” e/ou “batismo da erva”, os dois últimos sendo em 

Araponga realizados, reciprocamente, nos meses de janeiro e julho momentos em que 

também se batizam as crianças. Há, na verdade, vários Nhemongarai que acontecem em 

diversas épocas do ano: pode ser das crianças, do avaxi (milho), do mbojape (bolinho feito 

com milho e assado nas cinzas), do ka’a (erva-mate), do ei (mel), ou do guembé 

(aningaúba ou banana-do-mico segundo Dooley, 2006, p. 48), segundo ouvi. Os Mbya 

explicam que quando a pessoa vem à Terra, ela “traz junto o nome”, e é no Nhemongarai 

que o karai que tem esse conhecimento, o onhemboery va’e, descobre o nome sagrado 

(marã e’y) ou nome mbya; do ato de “descobrir” o nome se diz ojapixaka, o que poderia 

ser traduzido como que Nhanderu ou o próprio nhe’ë “iluminam” o nome para o 

onhemboery va’e – ele é iluminado. O último capítulo desta tese é uma descrição do 

Nhemongarai. 

 É também possível que uma pessoa queira pedir para ouvir o seu sobrenome. Quem 

recebe um sobrenome ganha mais um nhe’ë para acompanhá-lo. Ilda me explicou que 

Nhanderu manda outro quando o primeiro está fraquinho e não quer mais ficar. Cada nome 

é um nhe’ë que acompanha – omoirũ nhe’ë pe, explica Ilda. Para dar mais um nome, o 

onhemboery va’e faz uma reunião com os Nhanderu e pergunta “Qual é que vai dar mais 

um nome?”. Ele procura saber quem é que vai ajudar a cuidar dessa pessoa aqui na Terra; é 

por isso que, como explicou Ilda, “você não recebe mais um nome, só deixa usar”. Igual o 

sobrenome jurua, “usa”. Em palavras de Macedo (2009, p. 210), o segundo nome se refere 

a “forças” que o nhe’ë “pegou” em sua descida à Terra, “antes de chegar ao corpo do 

sujeito, conferindo-lhe uma modulação agentiva ao primeiro nome”. Isto está parcialmente 

de acordo com a explicação que obtive de Ronaldo (aldeia Piraí, Santa Catarina), quem me 

contou que o segundo nome vem para a pessoa para ajudar no caso de alguma doença ou 

de alguma dificuldade pela qual está passando. Este nome faria referência a objetos ou 

coisas “sagradas” (marã e’y), às mba’e porã (coisas boas/belas), que a pessoa pode usar 
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para a sua defesa e proteção, ou para ajudar a curar os outros. Assim tem poty (flor), 

tukumbó (látigo), vera (raio), tataendy (fogo), popygua (varinhas de madeira usadas na opy 

para afastar os espíritos dos mortos), etc. Parece, então, que os próprios nomes (ou nomes 

próprios), que se referem a capacidades, sabedoria, entendimento, são também (assim 

como estes sobrenomes) expressão da possibilidade de uso de corpos/objetos marã e’ỹ, de 

mba’e porã, que facultam a pessoa para determinadas atividades aqui na Terra; tais 

atividades ou “trabalhos”, por sua vez, são prerrogativas de certas “parentelas”, ou seja, de 

filiações determinadas. Assim, é também ao ser nomeados por Nhanderu Tenonde que os 

pais verdadeiros das almas-palavra, os Nhe’ë Ru Ete, se diferenciam pelos elementos, 

objetos (e até palavras) que vão doravante usar (ver Cadogan, 1959).  

 É fundamental notar um aspecto central da cosmologia e da sociologia 

diferenciante mbya, que podemos resumir na fala de Ricardo (Karai Poty): “cada nome tem 

um modo de ver” (Macedo, 2009, p. 211). Com o nome revelado pelo onhemboery va’e os 

Mbya recebem toda uma sabedoria, um corpus de conhecimentos referentes aos lugares de 

origem, às filiações dos nhe’ë, aos seus gostos, seus teko (costumes) específicos, seus 

“trabalhos”, como costumam dizer os Mbya, no amba de Nhanderu. “De cada lado tem 

uma aldeia sagrada de onde a gente vem e os nomes que a gente recebe. Mas geralmente só 

pajé que sabe qual é. Cada lugar tem um conjunto”, explica o interlocutor de Macedo 

(idem, p. 212). É notável aqui a idéia das diferenciações espaciais e das prórpias 

territorializações das diferenças. Cada um dos Nhe’ë Ru Ete, os “verdadeiros pais dos 

nhe’ë” se instala em uma região que o aloca em relação à Nhanderu Tenonde (N-S-E-O). 

Depois de instalados nos lugares em que Nhanderu Tenonde criou as “palmeiras eternas” 

(Cadogan, 1959, p. 28), cada um dos Nhe’ë Ru Ete recebe de Nhanderu a tarefa de cuidar 

de um elemento: Karai fará vigiar as “hileras de llamas inasequibles” (tataendy ñeychyrõ 

re), Jakaira vigiará a “fuente de la neblina que engendra las palabras inspiradas” (tatachina 

ñe’engatu rapyta rã) e Tupã se encarregará do “extenso mar en su totalidad”, enviando 

“repetidamente” à Terra “aquello que refresca” (mba’e ñemboro’y) (idem, p. 31). Os 

encarregados de que estes elementos cheguem à Terra, para usufruto dos “belamente 

adornados”, os Mbya, são os chamados “lugartenientes” (os xondaro, ajudantes) dos Nhe’ë 

Ru Ete: Karai Py’aguachu, Jakaira Py’aguachu e Tupã Py’aguachu. Estas dádivas se 

inscrevem nos corpos dos Mbya, constituindo-os como os seus próprios territórios aqui na 

Terra: a neblina no topo da cabeça (“coronilla”, apytere), aquilo que refresca, no centro do 

coração e as chamas no corpo (idem, p. 32). Então, Ñamandu Ru Ete falou: "Después de 
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estas cosas, después de haber hecho que os llaméis por vuestros nombres, cada uno de 

vosotros en vuestras respectivas moradas, las leyes que regirán en la tierra [teko rã] a los 

que llevan la insignia de la masculinidad y el emblema de la feminidad, vosotros las 

concebiréis (sabréis) (Cadogan, 1959, p. 33).  

 Normas, regras (teko) e corpos/objetos nos quais elas se territorializam ao modo de 

capacidades nominadas se constituem mutuamente. A diferençação30 e a variação 

ininterrupta destas regras (teko) e dos corpos aparecem, desde que Nhanderu Tenonde 

gerou para si um corpo a partir das névoas primigénias (ver Cadogan), como o modo da 

socialidade mbya. Que os deuses sejam “pais” dos Mbya, e que estes últimos devam imitar 

a socialidade dos primeiros, não quer dizer que esta imitação deva ser explicada em termos 

de identificação como repetição do Mesmo. Nomes, lugares e normas estão a serviço da 

diferença e da diferençação como variação e estas, por sua vez, estão a serviço da potência, 

cuja máxima expressão é a alegria. Este será o nosso ponto de chegada quando nos 

debrucemos sobre o nhemongarai no último capítulo desta tese. Esta é a hipótese desta 

tese.   

 

1.8. As imagens e a imitação como repetição com variação 

  

 Falei, acima, de uma diferença relativa às regras do jogo humano e do jogo divino. 

Neste sub-item, porém, vou explorar os processos de tradução entre um e outro jogo, os 

modos em que os atos dos Nhanderu na yvy rupa (quando caminharam sobre a plataforma 

terrestre), e os regimes de socialidade do povo do alto (yvategua va’e) se transformam nas 

“regras”, no teko (costume), na vida e na política – em resumo, na socialidade – dos Mbya. 

 Todo guaraniólogo conta com uma extensa fonte bibliográfica que chega a ser, por 

vezes, assustadora.  Dela, cada autor opta por retirar aquilo que, estrategicamente, mais lhe 

convêm. No meu caso, considero que a obra de Cadogan, Ayvu Rapyta é, se não o ponto de 

partida, pelo menos o ponto de chegada: ponto necessário, em qualquer caso. Considero 

que é assim porque, antes de ser uma obra de Cadogan, é uma obra dos Mbya; afinal, são 

fundamentalmente as suas palavras as que estão sendo passadas. Nas várias vezes em que 

li esse livro, sempre me chamou a atenção especialmente uma frase, pois ela é muito 

30 Chamamos diferenciação à determinação do conteúdo virtual da Idéia; chamamos diferençação a atualização dessa 
virtualidade em espécies e partes distintas (Deleuze, 2009 [1968], p. 291). 
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repetida, aparecendo em vários momentos: “Ñande Ru ñande rekorã ra’anga” (Cadogan, 

1959, p. 71) – “Nuestro padre imitó (sentó precedentes para) nuestra futura conducta”, 

segundo a tradução do autor. A questão é que esta frase expressa uma idéia que é muito 

comum escutar entre os Mbya, principalmente nos discursos que têm lugar na opy (casa de 

reza). São os Nhanderu que mandam as palavras aos Mbya e, com elas, as normas para a 

sua futura conduta, as teko rã. Nhanderu determinou qual deveria ser a “regra” de cada um 

e como deveria ser o “costume” dos Mbya, mbya reko: o que eles deveriam comer, o que 

eles poderiam usar e como eles deveriam viver.  

 É comum quando se está escutando falar das histórias dos Nhanderu do tempo em 

que eles estiveram na yvy rupa, que os Mbya digam “Nhanderu oa’anga”, o que traduziram 

pra mim como “Nhanderu marcou”. Quando, depois de ouvir a xejary Marta, da aldeia 

Piraí (Santa Catarina) contar a história de Jaxy e Kuaray (o mito dos gêmeos), perguntei 

sobre esta expressão a Fatima, ela me explicou que aquilo que os Nhanderu fizeram 

naqueles tempos, os Mbya continuam fazendo hoje e que por isso os mais velhos contavam 

essas histórias. Não era a primeira vez que ouvia esta explicação. Quando Nirio me 

contava alguma breve história sobre os Nhanderu nas épocas em que eles caminhavam pela 

yvy rupa (plataforma terrestre), criando todas as coisas, ele costumava dizer: “Nhanderu 

deixou essa imagem”. Sempre suspeitei que quando Nirio dizia isso, estava longe de se 

tratar de uma afirmação inócua ou não transcendental (no sentido estrito do termo). Ele se 

expressava assim todas as vezes que queria me explicar porque uma série de 

acontecimentos fundamentalmente relacionais - separações, incestos, casamento com 

brancos, etc - se repetem nos dias de hoje. Em palavras de Augustinho: “desde o começo 

da Terra o que vai acontecer hoje já tinha acontecido”. 

 Há, ao que parece, dois tipos de condutas, de atos, que os Nhanderu determinam. O 

que ensina Ayvu Rapyta é que a ética, as normas adequadas de conduta, a reciprocidade e a 

socialidade, por assim dizer, positivas – o mborayu – são o conteúdo de um conhecimento 

que os Nhanderu doam aos Mbya e são, ao mesmo tempo, prerrogativas para que a 

circulação de nomes, almas, força e elementos fortalecedores possam ir do alto ao baixo. 

Estas “normas” são a expressão da socialidade do povo do alto (yvategua va’e) e devem ter 

continuidade na Terra para que os nhe’ë possam se manter próximos de seus duplos 

terrestres, que são os corpos dos Mbya. Estas normas não são passadas ou reveladas de 

uma vez por todas e nem são sempre as mesmas para todos, elas são pedidas nas rezas por 
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aqueles que desejam se fortalecer através delas, e a cada pessoa, em muitos casos, cabem 

umas normas diferentes (a diferença do postulado por Clastres, 2007 [1978], p. 128); assim 

como a cada pessoa cabe um uso diferente de coisas diferentes. Apesar, por outro lado, de 

que o ascetismo cunhado aos karai (xamãs e homens de conhecimento) Guarani possa ter 

sido compreendido principalmente como privação (ver Clastres, 2007 e Viveiros de Castro, 

1986), o que estas “normas” permitem é justamente o excesso, a alegria e a potência. 

Veremos que, neste sentido, há também diferenciação nas alegrias e suas intensidades.  

 O que cabe notar aqui e agora, é que esta relação entre a socialidade do povo do 

alto (o teko diferenciante dos nhe’ë), e a socialidade dos Mbya, se expressa como 

necessidade de uma repetição na plataforma terrestre do “trabalho” que os nhe’ë realizam 

nas plataformas celestes (o povo de Karai cria os koxi, o povo de Tupã cuida da Terra e 

defende os aredores do amba, o povo de Jakaira ajuda aos opita’i va’e, “aqueles que 

fumam”, os que são Tataendy cuidam do fogo, os que são Vera lançam relâmpagos, os que 

são Tukumbó estalam uns látigos que afugentam os anhã e os ãgue, as Ywa, cuidam dos 

jardins de flores, Ara são as nuvens que trnasportam as chuvas fininhas, etc). No entanto, 

observo que há dois tipos de conduta, ambas repetíveis pela possibilidade de imitação das 

ações do povo do alto. Como vimos acima, nos tempos em que os Nhanderu andaram pela 

yvy rupa, criando as condições para a vida dos Mbya aqui, deixaram as imagens de seus 

atos registradas em dita plataforma. Nos tempos da primeira Terra (Yvy Tenonde), todos os 

seres eram deuses, seres potentes cujos atos, na sua condição de afecções, constituiram 

aqui seus territórios de intensidade na forma de imagens. Tais intensidades afetam até hoje 

a vida dos Mbya, pois se é possível imitar e, assim, atualizar, o teko do povo do alto na 

plataforma terrestre, é porque os corpos mbya são suportes de imagens (Taylor, 1998, apud 

Pierri, 2013, p. 180). Vejamos, no que se segue e até o final deste capítulo, o que esta 

hipótese vem a dizer para o caso que nos ocupa.   

 Certamente, algumas destas imagens são, atualmente, consideradas problemáticas 

de cara, por um lado, às relações dos Mbya entre si e, por outro, às relações destes com os 

Nhanderu; eis o que vimos ao refletir sobre as falas de Augustinho a respeito dos “erros” 

destes seres divinos. Assim sendo, a passagem dos Nhanderu pela yvy rupa ao mesmo 

tempo em que instaura as condições de vida para os humanos, dificulta a sua passagem 

(dos humanos) para a condição divina, a condição marã e’ỹ, a saída, justamente, da 

humanidade. Esta terra, como bem sabem os Mbya, está repleta de “barreiras” (teko’a ã). É 
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a potência dos atos dos Nhanderu que os torna intensivamente imitáveis, para bem e para 

mal.  

 O tema da imitação se impõe, de jure e de fato, à etnologia guarani. Porém, 

considero importante perceber que nos movemos por um território pedregoso e não é 

minha intenção, nem poderia ser, explicitar uma teoria guarani a respeito; muito menos 

inventá-la. O que farei a seguir, no entanto, é expressar algumas considerações, mais 

intuitivas que explicativas, sobre o assunto. A dissertação de mestrado de Daniel Pierri 

(2013) me ajudará a situar a questão, dado que oferece uma instigante abordagem das 

relações entre os planos celestes e terrestres e o tema da imitação, a partir de uma base 

etnográfica certamente consistente. No entanto, antes de abordar a idéia do “platonismo em 

perpétuo desequilíbrio” proposta no trabalho de Pierri, é importante dizer umas palavras 

sobre o conceito guarani que costuma ser traduzido como “imagem”: a’angaa.  

 Sendo a’angaa a imagem, o verbo que significa “imitar”, segundo Cadogan, é -

a’anga (1992, p.16). Já segundo Dooley –a’anga é “experimentar” ou “marcar” (2006, p. 

27). Em Montoya (1876), por sua vez, ãnga quer dizer alma, espírito, consciência, se 

aproximando aqui do termo ã, a sombra. A relação entre sombra e imagem na filosofia e 

cosmologia guarani, em qualquer caso, não poderia ser evidenciada por uma simples e 

breve análise etimológica. Concentremo-nos, portanto, no termo a’angaa. Segundo os 

Mbya, por outra parte, a’angaa é um desenho, uma fotografia, ou o reflexo em um espelho. 

A imagem, neste caso, pode ser entendida como o efeito de uma duplicação ou reprodução 

com variação; é a imagem como reprodução da coisa em um registro diferente, em um 

suporte diferente (o papel, o espelho). Uma fotografia e um desenho são em certo sentido 

um duplo da coisa (ou da pessoa), uma cópia, mas um duplo diferente, a coisa com 

variação. A partir do conceito de a’angaa como desenho e/ou fotografia, proponho 

referirmo-nos à imitação (a’anga) como uma repetição com variação. A imagem é aqui o 

que se repete, e tudo aquilo que pode ser imitado será tratado como imagem; porém, é 

importante frisar, imitação aqui se refere ao que só pode se repetir como variação. 

 Esta abordagem da imitação como repetição com variação concorda com a proposta 

de Pierri (2013). A partir de uma leitura do mito de Kuaray e Jaxy e da queixa de um 

senhor guarani a respeito da insinuação por parte dos jurua de que Kuaray e Jaxy seriam 

irmãos (queixa que eu também ouvi, vindo de outros, em várias ocasiões) alegando que o 

segundo é uma “imagem” do primeiro, que teria criado o irmão “de si mesmo”, Pierri 
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propõe que se considere que “a versão guarani da ideologia bipartida ameríndia se funda 

em um ‘platonismo em perpétuo desequilíbrio’” (2013, p. 43).  O desequilíbrio do 

platonismo no caso mbya viria dado pelo fato de que em um mundo feito de cópias 

perecíveis de modelos imperecíveis que se encontram alhures (definição dos próprios 

Mbya), a relação das primeiras com os segundos supõe necessariamente uma diferença e 

uma diferenciação. Para Pierri (que segue aqui a Deleuze), “imitar é sempre transformar” 

(idem, p. 44), sendo a gemelaridade entre Kuaray e Jaxy uma transformação por imitação. 

A transformação corporal seria para os Guarani-Mbya também efeito das imitações. 

Assim, entre os modelos e as cópias da imagística guarani a diferença é sensível: enquanto 

que os modelos são imperecíveis (marã e’ỹ) as cópias são perecíveis (marã) sendo este o 

eixo de diferenciação31 que determina os estatutos de modelo e ou de cópia, antes que o 

contrário; o que, se entendi bem, também suporia uma inversão do platonismo, no sentido 

de que a diferença entre modelos e cópias pode ser superada, tornando um corpo perecível 

em imperecível – eis o devir-Deus como possibilidade aberta.  

 Em palavras do autor, o “platonismo em perpétuo desequilíbrio” iria, para o caso 

guarani, além do “dualismo em perpétuo desequilíbrio”, além da imitação sempre supor 

uma transformação, “a oposição entre os modelos originários imperecíveis dos mundos 

celestes e suas imagens terrestres perecíveis atravessa todas as outras” (Pierri, 2013, p. 48). 

Do meu lado, em consonância com Pierri, entendo que esta oposição é desequilibrada de 

múltiplas formas pela aproximação de corpos diferençados (marã e’y e marã, justamente) 

– o que vem a ser, no final das contas, uma questão de potência que subverte a relação 

entre modelos e cópias. O que quero dizer é que tal oposição é constantemente posta em 

questão (o que não quer dizer, necessariamente, superada) pela aproximação dos corpos, 

uns atuando enquanto imagens e os outros enquanto modelos. Mas este é um assunto ao 

qual voltaremos em capítulos posteriores.    

 Voltando à procura de uma definição do conceito de imagem com a qual abordar a 

imitação como modo de relação entre os Mbya e os yvategua va’e (“os que moram no 

alto”), é importante notar que imagem “envolveria antes a replicação de um 

comportamento que a idéia de uma correspondência mimética de uma aparência” (Pierri, 

2013, p. 94). Mas, sobretudo, “imagens são modulações de afecções provenientes de outros 

corpos” (idem, p. 252). A idéia que podemos extrair daqui é que o objeto provável das 

31 Além disto, outro critério de diferenciação fundamental é o da anterioridade. 
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imitações são as afecções: eis a materialidade do que varia. Compreendo que é possível 

não ser exatamente isto que o autor está dizendo e aqui me permito certa liberdade para 

interpretar as suas palavras. Compreendo também que alcançar uma tradução de fato 

adequada para o conceito de a’angaa, para além da que os próprios Mbya nos dão 

(desenho, fotografia) seria uma aventura sem fim. Compreendo, por fim, que é justamente 

na tradução, e por contarmos, nós também, com imagens próprias (e preconcebidas) do que 

sejam as imagens, é que nos é permitida a nossa parcela de variação no assunto. Assim, 

peço licença para, antes de fechar a apresentação do trabalho de Pierri, colocar aqui uma 

citação que pode resultar muito extensa, mas que nos oferece um ponto de ancoragem para 

vários dos motivos que já foram expostos e que o serão ainda.  

[A] “condição original” dos homens deuses da primeira terra descreve um fundo virtual de 

todas as afecções que os corpos-imagem atualizam nos mundos atuais. As onças 

originárias, que na primeira terra ainda apresentavam um corpo antropomorfo, apresentam-

se enquanto lontras, ariranhas monstruosas ou cobras grandes no domínio aquático. Na 

morada de Anhã, apresentam-se com o corpo-onça através do qual se manifesta seu animal 

de estimação, e na morada de Tupã com o corpo-cachorro de sua fera domesticada. É como 

se em cada um dos domínios cósmicos, em cada uma das moradas distintas, celestes ou 

terrestres, o mesmo conjunto de afecções originárias que se apresentava como 

possibilidades para os seres antropomorfos da primeira terra, se redistribuísse de maneiras 

distintas e com pesos distintos. 

Mas cada um desses seres ferozes podem ser ditos -ovaigua um dos outros [...] Um -

ovaigua, como apontei, pode ser tanto um inimigo ou um equivalente de alguém em outro 

domínio, contanto que esse outro torne-se puro devir. É nesse sentido que o modelo geral 

da transformação corporal evoca a assimetria do dualismo em desequilíbrio de que falava 

Lévi-Strauss: é impossível a igualdade entre as partes, o eu está sempre alhures. A 

expressão ombojera, de que também falei anteriormente, e que foi empregada em diversos 

cantos e diálogos aqui transcritos que mostravam a criação de um elemento novo nos 

mundos terrestres ou nos mundos celestes evoca, como dito, uma idéia de transformação. 

Imita-se algo, sem que se possa reproduzi-lo, toda imitação é uma transformação. Jaxy é -

ovaigua de Kuaray, as feras aquáticas são -ovaigua das onças originárias, cada coletivo de 

divindades é -ovaigua de outro coletivo divino que o precedeu. A noção de -ovaigua32, que 

32 Considero a idéia do “platonismo em perpétuo desequilíbrio” e, sobre tudo, o uso do conceito ovaigua para ilustrar o 
modo em que as afecções vão se replicando pelos mundos afora, e até criando novos mundos neste processo, 
perfeitamente pertinente para pensar o tema que nos ocupa, a saber, o da imitação como modo privilegiado das relações 
de transformação entre os planos celeste e terrestre. Decompondo o conceito de –ovaigua vemos, por outro lado, que ele 
parece expressar o contra-exemplo de (por expressar uma diferença em relação a) outro conceito que, como veremos, é 
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alguns quereriam ver reduzida à imagem refletida de um espelho não reflete a aparência 

corporal ao se replicar de domínio a domínio, senão o conjunto das afecções que saindo de 

si, atualizam-se alhures (Pierri, 2013, p. 253-254). 

  

 É assim que Pierri nos oferece um conceito guarani para pensarmos e 

compreendermos a complexidade da “imitação” em sua relação com a socialidade da 

interferência mbya e, por sua vez, marcada pelo movimento e o deslocamento33. O autor 

encontra na teoria das imagens de Emanuele Coccia (2010) apoio para este sair de si das 

afecções atualizando-se alhures, pois, como Coccia diz: “qualquer forma e qualquer coisa 

que chegue a existir fora do próprio lugar se torna imagem” (Coccia, 2010, p. 22, apud 

Pierri, 2013, p. 254). A filosofia sensível de Coccia desenvolve toda uma teoria sobre as 

imagens da qual podemos extrair idéias que sirvam de metáforas para o a’angaa; trata-se, 

mais uma vez, de intuir ressonâncias. A primeira e mais importante delas é justamente a de 

pensar a imagem como aquilo que está sendo constantemente deslocado, aquilo que existe 

por e no deslocamento. Pois é porque os Mbya andam pelo mundo, transitam os espaços 

criando caminhos e percorrendo territórios, que eles são fadados a ser meios das imagens 

(afecções) que ficaram no mundo e que anseiam por movimento. “O próprio homem”, diz 

Coccia, “é, em relação ao resto do mundo, um meio que adquire e devolve sentido sensível 

ao mundo” (2010, p. 80). O próprio homem – encontramos esta idéia também em Pierri 

para o caso Guarani -, é o efeito de multiplicação dessas imagens (afecções), desse “devir-

imagem” que é “um exercício de deslocamento”, e, sobretudo “de multiplicação de si” 

(Coccia, 2010, p. 33). Assim, usando a idéia de imagem de Coccia no sentido em que 

Pierri explica as afecções e os processos expressos pelo conceito de ovaigua, contamos 

com uma interessante tradução para o que suponho que Nirio podia estar dizendo ao 

afirmar que “Nhanderu deixou essa imagem”.  

também chave para pensar estas relações: o conceito de Tenonde, o que vem primeiro, o que está a frente. Na 
decomposição etimológica do termo ovaigua temos o sufixo gua, que certa vez Algemiro (Brakui) me explicou significar 
“que gosta de” e que costuma referir a localização de algo, o i no meio, e, por fim, ova que se refere ao rosto, implicando, 
assim, algo que está em frente, encarando, numa (o)posição em que ambos os termos se enxergam mutuamente. Estar 
“em frente” e estar “na frente” são duas idéias complexas que informam de um modo muito especial sobre a socailidade 
mbya. 
 
33 Segundo Coccia: [...] a imitação se tornou possível, acima de tudo, através da capacidade que uma forma tem de existir 
para além do lugar em que ela originariamente se encontrava [...] A imitação, o mimetismo, é, antes de tudo, um efeito 
secundário do poder das formas de serem veiculadas. [...] A imitação é essa vida secreta e veicular das formas (2010, p. 
59). Esta explicação da imitação, como já notei, é de grande ajuda aqui, porém considero problemático assumir, como ele 
faz, que uma imagem não transforme, que não produza “efeitos diferentes de si” (idem, p. 73), pois no caso que nos 
ocupa (o caso guarani) a imitação é sempre uma repeticão com variação.   
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 Esta tradução nos permite, por outro lado, engajar com um assunto que será central 

no próximo capítulo, e que é o teko como conceito chave não só para a socialidade mbya, 

mas também para a explicação mbya da socialidade. Veremos que o teko é, na presente 

análise, justamente aquilo que se repete, aquilo que pode ser imitado e reproduzido, aquilo 

que encontra o seu lugar no corpo e que se multiplica no deslocamento. Ele é o efeito do 

encontro das afecções e dos corpos, ambos entendidos como modos (diferentes) do 

sensível ou, em outras palavras, modos diferentes de diferenciação sensível. O teko é a 

roupa, a máscara: “o paradoxo da medialidade, aquele pelo qual nosso corpo é meio, 

veículo que transforma nós mesmos em imagem e que nos força a nos apropriar de 

imagens para dar forma ao nosso corpo” (Coccia, 2010, p. 88). O teko é também a 

perspectiva, esse “feixe de relações que constituem um habitus” (Viveiros de Castro, 

1996). A perspectiva em movimento; o deslocamento da perspectiva. O teko, então, 

pensado aqui como a matéria e o objeto da imitação e, assim, da transformação. 

Outorgando-lhe este lugar na análise, veremos depois como uma replicação das afecções 

como processo de invenção e configuração de teko pode ser uma base explicativa para a 

transformação corporal.  

Mas, insisto, para efeitos da reflexão que aqui me ocupa, e do meu próprio 

entendimento, considero que devemos ser cautos e compreender as limitações de nossas 

traduções. Trata-se de criar condições para expor o pensamento mbya ao mesmo tempo em 

que o deslocamos com nossos conceitos e metáforas, o que é sempre uma empresa 

arriscada. A língua Guarani é muito complexa, cheia de conceitos que, ao se deslocar, 

transformam os seus sentidos e significados. De certa forma, começo a intuir que as 

próprias palavras mbya, assim como as almas, os corpos e as afecções, também estão 

sujeitas à explicação em termos de -ovaigua, mesmo quando isto é um artifício da análise. 

Assim sendo, elas saem de si e se atualizam alhures, mas, à diferença das imagens de 

Coccia, elas não são as mesmas quando mudam de domínio. Acredito que seja plausível 

duvidar que as afecções se mantenham iguais a si mesmas também nestes deslocamentos, à 

maneira das imagens em Platão.  

Acredito nisto, porque, como disse acima, considero que a filosofia guarani é 

também uma filosofia da diferença (uma outra filosofia da diferença, provavelmente). 

Assim, “no movimento infinito da semelhança degradada, de cópia em cópia, atingimos 

este ponto em que tudo muda de natureza, em que a própria cópia se reverte em simulacro, 
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em que a semelhança, em que a imitação espiritual, enfim, dá lugar à repetição” (Deleuze, 

2009 [1968], p. 187). Para o caso específico desta tese, é importante dizer ainda algumas 

palavras sobre as imagens. A imagem aqui é um modo dos corpos, das palavras, das 

afecções, dos duplos: é a própria capacidade de todos eles de atualizar-se alhures e de 

transformar-se neste processo, e quando faça alusão à imitação e/ou repetição estarei 

aludindo a este processo, a este deslocamento. Não sei até que ponto esta idéia de imagem, 

subsidiária da filosofia de Coccia e do trabalho de Pierri, coincide com o conceito de 

a’anga. Neste contexto, assumo que estou em território de equívocos; mas é este o 

território que me cabe.  

Recapitulando: encontramo-nos, por uma parte, com o problema da repetição de 

eventos relacionais dos tempos míticos nos tempos atuais como efeito (esta é a hipótese) da 

própria natureza sensível dos atos, enquanto imagens, e da imitação como evento possível 

e desejável, por uma parte, e inescapável, por outra; como “atrator estranho” (Wagner, 

2010a) ou clamor dos simulacros34. A imitação, por outro lado, é também a condição 

aparente de uma relação adequada dos Mbya com o “povo do alto” e, ao mesmo tempo, de 

uma relação (em certos casos) inadequada com animais e seus donos, ou com os anhã 

(seres malignos, demônios). O meio, enfim, em que as relações acontecem. A relação entre 

a possibilidade e a inevitabilidade da imitação aparece como condição e contexto das 

relações entre as plataformas celestes e terrestres. A imitação como expressão da 

possibilidade de repetição das imagens, do teko enquanto imagem é o fenômeno que se 

encontra na base do problema da transformação ou do devir: tanto do devir-deus, aguyje, 

como do devir-animal, ojepota.  

A problemática da imitação aparece também quando os Mbya falam dos sonhos e 

da ação dos mortos. Assim, a tendência à repetição das imagens como condição do mundo 

sensível tem os seus desdobramentos no mundo social. Mas a imitação, é necessário notar, 

também tem outro campo de atuação que é o do engano. As imagens podem ser 

reproduzidas nos sonhos, fielmente inclusive, sendo um bom exemplo da variação. Elas 

34 “O simulacro é precisamente uma imagem demoníaca, destituída de semelhança; ou, antes, contrariamente ao ícone, 
ele colocou a semelhança no exterior e vive de diferença. Se ele produz um efeito exterior de semelhança, é como ilusão 
e não como princípio interno; ele é construído sobre uma disparidade, ele interiorizou a dissimilitude de suas séries 
constituintes, a divergência de seus pontos de vista, de modo que ele mostra várias coisas, conta várias histórias ao 
mesmo tempo” (Deleuze, 2009 [1968], p. 126). Como disse, considero legítimo postular uma filosofia da diferença 
guarani diferente da filosofia da diferença deleuziana, a pesar de estar longe de identificar em que se diferenciam, por 
remeterem a cosmologias não aparentadas (em principio). Neste caso, diria que a semelhança para os Guarani não 
expressaria o pólo divino, sendo a diferença relegada ao demoníaco. Tentei, acima, manifestar justamente o contrário. 
Não é por acaso que a concepção de gêmeos seja explicada entre os Guarani como obra de Anhã, que ocuparia aqui o 
pólo demoníaco.  
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são variação no registro, pois o sonho e a vigília diferem em seus registros, em suas 

relações figura-fundo – na vigília são as pessoas que se relacionam, enquanto que no sonho 

quem se relaciona são os seus duplos. Elas são variações também em outro sentido, pois 

podem estar servindo às intenções de ludibriação principalmente dos mortos, sendo só um 

disfarce de certos espíritos para enganar as pessoas; o mesmo poderia ser dito no caso dos 

encontros no mato com animais que aparecem em forma de pessoa, na forma de mbya 

(mesmo que aqui não sei se poderíamos falar em disfarce). Assim, veremos ao longo da 

tese como as imagens também se reproduzem no contexto das relações interpessoais que 

incluem agências e intencionalidades não mbya (mortos, donos, anhã). Resumindo, a 

repetição das imagens na forma de uma repetição com variação é um vocabulário ao qual 

se aplica também a gramática do engano. Voltaremos a isto no terceiro capítulo. 

 Suspeito, e este é um dos enigmas de minha tese, que o teko, enquanto costume (ao 

mesmo tempo, regra, sistema) é de certa forma o processo pelo qual as imagens variam nos 

e pelos seus suportes, e os suportes variam com as imagens que suportam (esta é a idéia 

específica que me afasta aqui de Coccia). De um modo talvez mais singelo, a questão seria 

dizer que um acontecimento relacional (ou/e um modo de relação) que se repete acaba 

virando um costume, e os costumes estão sempre se territorializando em forma de 

transformações corporais. Por fim, como estamos vendo, a idéia de articular os conceitos 

de teko, costume, regra, e a’angaa, imagem, imitação, nos serve como instrumento para a 

abordagem de um problema etnográfico que diz respeito à relação entre a socialidade 

terrestre e a socialidade celeste, ou entre duas condições de existência diferentes e 

(parcialmente) opostas: marã e’ỹ, o sagrado incorruptível divino e tekoaxy, a condição 

doente e corruptível do humano. A imitação como repetição com variação de um costume, 

ou de um conjunto de costumes (o que se come, quando, com quem, quando se dorme, 

onde, etc.), é o âmago, como iremos vendo, do modo em que estas e outras diferenças são 

superáveis (restando saber se é isto o que se quer ou não). 
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CAPÍTULO 2: DE PARENTESCOS, PESSOAS E ALEGRIAS 
   

 
 

Se o humano não é mais uma essência, o que fazer do parentesco? 
     Eduardo Viveiros de Castro 

 
 
 

 

2.1. Nhe’ë: a alma que é palavra e palavra que é nome 

 

 Ñe’ẽ, segundo Cadogan, significaria linguagem no guarani comum (1959, p. 25). 

Nhe’ë, segundo eu ouvi, poderia também ser traduzido como “voz” ou “som” dos animais 

em geral. É evidente a relação entre o nhe’ë enquanto entidade espiritual e o som, a voz ou 

a palavra. Ñe’eng (este modo específico de pronúncia) é “la porción divina del alma” ou 

“alma-palabra”, “el espíritu que envían los dioses para que se encarne en la criatura 

próxima a nacer” (Cadogan, 1959, p. 25). Pissolato faz um breve resumo desta relação, 

percebida por Cadogan, entre a alma e a linguagem, entre nhe’ë e ayvu, e de como este 

tema foi posteriormente elaborado nos trabalhos de Meliá e Chamorro (Pissolato, 2007, p. 

260-262). Considerando, assim como os autores anteriores, que o nhe’ë é tanto “produto” 

como “condição de continuidade do fluxo de saberes e poderes enviados por Nhaderu”, a 

característica específica de sua abordagem reside na importância da dimensão da 

experiência, de modo que “nhe’ë só se expressa como nome e alma na atividade da pessoa 

a que se liga, nos efeitos que seja capaz de produzir para a mesma e para outros Mbya com 

quem se ponha em relação” (idem, p. 306). Já para Macedo, o nhe’ë é o “principio vital” 

da pessoa, que encontra no nome – naquilo que “mantém erguido o fluxo do dizer” 

(Cadogan, 1959, p. 42 apud Macedo, 2009, p. 210) – “objetificação” e que “corresponde a 

um lugar e a um vínculo de filiação” (Macedo, 2009, p. 210). Estas duas últimas 

interpretações e/ou descrições coincidem, em vários aspectos, com a de Ladeira, para quem 

o nome, que é “a própria condição da pessoa, indica a origem de sua alma e o papel que se 

vislumbra que desempenhe na família e na comunidade” (Ladeira, 1992 apud Ladeira, 

2008, p. 182).  

 O elo entre a origem (lugar), o nome (palavra) e o teko (ao que haveria que se 

somar o conhecimento) põem em relação o que poderíamos considerar como duas familias, 

uma terrestre, formada pelos Mbya, e outra celeste, formada pelos habitantes do amba de 

Nhanderu, que se articulam entre si de um modo aparentemente muito complexo. Como 
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diz Macedo, “há uma justaposição de redes de parentesco” (2009, p. 211) entre o alto e o 

baixo, a plataforma celeste e a plataforma terrestre, pelo que tanto o “papel” da pessoa no 

seio da família como os “efeitos” que possa produzir para aqueles com quem se relaciona, 

são dependentes e decorrentes da sua socialidade (anterior), da trama de relações em que o 

seu nhe’ë participa nos patamares celestes. Voltaremos a esta questão ao falar da pessoa 

mbya.  

 Durante o tempo em que fiquei em Araponga, e na totalidade de nossas conversas 

lá (feitas em português), nhe’ë sempre foi o termo com que se referiam a esses seres, filhos 

dos Nhanderu (dos Nhe’ë Ru Ete), que moram no amba e que vêm à Terra para viver aqui, 

se alegrar, andar, se relacionar, trabalhar, etc, através dos corpos que têm por missão 

cuidar. Como vimos no capítulo anterior, os nhe’ë têm uma vida nas plataformas celestes, 

diferenciando-se segundo o lugar ou região, a direção ou localização de suas aldeias, os 

seus parentes e parentescos, os seus afazeres, os seus conhecimentos, o seu trabalho, o seu 

jeito, costume, vontades, enfim, o seu teko. A socialidade do nhe’ë, que é a atualização de 

todas estas diferenciações em suas relações cotidianas, é intensa já antes de vir à Terra, de 

descer à plataforma terrestre e, como veremos, esta socialidade  continua ativa o tempo 

todo, pois o nhe’ë, assim como os Mbya, está sempre a caminho, entre aldeias. Este estar a 

caminho, assim como o ficar na Terra e participar da socialidade mbya, faz com que ele, o 

nhe’ë, fique exposto a um mais amplo leque de relações que implicarão, inevitavelmente, 

uma transformação da socialidade (entendida como conjunto de relações que se 

diferenciam em seus modos e códigos). Aqui na Terra, o nhe’ë passa a conviver com 

outros nhe’ë, tanto aqueles do amba de Nhanderu que são de outras tetã (cidades), como 

aqueles que provêem de outras plataformas celestes (os dos jurua, por exemplo) ou ainda 

os que são daqui da Terra (os dos animais e das plantas; entretanto, faltam-me informações 

sobre os lugares de origem destes nhe’ë).  

 Se na Terra ele se expõe e lida com novas proximidades, no corpo não deixa de 

acontecer o mesmo – de um modo, certamente, intensivo. São vários os “espíritos” que 

cada pessoa alberga em seu corpo. Augustinho sempre me dizia que temos dois espíritos, 

um bom e outro ruim. A oposição entre o espírito celeste e o terrestre, o pólo divindade 

versus o pólo animalidade, é há tempos um tema profusamente trabalhado na etnologia 

sobre os povos Tupi-Guarani (para uma excelente síntese desta questão, ver Viveiros de 

Castro, 1986). Novas pesquisas sobre os Guarani mostram que há mais de dois espíritos, e 
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eu mesma ouvi dizer que a pessoa tem sete ou onze sombras. Por outro lado, penso que 

seja possível considerar o nhe’ë como um espírito auxiliar, além de como um duplo/alma, 

uma vez que ele já vem, por assim dizer, pronto de outro lugar, que ele “cuida” do corpo, 

que serve de elo de comunicação entre diferentes patamares, e que é comunmente chamado 

“anjo”, mas esta não é uma questão que possa ser melhor abordada, neste momento. A sua 

vinda é necessária à vida da pessoa – a pessoa não existe, não se levanta, não se 

movimenta e não se relaciona, sem o nhe’ë; se ele for embora, a pessoa, inevitavelmente, 

morrerá (mesmo que isto possa demorar). A minha tese é uma tentativa de lidar com este 

assunto abordando justamente a questão do nhe’ë ter uma socialidade (lugar de origem, 

corpo de parentes e teko) própria e, portanto, estar longe de ser uma entidade a-social que a 

sociedade humana tenha por função e motivação domesticar e/ou controlar. “A alma já 

nasce pronta”, diz Schaden (1962 [1954], p. 69); ou, em palavras de Nimuendaju (para o 

caso Apapokuva): “Lá, ela há muito que existia pronta, e a única tarefa do pajé consiste em 

sua correta identificação” (Nimuendaju, 1987, p. 30). Considero que é importante a 

etnologia Guarani continuar se debruçando sobre este assunto e elaborar mais análises 

comparativas entre os nhe’ë e outros tipos de “almas” e/ou “duplos” (tanto de outras etnias, 

como dos próprios Guarani); infelizmente, não pude fazê-lo aqui. No entanto, no próximo 

capítulo tentarei esboçar algumas das questões que poderiam se colocar a uma pesquisa 

deste tipo.   

 No que ao presente capítulo se refere, é o seu intuito refletir sobre a interferência 

entre socialidades diferentes (sendo aqui expressas no conceito de teko), pois considero 

que é nesta interferência que poderemos encontrar um sentido para o conceito de tekoaxy, 

expressão privilegiada da condição humana (ou da condição da humanidade expressa pelo 

termo mbya35). Veremos o que isto pode nos informar, também, sobre o parentesco mbya. 

 
35 Ao longo desta tese, utilizo o termo mbya como homólogo ao termo “pessoa”. Segundo Dooloey Mbya quer dizer 
“muita gente num só lugar” (2006, p.111). Também em Montoya, mbĭa é “gente” (1876, p. 214). Nos últimos tempos, o 
termo Mbya tem sido usado para definir uma parcialidade dentro do grupo amplo dos Guarani (em oposição aos 
Nhandeva, Xiripá, e Kaiova). Como é comum entre outros etnónimos, o termo mbya serve para especificar um tipo de 
gente específica, em oposição a outros tipos, ilustrando o que, em vários sentidos, se supõe como diferença ontológica. 
Segundo entendo, o termo mbya marca duas oposições, mais ou menos atualizadas de acordo com contextos específicos: 
por um lado, mbya é um termo que serve para se diferenciar de animais, plantas e outros seres, especificamente aqueles 
referidos como “jaexa e’ỹ va’e” (aqueles a quem não vemos), e até no caso desta análise, dos nhe’ë; por outro, e de um 
modo mais específico, ele diferencia os Guarani, ou certa parcialidade guarani, dos outros povos indígenas e dos brancos; 
quando queira me referir a este último uso, manterei a maiúscula e tirarei o itálico (Mbya). Já o termo mbya (com 
minúscula e itálico) é em minha tese o conceito de “pessoa”. A teoria da pessoa que aqui pretendo explicitar se concentra 
na relação dos mbya com esses seres invisíveis e com os Nhanderu (deuses) e os nhe’ë (almas-palavra), o “povo do alto” 
(yvategua va’e). Para outras reflexões sobre o termo Mbya como expressando o sentido de “estrangeiro”, daquele que 
vem de outro lugar e, inclusive, de afim, ver Ladeira (1992, 2008, p. 64-65), Macedo (2009, p. 286) e Pierri (2013). 
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2.2 A seducão para a alegria e o parentesco do costume  

 

 Diz Iwa que o nhe’ë não sonha, só nós mesmo que sonhamos. Segundo ela, alguns 

de nossos sonhos são bobeira, enquanto que outros são verdade: “Aí tem que acreditar”, 

ressalta, porque esses sonhos é o “nhe’ë que passa pra gente”. Uma vez Verá me contou 

um desses sonhos que são verdade. Ele sonhou com uma casa, ao longe, no meio de um 

campo. Ao redor da casa havia muitas flores cheias de eiru (abelhas) voando em volta. Era 

tudo verde e embaixo só havia nuvens. Tratava-se de um lugar realmente lindo, lá em 

cima. Verá andou em direção da casa que era, como ele disse, “tipo uma igreja” (uma tava, 

talvez). Ele procurava uma porta que havia nos fundos. Tentou chegar naquela porta, mas 

havia uma luz brilhante, intensa – “luz amarela, tipo Kuaray mesmo” –, que batia em sua 

cara e o cegava. Ele só podia ver de longe, não conseguindo chegar perto da porta. No 

campo onde estava a casa havia também uma trilha com uma ponte de arame, indo parar 

em algum lugar que Verá desconhecia. Enquanto ele observava aquela paisagem, apareceu 

um homem que lhe perguntou se ele já tinha comunicado a todos que ia pra lá. Verá 

respondeu que não. “Mas se for assim você não pode passar daqui” disse o homem. “Você 

tem que voltar daqui. Mas quando você vier [da próxima vez], você já pode passar. Agora, 

já que você não comunicou a ninguém, você tem que voltar de novo”.  

 Verá ficou decepcionado. A vontade de ir era forte, vontade de passar por aquela 

ponte na qual ele viu tantas pessoas “passando e indo”. Mas ele não tinha avisado 

ninguém, e teve que voltar. Porém, ele não chegou diretamente à Terra. Olhou antes de 

cima, vendo o manto branco das nuvens ao longe. Então, dentro do sonho, lembrou de suas 

viagens de avião e pensou “pôxa, por que agora aqui sozinho, não estou no avião e eu 

olhando assim pra baixo vejo essa nuvem?”. Aí percebeu que tinha um caminho que descia 

e seguiu por ele. Ao chegar perto da Terra ele viu como era, e assim ele compreendeu: 

“Quando cheguei perto da Terra, eu vi que era tudo corpo de ser humano, que é terra. E 

pedaço de madeira. Todas as coisas eram corpo de ser humano”. Como se fossem pedaços 

de madeira caída “cheios de coisinhas”, contou. No meio daquele chão coberto de corpos 

podres, Vera reconheceu o dele e pensou: “Eu tenho que chegar nele de novo”. Tarefa 

muito difícil, essa, de voltar a habitar um corpo podre. “Dava vontade de vomitar e tudo”. 

Ele ficou muito tempo parado, só olhando para aquele corpo, que era o dele. Depois, Verá 

tentou chegar e entrar pelo joelho, e acordou. Ao acordar lembrou-se do pai o 
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aconselhando a não rir dos outros por achá-los feios ou velhos, pois o corpo dele seria pior 

um dia; eis o destino inevitável daquilo que apodrece. "Agora, o nhe’ë não, o nhe’ë sempre 

é lindo”, assegurou Vera. 

 No dia que Verá contou-me este sonho, eu andava perguntando-lhe sobre cinco 

bolinhas que Augustinho tinha me dito que ficam no corpo da pessoa. Augustinho me 

contou que os mbya têm duas destas bolinhas nos joelhos, uma em cada um deles. E 

também uma em cada mão e outra no topo da cabeça. Amandau, se chamam. Em um 

trabalho sobre os Mbya da Argentina, Keller (2011) apresenta interessantes informações 

sobre este assunto. Um interlocutor Mbya do autor fala das mba’e porã, coisas preciosas 

que Nhanderu dá ao nhe’ë quando ele vai vir à Terra. No amba o nhe’ë tem brinquedos 

(kirymbe), então, quando vem à Terra, Nhanderu manda junto alguns desses brinquedos, 

para que ele não sinta falta, não fique com saudade, e fique alegre aqui (Keller, 2011, p. 

234). Mostrei a Vilmar e Marina o texto de Keller, e eles me disseram que as amandau 

também podem ser chamadas mba’e porã. “Por isso é que às vezes, a criança nasce e o 

pajé tem que dar essa oração, buscar esse brinquedo pra ele ficar aqui na Terra”, explicou 

Vilmar, “porque senão fica mal; aí ele pode ir embora de novo”. As mba’e porã são coisas 

do “povo do alto”, (yvate regua), brinquedos dos nhe’ë, que os Mbya de Missões chamam 

“a boa essência” (idem). Amandau e mba’e porã são coisas belas, coisas preciosas, 

adornos. Dizem estes mesmos Mbya que nos diversos caminhos (da mata e da cidade) há 

muitos seres carentes de mba’e porã (espíritos dos mortos – ãgue –, o dono da água, etc.) 

que querem tirar esses brinquedos dos mbya. Se conseguem tirar, a pessoa pode morrer 

(idem). Segundo Vilmar, estas cinco amandau de que me falou Augustinho são o que junta 

o nhe’ë ao corpo da pessoa; se a pessoa fica sem amandau, o nhe’ë vai embora; e se o 

nhe’ë for embora, então a pessoa morre. 

A seguir, e ao longo de todo o capítulo, vou apresentar várias falas que escutei a 

respeito das relações dos nhe’ë (as almas-palavra) com os mbya, assim como a respeito das 

relações dos nhe’ë entre si. O fio condutor deste capítulo será a presença dos nhe’ë na 

Terra, acompanhando os mbya e erguendo os seus corpos. As amandau e as mba’e porã 

são o vínculo (ou um dos vínculos) “material” entre o nhe’ë e o corpo da pessoa. A pessoa 

mbya se insinua no e pelo encontro entre duas condições de existência diferentes e opostas, 

a condição marã e’ỹ da incorruptibilidade divina (condição, p.ex., das amandau) e a 

condição teko axy da corruptibilidade humana (que, normalmente, se expressa pelas 
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doenças no corpo). Trata-se de condições antes condicionantes que condicionadas, por 

assim dizer. A relação entre estas condições (as condições divina e humana) é, por um 

lado, de dês-implicação - a condição marã e’ỹ é, justamente, a ausência de doença (axy) -, 

e, por outro, apresentam uma solução de continuidade - a condição tekoaxy, que é a 

condição humana, inclui elementos, objetos, nomes e/ou capacidades marã e’ỹ. Se a 

“continuidade” entre a humanidade e a divindade tem sido amplamente notada pela 

literatura (Cadogan, 1959; Clastres, [1978] 2007; Ladeira, 1992; Pissolato, 2007; Macedo, 

2009; Pierri, 2013, e outros), a proposta de considerar a condição tekoaxy como uma 

composição entre elementos, aspectos, partes ou substâncias, marã (perecíveis) e marã e’ỹ 

(imperecíveis) é uma aposta específica deste trabalho. Uma vez que a pessoa é o lugar em 

que ambas as condições se dão ao mesmo tempo, e que o parentesco é o idioma 

privilegiado de expressão das relações entre deuses e homens, a proposta neste capítulo 

será explorar esta relação por meio da ilustração e explicitação da imbricação existente 

entre a pessoa e o parentesco, de forma que as descrições de ambos (pessoa e parentesco) 

aparecem como co-dependentes. Faço desta imbricação a abordagem do capítulo.   

Para compreender a relação que aqui estabeleço entre a pessoa e o parentesco é 

necessário debruçarmo-nos sobre os modos em que os nhe’ë vêm à Terra, à Yvy Pyau (terra 

nova), e sobre aquilo que os faz ficar... Augustinho me contou que Nhanderu é quem 

manda nhe’ë vir aqui na Terra. Ele pergunta ao nhe’ë: “Você quer ir pra Terra? Você quer 

ir trabalhar com seu pai e sua mãe?”, e o nhe’ë vem. Nhanderu dá mba’e porã para ele se 

alegrar aqui na Terra, para ele trabalhar com alegria. Se a pessoa não trabalha bem, então 

Nhanderu leva “o brinquedo”, e a pessoa morre (Keller, 2011). “Para que entendamos 

mejor esta cuestión”, explica o informante de Keller, “supongamos que en tu trabajo te 

entreguen una herramienta como por ejemplo (una) computadora. (Supongamos que) 

posteriormente, cuando la uses para trabajar vos hagas muy mal tu labor, entonces tu jefe 

te expropia aquello que te había obsequiado, o bien te despide de tu trabajo” (idem, p. 

237). É interessante notar como de Augustinho a este Mbya da Argentina, a explicação da 

vinda no nhe’ë em termos de “trabalho”, se repete.  

Comecei a compreender a importância que as relações de parentesco36 entre mbya 

têm para as relações entre o “povo do alto” (yvategua va’e, os Nhanderu e os nhe’ë) e os 

36 Como tinha lido a obra de Pissolato, “A duração da pessoa. Mobilidade, parentesco e xamanismo mbya (guarani)”, já 
sabia da interferência entre ambos assuntos. No caso, estou me referindo à situação de campo e a um entendimento que 
foi se construindo neste contexto, a partir e através de falas e conversas.  
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mbya no dia em que Augustinho sonhou com o meu filho, na época com quatro anos de 

idade. Ele tinha encontrado meu filho no sonho, e meu filho estava perguntando a ele, 

aflito, se tinha visto o pai. Quando Augustinho foi segurar ele pela mão, para poder saber 

melhor o quê estava acontecendo, acordou. Foi por isso que quis me contar naquele dia. 

Disse que o menino vem trabalhar com a mãe e a menina com o pai e, com o tom de quem 

sabe que não adianta explicar o mínimo a quem tudo ignora, acrescentou: “Isso jurua não 

sabe. Como é que jurua vai saber isso aí?”. Mas ele..., ele viu desde pequeno. O seu avô 

fazia Nhemongarai, por isso que ele viu. Os pais que querem saber o nome sagrado dos 

seus filhos têm que fazer assim: o menino senta no colo da mãe e a menina, do pai. “Então 

a gente estranha, né: ‘por que o homem vai trabalhar com a mãe? Com a mãe quem vai 

trabalhar é a menina, não é?’ Mais não!”. Então, foi o avô que falou assim, que ensinou pra 

ele. Só que o meu filho estava grudado mesmo era com o pai. “Mas, por que meu filho 

vem trabalhar com o pai então?”, perguntei. “Então, é isso que estou falando. O espírito37 

não está gostando”. A pessoa pode até gostar muito de outra, mas o espírito não tem por 

que concordar. O espírito do meu filho tinha ficado bravo com o meu divorcio. Xeramoi 

tentou explicar um pouco pra mim: “Nhanderu mandou pra nós trabalhar. O teu filhinho, 

ele trabalhou lá com Nhanderu. Nhanderu mandou pra ajudar o pai, pra ajudar a mãe aqui 

na Terra”. Mas nós (eu e o pai dele) nos separamos e o espírito de meu filho não sabe 

aonde que vai ficar; olha pra mim, olha pro pai, pra cá, pra lá.  Diz Augustinho que aí 

também Nhanderu vai falar: “Puxa vida, aquele que eu mandei na Terra é pra trabalhar 

com o pai, ele não pode trabalhar com a mãe, não pode trabalhar com o pai, vem embora 

aqui pro teu escritório, vem embora”. Assim foi que xeramoi me explicou.  

 Ele diz que lá em cima tem escritório onde o espírito trabalha. Mas de vez em 

quando o nhe’ë deixa o escritório e vem pra Terra. Só que aqui, a Yvy Pyau (Terra nova), 

também chamada yvy vai (Terra má), é o lugar da condição tekoaxy, um lugar onde se pega 

doença. Como me disse o tamoĩ Nivaldo,“aqui o nhe’ë fica triste”. Ele “não gosta de ver o 

que acontece com a pessoa, porque às vezes os outros falam mal dela e lhe causam 

sofrimento”. O nhe’ë vem à Terra pensando que aqui vai ver aquilo que via lá em cima. 

“Lá em cima é só alegria”, não se vê fome, tristeza, briga, inveja. Isso tudo é coisa da yvy 

vai (Terra má, feia), e é por isso que aqui a gente sofre; “é um mundo com muita sujeira 

pro nhe’ë”, explica Nivaldo. "Por isso é que ele fica indo e voltando; e quando vai, a gente 

37 Quando Augustinho fala em português, se refere ao nhe’ë como “o espírito” (e não só ao nhe’ë, como veremos). 

90 
 

                                                             



fica fraquinho". Pois quando o nhe’ë não está junto, a pessoa pode pegar uma doença forte. 

E se ele for embora de vez, então a pessoa morre. Como disse a Augustinho o seu avô, 

Nhanderu que chamou ele: “Venha cá, na Terra você não vai trabalhar mais, você vai 

trabalhar aqui. Você deixou seu escritório, você vai trabalhar aqui de novo, no seu 

escritório. Aí o espírito vai, vai embora!”. 

 Xeramoi Augustinho ficou preocupado naquele dia, por causa do sonho. O espírito 

do meu filho não estava querendo ficar e, mesmo que os mais velhos só falem quando 

consultados, ele achou melhor me aconselhar do que ficar calado. O conhecimento tem que 

ser aplicável à vida, se não, pra que serviria? Disse que era assim que eu tinha que fazer: 

perguntar pro meu filho “O que você quer comer hoje?” e ir, correndo, no supermercado 

comprar pra ele. Eu tinha que convencer o seu espírito a ficar aqui na Terra, seduzi-lo de 

alguma forma.  Augustinho, naquela ocasião, me colocou um problema que resolvi 

co38nsiderando que ele dizia isso por ignorar a minha obrigação quanto à qualidade da 

alimentação do meu filho e a problemática cotidiana que a “sociedade de bem estar” 

implica no que a estes assuntos se refere. Com o tempo, fui compreendendo melhor o 

sentido de seu recado e acabei por fazer dele uma das questões que norteiam a minha 

abordagem do parentesco mbya. Comecei a entender que alimentar e seduzir formam um 

par inalienável na ciência do parentesco mbya. Alimenta-se para seduzir e se seduz para 

alimentar (a caça mbya, que consiste principalmente em armadilhas, tem um tudo de 

sedução), pois, alguém que não quer comer não fica muito tempo na yvy rupa. Crianças 

têm que ser alimentadas, e nhe’ë kuery têm que ser seduzidos. E assim é que as pessoas se 

alegram e ficam juntas entre si; assim é que os nhe’ë se alegram e ficam junto com as 

pessoas. Alimentar, seduzir e alegrar são as três ações (ou pelo menos três das ações) que 

embasam o emaranhado de relações em que consiste o parentesco mbya.  

 Estas três ações se imbricam mutuamente, e a própria etimologia manifesta este 

fato. O verbo -pena, significa tanto “atender, cuidar”, como “enamorar-se e tentar atrair” 

(Dooley, 2006, p. 139). Marina me disse que -pena serve tanto para falar do cuidado da 

mãe com os filhos, como do namoro. A tríade acional alimentar-seduzir-alegrar faz com 

que as pessoas se acostumem entre si e, uma vez “acostumadas” permaneçam juntas. Caso 

contrário, quando não se acostumam, as pessoas podem desejar ir embora; como vimos 

acima, esta é também uma possibilidade constante quando se trata dos nhe’ë e de sua 

38 Para uma abordagem da caça mbya, ver a dissertação de mestrado de Rafael Fernandes Mendes Júnior, sob o título Os 
animais são muito mais que algo somente bom para comer.  
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estadia na Terra. Os Mbya usam muito a idéia do acostumar-se (-jepokuaa) como 

explicação para o fato de uma pessoa querer permanecer ou não em um lugar, ou de querer 

ou não estar junto com alguém. Se este “acostumar-se” é prerrogativa para a relação, o é na 

medida em que o costume (teko) de uma pessoa e/ou lugar (a palavra para aldeia é Tekoa, 

lugar onde se realiza o costume) alegra a outra. Pissolato em seu trabalho A duração da 

Pessoa: mobilidade, parentesco e xamanismo mbya (guarani) (2007), desenvolve de modo 

minucioso esta questão da importância do alegrar como modo de fazer ficar, e é também a 

partir de seu trabalho que boa parte das idéias expostas aqui surgiu. A autora se expressa 

da seguinte maneira:  

Alegrar-se junto a seu pai e mãe terrenos e assumir um modo de vida ou habitus próprio 

destes, não são matérias distintas. Isto implica diretamente na adoção de hábitos 

alimentares e forma corporal semelhantes. Aqueles que se acostumam entre si, ficando 

junto, acabam por assumir uma mesma corporalidade (Pissolato, 2007, p. 282). 

 

 Na obra de Pissolato podemos perceber a centralidade para o pensamento mbya dos 

modos em que se afirma e se fortalece a vontade de ficar na Terra (yvy vai). Trata-se do 

tema da duração e do papel do parentesco como meio e via para alcançar esta meta e 

cumprir o destino ou, em outras palavras, realizar o trabalho para o qual Nhanderu mandou 

o nhe’ë à Terra. Da minha parte, imagino a vinda do nhe’ë à Terra como uma 

transformação no seu contexto familiar, comparável à do jovem ou da jovem que se casam 

e saem de suas casas, muitas vezes indo para outra aldeia. Assim como a jovem esposa ou 

o jovem marido, ele tem que se acostumar em meio àqueles com quem agora passa a 

conviver. Sendo que acostumar-se e alegrar-se são dois movimentos interdependentes para 

os mbya, podemos concluir que o poder de sedução, de cada costume (teko) determinado, 

depende de sua capacidade para alegrar. 

 Presumo que a sedução entre pessoas e nhe’ë, tanto dos pais em relação ao nhe’ë 

dos seus filhos, como de cada pessoa em relação ao seu próprio nhe’ë e ao nhe’ë daqueles 

com quem convive, pode ser considerada como dependente da ativação e atualização de 

um circuito de trocas que abarca, ao mesmo tempo, o plano celeste e terrestre. Trata-se de 

um complexo circuito de circulação, movimentos e trocas que implica a relação entre 

pessoas e duplos (considerando o nhe’ë como duplo da pessoa e vice-versa), entre os mbya 

e os yvategua va’e (o povo do alto), e no qual as palavras aparecem como um objeto de 

troca privilegiado (as quais incluem os cantos), junto aos alimentos, o trabalho, os 
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conhecimentos, os remédios, etc. Se, ao longo deste capítulo, farei referência a este 

circuito, será ao longo de toda a tese que ele irá se evidenciando aos poucos e o fará como 

a articulação de domínios de troca diferentes. O que pretendo é procurar estes circuitos por 

entre as palavras mbya que esta tese coloca em movimento, explorando a sua presença nas 

falas que aqui exponho. O intuito desta tarefa é, em outras palavras, abordar a questão “O 

que faz com que as pessoas se alegrem mutuamente?”  

 Intuo que esta alegria, este alegrar-se mutuamente, guarda uma relação estreita com 

o movimento e a circulação de pessoas, duplos, objetos, alimentos e palavras39. No 

entanto, é importante afirmar, a troca (a circulação) como modo de aproximação promove, 

além da alegria, a raiva, a tristeza e a saudade. Tudo depende de saber o que está sendo 

trocado (palavras boas ou ruins, alimentos ou feitiços) e quem são aqueles que fazem parte 

do circuito da troca (quem olha e quem é olhado). Iremos, aos poucos, vendo a que estou 

me referindo. O próximo capítulo é crucial para isto. 

 

2.3. Cuidando das crianças 

 

 Karai Mirim me contou que quando a pessoa nasce o nhe’ë fica pertinho dela, 

grudado. Este é um momento difícil, porque o nhe’ë pode se assustar facilmente com as 

coisas da Terra, como as brigas dos pais, ou de outras pessoas da aldeia, e ir embora40. 

Mas quando a criança começa a andar, por volta dos dois anos de idade, o nhe’ë já pode ir 

de novo passear lá em cima. É como o tamoĩ Nivaldo explicou aquele dia: “A criança fica 

na barriga da mãe, aí nasce, aí engatinha, depois fica em pé e aí começa a falar. Aí o nhe’ë 

cresce”. Segundo Karai Mirim, estando perto de Nhanderu, ele pega a força com 

Nhanderu, mas enquanto está grudado com a criança pequena aqui na terra Nhanderu não 

dá força; é ele, o nhe’ë, que tem que dar força pra criança. Então, uma vez que ambos, 

criança e nhe’ë, se fortaleceram e a criança se ergueu sobre a Terra ou, em outras palavras, 

foi erguida pelo nhe’ë, se ela se assustar pode ficar fraquinha, triste, mas não vai morrer 

fácil: “o pajé pode fazer oração bem forte e conseguir que o nhe’ë fique”.  

 Fortalecer (nhembaraete) é intensificar a proximidade da pessoa e do nhe’ë – tarefa 

do karai (pajé) em momentos críticos de distanciamento. O karai “grita” (oxapukai) e pede 

39 É para se alegrar que os Mbya se põem a caminho, se movendo por entre as aldeias (ver Pissolato, 2007). 
40 Segundo o informante de Keller, o bebé ainda não possui uma alma telúrica consolidada, pelo que não se pode retirar a 
sua mba’e porã, pois nesse caso a criança poderia vir a falecer (Keller, 2011, p. 237). 
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noticias aos nhe’ë, explicações. “Quando o nhe’ë da criança não quer ficar”, explica o 

tamoĩ Nivaldo, “o pajé tem que convencê-lo; se não, ela morre”. O karai sabe como 

seduzir o nhe’ë, quais ayvu porã, “belas palavras”, tem que pronunciar para alegrar os 

ouvidos dele, quais brinquedos vão entretê-lo. Como vimos, é se alegrando que o nhe’ë vai 

se acostumando, e é se acostumando que o nhe’ë vai ficando. Este é um processo cujos 

modos, regras e meios o karai domina, e é isto que torna o seu conhecimento tão central 

para a vida dos Mbya. Conhecimento sobre a sedução, sobre o convencer a ficar junto, 

sobre o acostumar-se (jepokuaa).   

 Se o karai e a kunha karai são os especialistas em alegrar os nhe’ë e promover a 

sua proximidade, os cuidados com as crianças pequenas supõem um tipo de conhecimento 

que os mais velhos, de um modo geral, possuem. Este conhecimento é transmitido aos pais 

e mães jovens no âmbito mais íntimo da família nuclear, dentro da própria casa, por 

exemplo, mas, também, através dos discursos dos karai e as kunha karai na opy. Estes são 

conhecimentos que incluem uma ampla variedade de detalhes abarcando a alimentação, os 

deslocamentos, as relações do casal, os espaços e tempos (momentos do dia), as 

idiossincrasias de cada nhe’ë recém-chegado, etc. O objetivo é evitar que o nhe’ë se 

ausente ou se perca, provocando doença na criança. Vejamos alguns exemplos disto, pois 

será a partir deles que vai se esboçar a paisagem da relação entre os mbya e os nhe’ë kuery. 

 Os mais velhos dizem que não se pode perder o umbigo do recém-nascido. Tem 

que ser embrulhado em um saquinho e amarrado com um cordãozinho feito de lágrima de 

nossa senhora e yguau. Se os pais perdem o umbigo, a criança fica bagunceira, não pára, 

não come direito. Ela fica "levada" porque o seu nhe’ë fica procurando o umbigo. 

Acontece também com a placenta, que deve ser enterrada. Dessa forma, o nhe’ë fica em 

um lugar só, em vez de andar pelo mundo inteiro. A criança fica tranqüila, calma, não pega 

doença à toa. É também uma forma de evitar que fique mal da cabeça, inhakãnhy. Um dia, 

quando conversávamos sobre este assunto, Karai Mirim me perguntou o que faziam com as 

placentas nos hospitais. Respondi que não sabia ao certo, mas que supunha que eles 

jogavam no lixo. Ele achou a idéia bem sinistra. Disse que desse jeito qualquer animal 

poderia comer um pedaço de placenta – urubu, cachorro, minhoca –, e sendo assim 

“comprar” (ojogua) o nhe’ë da criança. Espero algum dia poder explorar melhor este 

processo em que o comer a placenta deriva em comprar o nhe’ë.     
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 O pai de um recém-nascido também precisa tomar precauções importantes. Por 

exemplo, ele não pode sair pra jogar bola: o nhe’ë de seu filho, que lhe acompanha onde 

quer que vai, poderia levar uma bolada. Diz-se, também, que o casal que está esperando 

um filho, ou aquele que acabou de tê-lo, não pode cruzar um rio, pois o ‘dono’ roubaria o 

nhe’ë da criança. Por outro lado, durante a pesca com timbó, antigamente, os homens 

tinham que esperar antes de entrar na água, porque podia estar lá algum homem que tem 

mulher grávida e o nhe’ë da criança que já estaria acompanhando o pai, poderia mexer com 

os peixes e anular assim o fator surpresa. Da mesma forma acontece com a cachoeira, o pai 

que tem filho pequeno não pode ir à cachoeira, porque se não, como diz Karapetu “você 

pode entregar pra esse espírito do mal, que a gente chama yyakãja, itaja, ka’aguija”, donos 

da cachoeira, da pedra e da mata.  

 Quando o bebê ainda está na barriga da mãe, ele fica entretido, brincando com o 

seu brinquedo, seu mbaviky, e assim não quer seguir o pai quando este sai (Keller, 2011). 

Karapetu me explicou que tem o brinquedo que Nhanderu deu lá em cima, ou que o nhe’ë 

tinha lá, mas que quando a criança nasce o pai ou a mãe tem que fazer outro para o nhe’ë 

ficar entretido na casa, em lugar de seguir os pais em suas caminhadas41. O pai tem que 

fazer um pequeno popygua (instrumento composto de duas varinhas de madeira, que se 

juntam em um de suas extremidades e que batendo uma contra a outra fazem um som 

peculiar que afasta diversos seres invisíveis) e pendurá-lo na cama da criança. Diz 

Karapetu que quando o pai vai ao mato, ou à cidade, ele tem que falar com o nhe’ë do seu 

filho: “Ah, vem pra cá, não vai pra lá. Eu vou por aqui, você me segue”. Assim o nhe’ë, 

caso esteja seguindo o pai, não se perde. No mato é importante ser bem cuidadoso e 

quando tiver duas “picadas”, dois caminhos (um pra esquerda e um pra direita), o pai tem 

que fechar aquele que não seguiu, para o nhe’ë do filho não se confundir. Para o menino o 

pai deve fazer um popygua pequeno, e para a menina a mãe faz um ajakai, um cestinho: 

“pra ela brincar ali, pra ficar ali”, dizem os Mbya.  

 Vemos, então, que o nhe’ë do filho em gestação ou recém nascido, anda junto com 

o pai e com a mãe. O pai e a mãe não vêem o nhe’ë, mas o nhe’ë vê tudo o que eles estão 

fazendo. Este é o primeiro exemplo de uma característica geral que diz respeito às 

condições da socialidade mbya: a assimetria perceptiva. “Não ver” pode muito facilmente 

virar “esquecer”. Dizem os Mbya que se, durante a gravidez, o pai fica com outra mulher 

41 É fácil lembrar aqui de Kuaray pedindo flores a sua mãe enquanto ainda estava na barriga, mas no seu caso, ele parou 
de seguir o pai quando ficou sem as flores. 
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ou a mãe com outro homem, aí o nhe’ë, que está pertinho do pai e da mãe, vê e já não 

gosta. Pode pensar: “Poxa, eu estou chegando aí pra trabalhar com meu pai e minha mãe, e 

eles estão fazendo isso, eu não quero mais ficar”. Certa vez, em um dos Nhemongarai de 

que participei, um casal levou o seu filho pequeno pra receber o nome sagrado, mas aquele 

nhe’ë não estava querendo ficar aqui na Terra. Os onhemboery va’e, os karai que 

encontram os nomes das crianças, se esforçaram bastante e, por fim, conseguiram 

convencer o nhe’ë a mostrar o seu nome. “Felizmente”, falou o onhemboery va’e naquela 

ocasião, “Nhanderu iluminou o nome indígena”. Dessa vez o especialista disse que ele não 

tinha visto nada (a respeito do comportamento dos pais); aliás, ele mesmo não quis ver 

nada. Também, se o karai vê, ele vai ter que falar, “ah, eu vi que você ficou com outra 

mulher”, ou “eu vi que você saiu com outro homem”, e aí acontece a briga do casal. Por 

isso que o karai falou que ele não quis ver nada disso e assim não teria como falar do 

assunto42.  

 Naquela ocasião o onhemboery va’e não falou sobre os feitos dos pais, pois tinha 

outras coisas pra falar. Disse que eles (os pais) teriam que cuidar muito dessa criança que 

não quer ficar; eles teriam que saber como que é pra cuidar dela em cada momento do dia, 

a tardezinha, quando o sol começa a se pôr; que não é pra ficar conversando e brincando 

até a noite chegar por completo; e, de manhãzinha, não a deixar ficar fora de casa enquanto 

o sol não tenha mesmo se firmado. Essas coisas, todo casal com filho pequeno tem que 

saber, para cuidar (-pena); mais ainda aquele casal, cujo filho não estava muito convencido 

a ficar na Terra.  Xeramoĩ disse assim: “foi difícil pra receber o nome, mas felizmente 

recebeu, então se o pai e a mãe souberem, pode o menino crescer..., caminhar e crescer, e 

ficar alegre com o pai e com a mãe”. Afinal, foi pra isso mesmo que Nhanderu o enviou. 

 Agora, se o pai e a mãe continuam brigando, aí o nhe’ë não vai ficar mesmo; “Essa 

criança pode falecer a qualquer momento”. “Por isso mesmo é que a criança está assim 

triste”, completa a kunha karai, “quer voltar ao lugar de onde veio”. Já outro tamoĩ, que 

também se encontrava presente, falou um pouco diferente, pode ser que para suavizar os 

ânimos. Ele disse: “Eu acho que ele também vai se esforçar, não quer voltar para onde ele 

veio, é por isso também que ele se deixou iluminar, deixou ser iluminado para o pajé 

encontrar o nome”. Como vimos no capítulo anterior, quando Nhanderu ilumina o nome, 

os onhemboery va’e kuery trazem junto informação específica sobre aquele nhe’ë: de que 

42 É possível, por outro lado, que o onhemboery va’e não tenha querido ver nada pelo fato de ser pai do pai da criança. 
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região celeste ele veio, qual era o trabalho dele lá, do que ele gosta, qual é o seu jeito, o seu 

costume. Tudo isso é informação, sabedoria que os onhemboery va’e passam para os pais 

da criança.   

 Por isso a kunha karai fala aos pais da criança para eles não brigarem ou falarem 

coisas ruins na frente dela. As crianças reclamam do jeito dos pais, do jeito do casal, 

reclamam de seu costume (teko). E a criança pensa assim: “Será que eu vou para o lugar de 

onde eu vim de novo, será que eu não vou...” É porque as crianças precisam de muitos 

cuidados mesmo, “para não acontecer coisa ruim”. Então, já que a própria criança se 

esforçou “para iluminar o nome para o onhemboery, para ela ficar”, os pais também devem 

se esforçar para que ela fique. Vai assim se evidenciando o papel das outras relações, das 

relações de parentesco, na relação entre a pessoa, no caso criança ainda, e o seu nhe’ë; pois 

se a vida da pessoa depende da companhia de seu nhe’ë, da vontade dele querer ficar junto 

dela, este parece ser bem sensível às relações da pessoa com os seus parentes, e destes 

entre si. 

Em certo sentido, é como se o nhe’ë estivesse mais ligado aos pais que à própria 

criança, deslocando-se junto com estes, mesmo quando a criança fica em casa. 

Provavelmente a capacidade de movimento da criança é muito limitada em relação à 

curiosidade do nhe’ë. A relação do nhe’ë com os seus pais na Terra aparece como central. 

Há um forte investimento nela, por se tratar, justamente, de um processo de “acostumar” e 

“acostumar-se”, uma aposta. É por isto que a constituição da pessoa (as relações entre os 

seus diversos componentes) é dependente das relações de parentesco – da pessoa com os 

seus pais (consangüíneas) e dos pais entre si (afins). Em vários sentidos, o nhe´ë da criança 

ocupa o lugar de um afim em relação aos seus pais: há um forte investimento em fazer com 

que se acostume, pois ele está chegando de outro lugar e traz consigo toda uma rede de 

relações de parentesco e uma socialidade e teko especiais e específicos.   

 Quando a criança começar a ser chamada pelo seu nome indígena, ela vai se alegrar 

de estar aqui na Terra. Dizem os mais velhos que tem que chamar ela só pelo nome 

sagrado: “Pra ele também se segurar, pra ele gostar”, explica Augustinho. Se a criança 

recebeu o nome hoje mesmo, o pai tem que dizer “vou ter que chamar, a partir de amanhã 

vou ter que falar só nome indígena, pra ele ficar alegre e forte”. Ele vai se alegrando e se 

esforçando. Aí ele fala: “Poxa, o meu pai e minha mãe estão me chamando pelo nome 
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indígena, gosto muito43”. O nhe’ë não é uma alma a-social, ou pré-social; o nhe’ë tem é 

que ser seduzido, ser convencido a ficar, porque o corpo de parentes do qual ele faz parte 

lá no amba, ao que parece, é bem mais eficaz no que a alegria se refere do que este que se 

lhe oferece aqui na Yvy Rupa (plataforma terrestre). Antes que um ser a-social, o nhe’ë é 

supra-social. Ele vive na sociedade ideal, e ele precisa ser reconhecido como um habitante 

do alto (yvategua va’e), mantendo atualizada e atuante a memória de sua outra vida, que 

antes que ser uma vida passada ou futura é uma vida alternada – alternada porque o nhe’ë, 

como disse Iwa acima, “vai e volta o tempo inteiro”. 

 

2.4. Aconselhando aqueles que caminham sobre a Terra 

 

Se os pais sabem como andar pela terra e mostram isto aos nhe’ë dos seus filhos, os 

nhe’ë, uma vez que a criança se ergueu, começam a ir e voltar ao amba de Nhanderu e 

adquirem a possibilidade de levar e trazer palavras, de ser essa peça fundamental do 

circuito de troca entre o “povo do alto” e os mbya. As palavras que vêm do alto são 

fundamentais para os mbya, pois lhes servem, entre outras coisas, para antecipar 

acontecimentos. Estas palavras são, muitas vezes, avisos (tratarei sobre este tema no quarto 

capitulo). Digamos que entre os nhe’ë porã das crianças e os seus pais na yvy rupa 

(plataforma terrestre) há uma troca de informações cuja diferença advém de uma diferença 

de perspectivas. Num contexto caracterizado pela interferência entre planos ontológicos 

diferentes e diferenciados, pelo menos no que a sua qualidade de visibilidade e 

invisibilidade se refere, esta troca é vital.  

 A condição da humanidade mbya na yvy vai (Terra má) é uma condição de 

desvantagem perceptiva, uma vez que eles só conseguem ver uma pequena parcela da 

realidade na qual vivem, na qual são tanto pacientes como agentes, mesmo sem sabê-lo. É 

esta condição da humanidade que torna o aconselhamento tão necessário, pois o 

aconselhamento consiste em passar palavras que, por sua vez, supõem a aquisição de 

entendimentos, alguns dos quais têm sido guardados na memória desde os tempos em que 

os Nhanderu caminharam sobre a Terra fundando as condições da vida mbya. Boa parte 

43 Augustinho reclama que a maioria dos pais não estão levando seus filhos para receber o nome, para o onhemboery va’e 
encontrar os nomes. Segundo ele, hoje em dia, os pais se esquecem de chamar pelo nome indígena, eles usam só o nome 
jurua, ou falam “neném”. Mas o nome jurua é para usar na cidade, e também à noite, como o apelido, porque de noite não 
pode usar o nome sagrado. “O nome indígena da criança é todo sagrado, então a gente não pode chamar a criança à noite 
pelo nome. Se não omanongue (aqueles que já morreram) podem pegar esse nhe’ë”. Nomes e territórios (espaciais e/ou 
temporais), mais uma vez, mostram a sua interdependência mútua.  
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dos conteúdos da prática do aconselhamento (nhemongeta)44 versa sobre os cuidados da 

criança e diz respeito ao modo em que se faz parentesco com o nhe’ë, no sentido de 

convencê-lo a ficar junto com os pais e os parentes dos pais, através do fazer ficar alegre.  

 Também é o conhecimento a respeito das proximidades e companhias que devem 

ser evitadas, sendo fundamental conhecer a socialidade desses outros seres que convivem 

com os mbya e compartilham os mesmos espaços, mesmo não sendo vistos (os jaexa e’ỹ 

va’e, “aqueles que não vemos”); saber do seu costume, do que eles gostam, como andam, 

por onde andam, como é que ficam, onde ficam, o que comem, como o comem e, 

principalmente, quando comem. Trata-se de um conhecimento sobre os lugares e os 

momentos (pela manhã, à tarde, à noite, etc), sobre os espaços e tempos em que certas 

relações se tornam mais possíveis e prováveis. Em certo sentido, poderíamos dizer que se 

nós somos etnólogos por vocação, os mbya o são por necessidade; etnólogos, 

pesquisadores dos costumes daqueles com quem, inevitavelmente, se cruzam pelos 

caminhos da yvy rupa, a plataforma terrestre.  

 A permanência dos nhe’ë na Terra depende deste conhecimento, cujos detentores 

privilegiados costumam ser os mais velhos, e que constitui, em certo sentido, uma dádiva 

inter-generacional. Este conhecimento sobre o alegrar, o cuidar e o fazer o nhe’ë ficar, é 

então objeto que circula – por meio das palavras e junto com os alimentos e outros objetos 

–, em um complexo circuito de troca, como disse acima. “A produção de sabedoria 

envolve sempre uma atitude particular dos humanos para a troca de palavras” (Pissolato, 

2007, p. 326). Esta troca é em si tanto o que é produzido como o que produz a conversa 

enquanto circulação dos conhecimentos, e não são só os humanos os que estão nela 

envolvidos. Diz Cadogan que guero-ñemongeta se emprega para fazer referência às 

conversas entre os deuses e às palavras que eles enviam àqueles que se esforçam nas rezas: 

Cheé aroñemongeta ramo nd’apytére: “inspirando yo palabras (divinas) en tu coronilla 

(corazón)” (1959, p. 46). 

 Segundo Testa, como vimos acima, os conteúdos dos saberes estam, entre os 

Guarani, subordinados aos modos em que se criam e em que circulam (2013, p. 02). A 

44 Segundo Orlandi (2006), -nhemongeta é traduzido pelos Mbya também como “fazer negocio, acertar as contas”. Este 
autor propõe considerar juntos o sentido utilizado por Pissolato, enquanto “atitude apropriada entre parentes” e por 
Mello, para quem –nhemongetá diz respeito ao acordo quanto aos casamentos. "O nhemongetá é algo que se faz não 
somente no casamento nem tampouco somente na troca de conselhos entre parentes, isto, ‘nhemongetá se faz entre as 
pessoas, quando tu vai fazer um negócio pra trocar uma Tv ou pedir conselho para um xeramói’, como me sugeriram” 
(Heurich, 2006: 68). 
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criação dos saberes não caberia aos humanos, cujo papel seria unicamente o de adquiri-los 

e colocá-los em circulação: “os Guarani, ao se referirem aos seus conhecimentos, utilizam 

verbos como: -eka (procurar), -jo’u (achar, encontrar), -mboaxa (fazer passar ou 

atravessar), nhembo’e (aprender), mas não -mbojera (criar, gerar), -japo (fazer)” (2013, 

p.04). Esta circulação, este movimento intencionalmente promovido, deve ser 

cuidadosamente criado, não se tratando de impor um “fluxo livre e desenfreado”, mas de 

saber quando é necessário segurar e quando se pode soltar, quando se há de falar e quando 

se deve calar (idem). Os próprios Nhanderu, os yvategua va’e, fazem desse jeito pois, 

ainda que haja sempre palavras a passar, nem sempre há ouvidos para recebê-las, como 

veremos.  No contexto do parentesco mbya esta circulação está organizada de acordo com 

as diferenças etárias, fundamentalmente, pois entendimentos são elaborações de 

experiências e a idade, neste sentido, é justamente o acúmulo das experiências. Porém, 

estas diferenças etárias são, por sua vez, acrescidas das diferenças entre os próprios nhe’ë, 

assim como das diferenças de gênero, e das diferenças entre as condições de existência 

próprias dos mbya (teko axy) e do “povo do alto” (marã e’ỹ). É justamente a existência de 

diferentes diferenças, ou diferentes planos ou níveis de diferenciação, que permite e torna 

relevante e interessante a troca. 

 Se há um conhecimento transmitido dos pais aos filhos, dos mais velhos aos mais 

jovens, também há um conhecimento passado pelos nhe’ë aos karai, e por estes aos pais 

das crianças. Dada a assimetria perceptiva entre nhe’ë e mbya, de que falei acima, e a 

possibilidade de ir e voltar do amba (cidade) de Nhanderu, os nhe’ë são donos de um 

conhecimento privilegiado do ponto de vista dos mbya. Eles conseguem, por exemplo, ver 

aqueles que são chamados jaexa e’ỹ va’e (“os que não vemos”), principais provocadores de 

doenças e mal-estares, assim como conseguem saber o que acontece com aqueles que, 

mesmo sendo visíveis, estão longe (em outras aldeias) e, portanto, também não são vistos 

(os parentes dos mbya que moram em outras aldeias).  

 Nos primeiros tempos da presença do nhe’ë na Terra, a criança tem nhe’ë porã, um 

nhe’ë que nunca “errou” (por não ter tido relações sexuais e, suponho, por não ter 

misturado sangues). Os Mbya costumam dizer que estes são tipos de nhe’ë que trazem 

muita força e sabedoria aos seus parentes, principalmente a seus pais. A sabedoria dos 

nhe’ë porã é a sabedoria do “povo do alto”, os yvategua va’e. Já a sabedoria dos pais, é a 

sabedoria daqueles que estão na yvy vai (Terra má) já há algum tempo, e mesmo que sua 
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juventude suponha que ainda têm muito que aprender com os mais velhos, eles já sabem 

dos cuidados que devem ter quando andam pelos caminhos, no mato e/ou na cidade. São 

eles que podem e devem fazer o nhe’ë se acostumar e aprender os costumes que permitem 

a vida na Terra. Assim, aquilo que os nhe’ë das crianças ignoram é justamente aquilo que 

os seus pais sabem, enquanto que aquilo que os pais não podem saber, os nhe’ë o sabem. 

Esta diferença de perspectivas, conhecimentos e costumes (teko) é signo, por sua vez, de 

uma diferença nos planos da existência, ou seja, nos caminhos que se percorrem, nos 

territórios que se habitam, nos tipos de corpos e nas capacidades destes corpos; ela (esta 

diferença) define a pessoa, como veremos. 

 Como os karai e as kunha karai se esforçam muito, eles podem ter acesso ao 

conhecimento dos nhe’ë de um modo mais direto e constante que o resto das pessoas. Mas, 

eles devem compartilhar este conhecimento que pode, muitas vezes, evitar acontecimentos 

indesejáveis, se querem manter as boas relações com os nhe’ë, prerrogativa para a 

manutenção da comunicação, da troca. A seguir, vou tentar esboçar alguns dos caminhos 

percorridos pelas palavras e conhecimentos entre os próprios mbya, caminhos que acabam 

constituindo circuitos cujos contornos coincidem de diferentes formas com as sempre 

mutáveis linhas de definição do parentesco. Ambos os circuitos de troca de palavras, o dos 

mbya com os yvategua va’e e o dos mbya entre si, se articulam e interferem, e não só eles. 

O objetivo deste trabalho é, por isto, o de evidenciar estas articulações e interferências 

entre o que estou chamando aqui de distintos circuitos de troca e tomar esta situação como 

ponto de partida para uma abordagem do parentesco mbya e do contexto relacional de que 

os mbya participam.  

 Várias vezes, quando Karai Mirim me falava da proximidade que os nhe’ë de seus 

filhos tinham com ele, me dizia que se ele fizesse muita coisa errada Nhanderu levaria os 

nhe’ë e, então, ele perderia essa sabedoria. É que os nhe’ë trazem consigo o saber e a 

experiência de outra socialidade. É com esse saber, com essa sabedoria (mba’ekuaa e 

arandu porã) que eles trabalham aqui na Terra. Esta parece ser uma sabedoria da alegria, 

do fazer ficar junto, e não um corpus determinado de conceitos que possam ser pensados 

como aquém ou além das relações. O que se sabe é experiência, é o que se experimenta 

numa relação. Poder-se-ia dizer que ninguém pode possuir um conhecimento desvinculado 

de uma relação, pois saber é estar em relação. A palavra (ayvu) em si é já relação; sendo a 

palavra dos yvategua va’e uma relação bem específica.  
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 “Para que não aconteçam muitas coisas”, costuma repetir xejary Marciana quando 

aconselha seus filhos e netos. O karai, a kunha karai falam tudo isso, que é para os pais 

saberem. Passam a sabedoria, a experiência, o conhecimento. Os pais têm que se lembrar 

de muitas coisas boas que os karai e as kunha karai falaram e pensar assim “Poxa, é 

verdade mesmo o que o pajé falou. Vou ter que acreditar de agora em diante”. Pois se não 

acreditar (-jerovia, também confiar e respeitar), de nada adianta; eles não vão segurar as 

palavras dos karai, eles vão esquecer. Se acreditar, eles vão poder ver depois a vida 

acontecendo. Aí eles vão falar assim “Tudo o que xeramoĩ falou está acontecendo comigo. 

Então é verdade o que o xeramoĩ falou do nhe’ë, que nhe’ë kuery ijayvu xevype [falou pra 

mim]. Então, nhe’ë kuery falou pra xeramoĩ e xeramoĩ passou pra mim”, se lembra Karai 

Mirim. Pois é assim a vida na yvy vai, a pessoa anda, e o nhe’ë anda junto, pelo menos 

enquanto a sua palavra e a sua vontade for levada em conta, for escutada e for atendida. O 

importante é manter o circuito de troca de palavras ativo, e isto só se pode fazer confiando 

(-jerovia) naqueles que têm palavras pra passar. Esse é o movimento-troca do parentesco 

entre aqueles que já estão aqui e aqueles que vêm para trabalhar junto.  

 

2.5. Entre o alto e o baixo: palavras e silêncios 

 

 Os Mbya usam diversas estratégias para promover tanto aproximações como 

afastamentos entre os diversos seres que constituem o seu cosmos e que os constituem 

enquanto pessoas. “Na sabedoria Guarani...”, é uma expressão que escutei inúmeras vezes 

quando o assunto são as relações entre as pessoas e os cuidados destas relações. Uma boa 

metonímia, mais do que metáfora, desta arte da aproximação e do distanciamento é a cama 

em que as meninas que menstruam pela primeira vez devem ficar. Trata-se de uma cama 

mais alta que as outras, que marca uma distância entre a menina e essas “tantas coisas” que 

andam pela Terra, e da importância de evitar que a menina ponha os pés no chão, só o 

fazendo quando tem que ir ao banheiro. Esta caminha se chama ninhembei.  

 Enquanto a criança ainda é criança, ou seja, até ela fazer uns oito ou nove anos, ela 

pode brincar bastante, mesmo quando já começa a ter alguma pequena tarefa doméstica (o 

que varia de acordo com a situação familiar de cada criança). Mas, uma vez alcançada esta 

faixa etária dos nove anos, a criança tem que assumir uma série de responsabilidades que 

supõe um preparo para a sua vida adulta. Dizem que até esta idade, as crianças ainda têm 
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nhe’ë porã, uma vez que ainda não tiveram relações sexuais. Mas quando começam a ter 

conhecimento prático destes assuntos e, portanto, começam a “errar” (javy), elas devem 

também assumir as obrigações que a vida de casados lhes imporá no futuro. Neste 

momento, o nhe’ë se distancia da criança, o que supõe, segundo ouvi dizer, uma perda de 

sabedoria. As meninas têm que ficar mais quietinhas, não podem correr muito, fazer 

movimentos bruscos ou ficar subindo em árvores, pois deste modo as suas vaginas podem 

ficar muito grandes. Os meninos não devem comer mandiocas muito protuberantes, para 

evitar do mesmo modo pênis que possam vir a machucar as suas futuras esposas e amantes. 

Também as meninas púberes devem evitar certos tipos de batata doce, que fariam com que 

suas filhas nascessem com a vagina grande demais, o que seria motivo das risadas e do 

escárnio do pai, como me contou Marina45. Outros muitos e variados são os cuidados nesta 

idade em que o corpo se transforma junto com os desejos e com as posições sociais que se 

passará a ocupar.  Os meninos vão à roça, com os pais ou avôs, e têm que cortar lenha, 

carregar compras, e começar as incursões na mata em busca de caça. As meninas aprendem 

a cozinhar, a fazer cestos, colares e pulseiras, a lavar a roupa, a cuidar dos bebês. Neste 

momento da vida, os pais e os avós se esforçam para moldar tanto o corpo (evitando certas 

comidas ou tipos de movimentos) como o teko de seus filhos e filhas, o que me foi 

explicado em português como “colocar a regra”. Isto é algo que os pais devem fazer com 

seus filhos adolescentes. 

 É interessante notar as diferenças nos cuidados que os pais têm com os nhe’ë dos 

filhos recém nascidos e  os cuidados que têm com o teko dos filhos adolescentes. Em certo 

sentido, antes era o próprio teko - as suas atitudes, palavras, desejos e a própria relação de 

casal -, o que os pais deviam vigiar, controlar e/ou modificar, enquanto que agora eles 

devem ensinar a seus filhos como fazer isto. Neste contexto, o teko parece ser justamente a 

expressão da relação entre o nhe’ë e a pessoa, entre o nhe’ë e o corpo da pessoa; expressão, 

também e concomitantemente, do desejo e da intencionalidade.  

 Quando a menina tem a primeira menstruação46, ela deve ser apartada dos olhares, 

principalmente, dos jaexa e’ỹ va’e (aqueles que não vemos). O sangue da menstruação 

45 É interessante perceber que parece haver certa preferência estética pelo pequeno entre os Mbya. Nirio me explicou que 
enquanto a criança é ainda bebê o pai e a mãe podem modelar o seu nariz e a sua boca para que fiquem pequenos; isto se 
repete de novo na adolescência, como vemos em relação aos genitais. Mas também parece ser o caso das plantas, uma 
vez que as espécies tipicamente Guarani costumam ser menores que as outras, ou pelo menos é o caso do avaxi (milho) e 
do xanjau (melancia), e também do komanda (feijão). 
46 Sobre os resguardos tanto da couvade como da menarca entre os Guarani vale a pena ver Schaden (1962 [1954], p. 85-
98).  
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facilita a sua aproximação, pois o cheiro é muito forte e a torna visível demais. Sendo 

assim, a primeira menstruação é um momento muito especial de transformação, a começar 

pelo distanciamento do nhe’ë e a seguir pela aproximação daqueles que não vemos, 

atraídos pelo cheiro do sangue, o que multiplica as possibilidades de ojepota 

(transformação em animal). Como vimos no primeiro capítulo, o ojepota marca, define e 

estabelece um limite do parentesco pela afinidade, e se encontra no extremo oposto do 

incesto (o outro limite), pois se o primeiro é o limite da afinidade imposto pelas diferenças 

ontológicas, o último é também um limite da afinidade, desta vez imposto pelas 

similaridades consangüíneas.  

 Limite, aqui, faz referência a uma proibição (sexual, fundamentalmente) que 

determina, por sua vez, a duração na Terra. No caso do ojepota esta relação com a duração 

é clara, uma vez que este estado de transformação só pode ser realizado de fato uma vez 

que o nhe’ë já foi embora; por sua vez, Tupã manda um raio para fulminar a pessoa que já 

está neste processo de modo irreversível. No caso do incesto, a conjunção do sangue (via 

relação sexual) de parentes próximos também faz com que o nhe’ë se afaste 

definitivamente, provocando a morte das pessoas. Limite é aqui um ato de negação de 

certas possibilidades relacionais, de evitação de certas aproximações que se consideram 

contrárias à manutenção da vida na Terra.  Limite é, então, o fundo contra o qual muitas 

das “regras” da socialidade se elicitam, desenhando os contornos das relações através da 

estética das convenções47. Entre o incesto e o ojepota todo um leque de relações de 

afinidade de sexo oposto se desenvolve, todo um possível de variações se instaura. É sobre 

este universo relacional, sobre este território da afinidade de sexo oposto inaugurado 

fundamentalmente pelo desejo e a curiosidade sexual (muito mais que pela preocupação 

com a reprodução social) que todo um corpus de conhecimento circula através da prática 

do aconselhamento.   

 Schaden conta que as mais importantes situações de crise na vida dos Guarani são 

aquelas em que “a pessoa implicada recebe a designação especial de (h)akú ou odjékoakú, 

estando sujeita a perigo de encantamento sexual, a que se denomina odjepotá” (1974, p. 

85). Os principais estados em que uma pessoa está hakú, segundo este autor, são o do pai e 

da mãe que acabaram de ter um filho (couvade), o da menina que menstrua pela primeira 

vez e o do menino que fura o lábio com o tembetá (idem). Se pensarmos que, como disse a 

47 Para o conceito de “convenção estética”, ver Strathern (2006 [1988]). 
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Schaden o Capitão Alberto da aldeia Kayová de Amambai, o tembekuá (ou tembetá) é 

necessário “para arranjar mulher”, para se casar, pois quem casa sem furar o lábio, torna-se 

mais “cheiroso para as onças” (1974, p. 97), podemos perceber que tanto no caso da 

menina como do menino, é a abertura à afinidade de sexo oposto (à sexualidade) que a 

primeira menstruação e o furo no lábio anunciam o que os torna hakú, estado perigoso pois 

é um estado de “vacilo em seu estatuto ontológico” (Clastres, 1995 [1972], p. 23) ao 

mesmo tempo que um estado em que estão especialmente visíveis (ou seja, notáveis) dado 

o seu forte cheiro. Esse tornar-se cheiroso para as onças de que fala o Capitão Alberto, não 

sei se é perigoso pelo fato do jovem tornar-se presa fácil, como no caso do marido Guayaki 

de uma mulher que acabou de dar à luz, ou pelo fato dele tornar-se cônjuge desejável, 

problema específico do ojepotá. Em qualquer caso, também o marido Guayaki parece 

tornar-se desejável, atraindo assim as presas que ele, saindo de casa, se dispõe a caçar. O 

haku Guarani e o bayja Guayaki encontram ainda reverberações no caso do awɨᵰü Yudjá, 

“o ânimo de um predador como o jaguar, quando ele se vê com a sua presa, e o ânimo de 

um homem quando ele se vê com a sua amada” (Lima, 2005, p. 211); o mesmo ânimo com 

que fica o pa’ɨ ao sentir o cheiro de cauim (idem). É que embriaguez tem tudo a ver com 

desejo e suas intensificações: “Embriagar-se (-ka’u)”, conta Heurich, “é um estado em que 

se está haku (“quente”) e que convida aos amores e às alegrias, mas também às dores” 

(2011, p. 84). O calor tem uma fácil deriva para a raiva; calor, desejo e raiva são todos 

estados promovidos pelo contato (real ou possível) com o sangue; “estados ontológicos 

vacilantes” (Lima, 2005, p. 327).   

 Se o haku do jovem Guarani e o bayja do marido Guayaki os tornam desejáveis (ou 

expressam esse estado), visíveis demais, o awɨᵰü do amante Yudjá ou do jaguar, faz 

desejar, intensifica o desejo, a vontade do outro. Eis aqui também o ojepota: tornar-se 

desejável ao outro, ao tempo em que se o deseja. Assim, sedução e caça, voltam a aparecer 

como motivos especialmente entrelaçados. Considero que isto é assim pela possibilidade, 

sempre em aberto, de se confundir caça, ou caçadores, com parentes, como aconteceu com 

Kuaray. Evitar este equívoco é o que se pretende, justamente, com os resguardos. 

 Se a situação do nhe’ë que chega à Terra se assemelha à situação de Kuaray, no que 

à possibilidade de equívoco se refere, a situação dos pais de uma criança recém nascida 

também se assemelha à da menina na menarca ou à do jovem que acabou de furar o lábio: 

todos eles estão haku. Neste sentido, considero que seja possível transportar a idéia de uma 
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abertura à afinidade também para o caso dos pais da criança. O nhe’ë que vem à Terra 

ocupa a posição de um afim com relação com os pais da criança e, se lembramos das 

palavras de Augustinho (a menina vem trabalhar com o pai e o menino, com a mãe), seria 

possível dizer (ou cogitar) que se trata também de uma relação de afinidade de sexo oposto 

– uma afinidade de sexo oposto que exclui a sexualidade.  

 Resumindo, podemos perceber que o inheengue (menarca) como momento propício 

de aproximações e, portanto, de distanciamentos, momento também de suscetibilidade a 

variações no domínio do parentesco, consiste, por outro lado, em uma reorganização do 

peso que a afinidade passará a ter na vida da menina. A própria menstruação é, em si, 

efeito da afinidade de sexo oposto, uma vez que toda menstruação é fruto de uma relação 

sexual com Jaxy, a lua, que com seu enorme pênis penetra as meninas (aliás, todas as 

fêmeas) fazendo-as sangrar. Diz Kerexu que, quando criança, morria de medo de Jaxy, 

pois lhe diziam, constantemente, que estava chegando a hora em que deveria se casar com 

um homem muito, muito velho, cujo pênis, de tão grande, a faria sangrar sem parar. Deste 

modo, Jaxy anuncia com seu ato, não só a sexualidade, como também a afinidade. E, 

acompanhando estas duas, o ciúme, pois todos os homens casados deverão aceitar que Jaxy 

fique com as suas mulheres pelo menos uma vez por mês, época na qual eles mesmos 

deverão se afastar delas. Os Mbya (ou alguns deles) gostam muito de fazer brincadeiras a 

respeito do seu ciúme de Jaxy, indicando uma vontade de brigar com ele pelo fato de estar 

“mexendo” com suas esposas. 

 Este momento de abertura para a afinidade é um momento de aconselhamento 

intensivo, em que a moça vai aprender as habilidades para ser considerada uma mulher (-

mbokunha). Durante o tempo em que a menina está inheengue, os pais dão muita 

informação. Contando histórias, passando a experiência, pai e mãe aconselham a menina. 

Ela não vai ficar preguiçosa, ciumenta, ou brincalhona demais. Nada demais. Os pais 

falam, e a menina pega a palavra. “Aí fica mulher mesmo, homem mesmo”, explica Karai 

Mirim. Mas só alguns pais que fazem assim; têm outros que esquecem. Às vezes os pais 

passam a informação, mas depois soltam o filho, a filha, rápido demais. “Já tá pronto, já 

casou, então solta. Então aí vai perdendo tudo”. A palavra, que é o veículo da sabedoria, se 

“pega”, e se “solta”, se “perde”. A palavra está ao mesmo tempo além e aquém do sentido 

que ela possa expressar, pois o poder da palavra é o de manter ativo o circuito de troca que 

é necessário para atualizar certas relações e bloquear outras. Mas uma vez proferida, nada 
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garante que ela cumpra o seu destino, pois há muitas encruzilhadas nos caminhos que 

palavras e pessoas percorrem. 

 É para manter próxima de si e longe do chão que o pai e a mãe fazem o ninhembei 

para a sua filha quando ela tem a primeira menstruação. Antigamente, este era o momento 

em que pela primeira vez eram cortados os cabelos da menina, cabelos que se trançavam 

para fazer os tetymakua48, marcas e signos de relações de parentesco. Ninhembei tem que 

ser uma caminha bem alta, distante do chão, esse chão pelo qual andam tantas coisas nesta 

Terra. A menina-moça tem que ficar no ninhembei pelo menos dois ou três meses, para não 

ojepota. “Tem que cuidar muito mesmo”, me explica Karai Mirim, “hora a hora, igual 

médico”. Ela não pode pegar vento, pois o vento espalharia o seu cheiro por toda a floresta. 

E também não pode comer coisas fortes, como carne vermelha, queijo e nem coisas muito 

doces. Diz que antigamente a moça ficava um ano assim, mas isso era antigamente. Hoje 

os pais têm dó de sua filha. Mas antigamente ficava um ano mesmo. Um ano sem pegar 

vento. Só podia sair mesmo para fazer xixi, e tinha que sair rapidinho. Aí, nesse ano, a mãe 

ensinava a fazer artesanato: cestos, colares, pulseiras. Um ano em cima de uma cama, sem 

ser vista, como que para ser esquecida. Já o homem é diferente. Se algum rapaz, ou algum 

homem, gostar da menina, se quiser casar, tem que se mostrar aos pais: cortar lenha, levar 

uma comprinha, trabalhar muito. Assim, enquanto ela precisa se esconder, ele é impelido a 

se mostrar. Se o cheiro dela deve permanecer privado, as intenções dele devem se tornar 

públicas. O pretendente a genro tem que cortar lenha para deixar, cada dia, na porta da casa 

da futura sogra. A lenha é para a sogra, e a ela cabe decidir se vai ou não aceitar essa lenha. 

É a sogra que entrega a filha, pelo que podemos supor que a troca se dá antes entre o genro 

e a sogra que entre o genro e o sogro. Digamos que no tempo que sucede ao casamento, 

quando o jovem marido, segundo a regra (nem sempre respeitada), deve morar na casa do 

sogro e trabalhar lá (caçar, cortar lenha, roçar, etc), ele trabalha não “para” o sogro, mas 

“com” o sogro (sendo aqui como entre os Yudjá, ver Lima, 2005, p. 175). Com o sogro e 

“para” a sogra, acrescentaria, pois o trabalho do “sogro”, que é também marido, já tinha 

um destino específico antes do jovem ter se casado com sua filha.  

48 Os tetymakua são cordas feitas trançando os feixes de cabelo das meninas, e amarrados nas pernas pelos seus pais, 
irmãos ou futuros maridos. Dizem os Mbya que os tetymakua servem para fortalecer as pernas, facilitando assim as 
caminhadas longas. Algemiro me disse que antigamente os Mbya podiam reconhecer a outros Mbya pelo uso do 
tetymakua. Este modo de reconhecimento era importante durante as guerras, para identificar os inimigos. Algemiro 
também me contou que durante a Segunda Guerra Mundial, em um momento em que se cogitou a aliança do Brasil com a 
Alemanha, os velhos Mbya ficaram preocupados com a possível invasão dos estrangeiros. Porém, eles disseram que os 
estrangeiros, ao ver os tetymakua saberiam que os Guarani não eram brasileiros, evitando assim o confronto com eles. 

107 
 

                                                             



 Enfim, expresso estas minhas suspeitas no intuito, unicamente, de fazer notar que a 

diferença de gêneros, e a diferença, também, entre relações cross sex e same sex, se 

entrecruzam com as diferenças entre quem dá e quem recebe na pragmática da troca que 

supõe o casamento. A estes entrecruzamentos deveríamos, por outra parte, acrescentar as 

diferenças naquilo que se dá e se recebe, pois a carne de caça que os homens dão às 

mulheres, não é e nem equivale à carne cozida que as mulheres dão aos homens49, não se 

tratando aqui de criar equivalências, senão de expressar assimetrias.  

 Se o casamento supõe um deslocamento de lugares e funções no âmbito do 

parentesco, o nascimento de um filho é também um movimento análogo, mesmo que 

diferente. Ambos os momentos serão precedidos, no caso da mulher, pela exteriorização do 

sangue. É por isto que na hora do parto a mulher pode recuperar a palavra recebida durante 

o período de reclusão que marca a primeira menstruação. Na hora do parto ela volta de 

novo ao -nhegue (reclusão durante a menarca). Quando ela tem o primeiro filho, “ela pode 

trazer tudo de volta o que ela perdeu atrás na hora que saiu do nhegue”, explica Karai 

Mirim. Ou seja, todos aqueles conhecimentos que lhe foram passados, todos aqueles 

cuidados que lhe aconselharam ter, quando não utilizados ou aplicados, se perdem; as 

palavras não fizeram sentido e, assim sendo, saíram, foram esquecidas.  Eis que então, os 

dois momentos se igualam e se comunicam entre si. O homem também pode trazer tudo de 

volta, virar homem mesmo: sério, não ficar preguiçoso, levantar cedo, trabalhar bastante; 

os dois têm que pegar mais informação ainda. Então, o pai e a mãe vão falar: “agora é 

importante vocês dois, o casal, é importante pegar de novo aquilo da primeira menstruação, 

primeiro nhegue, que aconteceu muita coisa, informação que nós demos”.  

Essa informação que o casal mais velho transmite ao mais novo é para poder levar 

bem a vida. Trata-se, como estamos vendo, do aconselhamento (-nhemongeta), do 

movimento das palavras: palavras são passadas, tem que ser pegadas e podem ser 

seguradas ou senão perdidas. Os pais continuam dizendo: “Agora vocês peguem de volta 

essa coisa aí para não perder. Pega de novo, informação tudo de novo, para não perder. 

Tem que pegar de novo, para você seguir”, explica o Nirio. Pois, andar pelo mundo juntos, 

levar a família adiante tem os seus truques. Truques passados segundo as relações 

específicas de parentesco, no seio da consangüinidade, como se fossem brasões da família, 

ou no âmbito da opy. “Nesse momento”, diz Karai Mirim, “o pai e a mãe têm que entrar no 

49 Como disse Tânia Lima em uma aula sobre O gênero da dádiva, de Marylin Strathern, “é a ação que tem gênero e é o 
gênero que é cross-sex”.  
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meio de novo pra falar”. 

 A palavra percorre um circuito de relações, ecoando numa imagem do movimento 

dos objetos de troca que fundamentam a reciprocidade na Melanesia e na Polinésia 

(também na América do Norte), tal como Mauss a descreve (2003 [1950]). As palavras 

para os Mbya, no entanto, são um objeto de troca especial, pois elas são ao mesmo tempo 

alienáveis, passam de uma pessoa a outra, sendo que esta última, por sua vez, pode passá-

las a frente, e inalienáveis, pois elas continuam ficando com a pessoa que as passa: é que as 

palavras se replicam em cada corpo, em cada py’a (fígado-estômago-coração) que as 

contém e em cada voz que as pronuncia. Elas, neste sentido, são como imagens-afecções, 

matéria de imitação e replicação em um movimento constante.  

 Os circuitos de troca da palavra mbya são muito variados, e o sistema adquire uma 

grande complexidade por incluir não só as relações entre as pessoas, mas também as 

relações com os nhe’ë e com os Nhanderu, as relações com os “donos” (-já), e as relações 

com os ãgue (espíritos dos mortos). Como disse acima, e como iremos vendo ao longo, 

principalmente, do próximo capítulo, a socialidade mbya acontece entre a visibilidade e a 

invisibilidade. Neste contexto, a palavra, proferida e/ou silenciada, é uma ferramenta para 

o controle das interferências que tal situação, tal contexto relacional, implica. O 

aconselhamento é um dos modos de circulação da palavra – a fofoca e o humor, a 

“brincadeira” e até a feitiçaria seriam outros – sendo que tanto o tipo de palavras como o 

tipo de mensagens que circulam em cada um destes circuitos, diferem. No caso do 

aconselhamento, que é o modo de circulação de palavras sobre o qual posso falar aqui são, 

normalmente, os mais velhos os que têm entendimento, experiência e memória suficiente 

e, portanto, os que podem aconselhar.  

 Para Mirim, que já é bisavó, tem muita informação para passar; o problema está 

mais do outro lado, falta de gente que queira ouvir. Foi lá em Rio Silveira, de manhã, que 

ela estava contando da cera do mel. Disse que isso serve para kunhangue (as mulheres), 

para passar no rosto. “Serve para alguém que está virando mocinha, ou para a mulher que 

tem neném recém nascido, para a mãe passar, para não ojepota, serve muito”. O pai 

também pode passar. “Para não acontecer com você todo tipo de coisas, através disso”50. O 

avô dela que falava com ela; ele que passou essa informação. “Espanta muito as coisas 

50 O mel é um modulador privilegiado de afastamentos e proximidades, pois ao tempo em que distancia a mulher dos 
bichos da mata, é um meio de sedução, que aproxima homens e mulheres. 
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ruins também de você. Aí é importante que quando nascer o seu filho... é importante você 

colocar esse remédio em você, para não acontecer nada”. Diz Para Mirim que a cera de 

abelha e o pipi (pó milombre) têm um cheiro muito forte, que espanta. Até a cobra corre 

desse cheiro. Mas, hoje em dia, xejary Para Mirim não vê mais isso. “Só a maquiagem que 

usa agora”, diz. Também xeramoĩ Karai Tataendy Oka diz que já não está vendo mais 

esses cuidados durante o nhegue. “O que a gente tem que dar, a comida, qual comida que a 

gente tem que dar pra essa pessoa, pra essa menina”. “Nem isso daí não estamos sabendo 

mais”, se queixa. 

 
2.6. A vivência do casal nos sinuosos caminhos do parentesco 

 

 Conta Para Mirim que antigamente o casamento acontecia no Nhemongarai, 

principalmente em janeiro, mas poderia ser também em julho. O namoro também acontecia 

dentro da opy (casa de reza); se a mulher olhasse para o homem na hora de acender o 

petygua (cachimbo), é porque estava gostando. Também o homem, se ele fizesse o trabalho 

da mulher, se ele esquentasse a água do chimarrão e passasse pra ela, é porque estava 

gostando. Era assim quando Karai Tataendy e Para Mirim eram jovens.  

 Diz Para Mirim que quando a pessoa namora na casa de reza, “tudo vai dar certo”, 

porque esse foi o “conselho” de Nhanderu, “Nhanderu nhanhemongeta”. É que “Nhanderu 

já falava lá em cima, antes de você vir pra cá”, explica aos netos e netas. Por isso que ela, 

Para Mirim, também vai falar no casamento de sua neta. Ela e o avô vão falar “como vai 

ser a vivência deles”.  

 Para Mirim e Karai Tataendy se casaram há mais de cinqüenta anos. Quando Karai 

Tataendy tinha seis anos o pai dele falou “Você não faz comida, você não lava a roupa, 

você anda sujo. Você tem que arrumar mulher”. Foi aí que ele resolveu ir embora, começar 

a andar. Ele disse para a mãe: “Eu vou embora, eu não quero mulher”. Saiu em direção ao 

Uruguai. Ele chegou a uma aldeia onde tinha muita plantação: milho, batata doce, 

amendoim, cana. O cacique falou: “Fica comigo”, arrumou a cama para ele e ele ficou. 

Todo dia de noite o cacique falava com ele o que tinha que fazer no dia seguinte. Karai 

Tataendy ficou lá dois anos, e voltou à aldeia dos pais. Mas, lá na aldeia de Uruguai, ele já 

tinha visto Para Mirim, o pai e a mãe, o irmão, o tio, a tia; conheceu todos eles. Quando 

chegou à casa dos pais, falou com o seu pai: “Olha, eu vi uma menina lá. Eu acho que vou 
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casar com ela”. Ao que o pai respondeu: “Vixi, é muito longe, muito longe”. Antes 

Guarani era assim, explica Karai Tataendy, “se o teu pai não aceitar, não tem casamento”. 

Mas depois de ter casado já três vezes, com 26 anos mais ou menos, ele voltou àquela 

aldeia, a aldeia de Para Mirim. 

 Para Mirim já tinha passado o nhegue havia tempos, mas ele, sempre que podia, 

levava uma comprinha que os pais dela nunca aceitavam. Então, ele deixava a comprinha 

guardada em um lugar, dentro de sua casa. Até que um dia a família dela começou a passar 

dificuldades e então a mãe pediu para ela que fosse lá na casa de Karai Tataendy e pegasse 

pelo menos uma parte da compra. E assim começaram a namorar.  

 Augustinho me explicou que o homem, quando casa, é assim: tem que ficar um ano 

com o sogro, arrumar uma cama na casa dele, cuidar dele, cortar lenha, ir caçar, ir para a 

opy (casa de reza) e ficar até de madrugada; ele tem que ficar na aldeia, sem sair. 

Nhanhemboava, “nos fazemos homens”, explica. O homem tem que mostrar ao sogro e à 

sogra que é homem para a filha deles.  Assim, “o sogro vai ver o marido da filha, se é mais 

ou menos, se está cuidando bem”. É desse jeito que, tanto durante o nhegue da filha como 

nos primeiros tempos do casamento, os sogros antecipam o jeito em que a relação vai 

seguir pra frente, e aconselham de acordo com isto à sua filha ou neta. O sogro vai ver se 

ele trabalha, se ele pode ganhar algum dinheiro, comprar comida, se pode trazer para a 

mulher aquilo que ela quer comer. Quando ele vê isso, é que fala: “Agora tudo bem. Vocês 

podem ir visitar a sua família”.  

 Fazer uma visita a parentes que vivem em outra aldeia implica sempre a 

possibilidade de ficar, e mais quando os mbya são jovens, solteiros ou recém-casados sem 

filhos. Ir ou ficar são possibilidades permanentemente em aberto para os mbya, 

principalmente quando os cônjuges são de aldeias diferentes51. É por isto que o casamento 

ideal é aquele que resolve a problemática de não casar perto demais, pois esbarraria no 

incesto, e nem longe demais, pois suporia uma ruptura das relações anteriores para um dos 

dois, abrindo espaço para a sempre perigosa saudade. Nas aldeias grandes, como Sapukai, 

onde moram 80 famílias e mais ou menos 500 pessoas, é mais fácil encontrar casamentos 

entre pessoas cujo grupo de parentes também mora na aldeia. Mas em lugares pequenos, 

isto é impossível. O caso de Araponga é especialmente limitado neste sentido, pois sempre 

51 A relação entre a mobilidade inter-aldeias e os arranjos e re-arranjos do parentesco foi amplamente tratada por 
Pissolato (2007).  
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se deve buscar cônjuge fora, dado que lá mora uma única família, formada por Augustinho, 

Marciana e seus filhos, netos e bisnetos, com as respectivas noras e genros. Mas, mesmo 

indo buscar cônjuge fora, é preferível que estas pessoas que se agregam à família não 

provenham de muito longe, para evitar a perda dos próprios parentes por agregação a 

outras famílias (todos os genros e noras de Augustinho e Marciana que estavam morando 

na aldeia, durante o meu trabalho de campo, tinham os seus pais e/ou mães em aldeias de 

São Paulo).  

 Os arranjos de afastamentos e proximidades que constituem, deste modo, o 

contexto e o espaço do parentesco mbya, do parentesco entre os mbya, são muitas vezes 

fonte de conflitos, pois a próximidade entre os cônjuges implica no afastamento de um dos 

dois em relação aos seus parentes, assim como o desejo de ficar perto dos parentes pode 

ser motivo de um afastamento em relação ao cônjuge. O que o parentesco aqui ilustra é 

uma ideia simples, mas importante para a análise, que vem a dizer que proximidades são 

feitas a partir de afastamentos, e vice-versa: proximidades e afastamentos aparecem como 

efeitos uns dos outros. Nesta evidente implicação mútua dos afastamentos e das 

proximidades reside boa parte da problemática que o casamento pode apresentar aos 

Guarani, fundamentalmente ao se encontrarem espalhados pelo Brasil, Argentina e 

Paraguay. Por isso os pais, normalmente, querem que seus filhos casem perto, para eles 

não irem embora52.  

 Seu João, o tamoĩ Vera Mirim, cacique de Brakui, contou um dia, em um encontro 

que teve na aldeia de Rio Silveira, do qual eu também participei, uma história que expressa 

bem esta problemática. Era de madrugada e ele tinha como platéia um pequeno grupo de 

adolescentes, principalmente meninas, kunhataĩ, e algumas crianças. Tratava-se da história 

de uma menina que tinha ido do Paraguay até a Argentina com seus pais. Eles ficaram 

muito tempo em uma aldeia, até que a filha ficou inhegue. Ela já podia casar, só que 

naquela aldeia não tinha ninguém pra ela casar. Mas um dia chegou um rapaz, que vinha de 

longe. Eles começaram a se olhar, a se gostar e, por fim, começaram a namorar. Então ele 

disse pra ela “Conta pros seus pais que a gente vai casar”, e lá foi ela. Mas o pai não 

deixou, a mãe não deixou. Explicaram que ele tinha vindo de muito longe, que com certeza 

devia ter parentes no lugar de onde vinha, irmãos, irmãs, e que algum dia ele ia querer 

52 Neste trabalho, assim como durante a mina pesquisa, não abordo as regras de casamento preferencial que, se bem não 
tem muita aplicação hoje em dia, é possível que antigamente cumprissem a tarefa de resolver a problemática do hiato 
entre distância e proximidade.  
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voltar, para ver os parentes e ela ia querer ir junto. Era esta a preocupação dos pais. “Aí se 

casar”, explicava xeramoĩ Vera Mirim à sua platéia, “vai ficar bem, vai se acostumar com 

o marido, e se ele for embora, ela não vai querer ficar sozinha”. “Não vou te dar porque 

você pode querer ir embora”, falou o pai para a menina, “se você for, é difícil você se 

acostumar (rejepokuaa) com a família dele; a família deve ser grande e a mulher sofre 

mais que o homem. Se ele te levar, você vai sofrer, aí você vai lembrar o que eu falei”. 

Mas a menina casou mesmo assim.  

 Durante sete anos, eles viveram felizes, perto dos pais dela. Mas, um dia ele decidiu 

que iria voltar para a aldeia dele. Ele conversou com o sogro e a sogra; disse que tinha 

mãe, que tinha pai, irmã, irmão, família grande. Disse que ia embora, mas que ia sozinho, 

que não a levaria. “Se ela quiser ir, vocês a seguram”, falou com os pais da menina. Só que 

ela já tinha se acostumado com ele (ojepokuaa), não queria ficar longe.  Aí se escondeu e o 

seguiu. Quando ele percebeu, já estavam dentro do barco, atravessando em direção ao 

Paraguai.  

 A história é muito longa, xeramoĩ Vera Mirim ficou quase uma hora para contá-la 

inteira. Vou resumi-la: Quando a menina chegou à aldeia do marido, todo mundo gostou, a 

mãe dele, as irmãs. Mas aí o tempo foi passando, e a sogra começou a falar. Disse que ela 

não servia para o filho, que era feia, que ficava com outros homens, que não sabia fazer 

nada direito. Foi falando e falando e falando, até que convenceu o filho a entregar a jovem 

esposa aos xondaro (o grupo de guerreiros da aldeia) que a levariam até um ogro, ao qual 

eram entregues as mulheres excessivamente promíscuas. A saga conta todo o sofrimento 

dessa menina no caminho até as proximidades da casa do ogro, e de como conseguiu fugir 

e, com a ajuda de um velhinho e uma velhinha, voltar a encontrar os próprios parentes, os 

irmãos.  

 Quando o xeramoĩ contou a história para as kunhatai ele lhes disse “Agora vou 

contar como é o nosso costume”. Este costume de que fala o xeramoĩ ilustra o problema da 

“boa distância” e da afinidade para o caso das mulheres que deixam a mãe para viver perto 

da sogra e não se acostumam com ela. Parece que a moral da história está relacionada com 

o fato da menina não ter ouvido o conselho de seus pais, não ter seguido a sua palavra. Se a 

puberdade e a possibilidade de casamento ou, em outras palavras, a sexualidade, traz para a 

pessoa a necessidade de um cônjuge, este sempre vem acompanhado de, pois está 

“constituído por”, todo um leque de relações de parentesco, um agregado de parentes que, 
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inevitavelmente, produzirão ruídos na relação do casal. Ao mesmo tempo, a conjugalidade 

pode muito bem ser fonte de ruídos e interferências nas relações de uma pessoa com os 

seus parentes consangüíneos, ou parentes anteriores ao casamento. Mas toda moeda tem 

dois lados, e se há ruídos, há também harmonias: o marido de uma filha pode se mostrar 

uma fonte de apoios e recursos variados para os seus sogros, assim como a nora pode vir a 

facilitar o dia a dia da sogra.  

 Dado que entre os Mbya não encontrei regras definidas de parentesco e de 

residência (porque nem sempre as há e porque não as procurei), o que quero notar é que a 

consanguinidade (expressa no termo -etarã) e a afinidade (expressa pelo termo tovaja), 

assim como o conjunto de relações que a pessoa possui antes e depois do casamento, se 

interferem e se imbricam de modo que umas relações abrem espaço para e, ao mesmo 

tempo modificam, as outras. Se muitas trocas acontecem nestes espaços, muitas guerras 

foram já efeitos de seus curta-circuitos. No caso dos Mbya, é o parentesco “por 

consangüinidade” com o “povo do alto” (yvategua va’e) que bloqueia a expressão do 

problema da afinidade pela e na guerra (pela e na violência), assim como é o parentesco 

“por afinidade” com aqueles que não são vistos (“donos”, mortos e Anhã) que a promove. 

Para poder entender esta articulação das relações, é importante saber em que consiste este 

“parentesco por consangüinidade” ou “por afinidade”. O que temos, ao que parece, são 

jogos de parentesco dentro de outros jogos de parentesco, e estratégias de parentesco 

variadas que impedem que algum destes jogos possa se atualizar de modo definitivo. 

 

2.7. O parentesco na borda das palavras 

 

 Considero que a coincidência entre os conceitos de afinidade/consangüinidade e  

-ovaja/-etarã não é, e nem teria por que ser, auto-evidente. O nosso trabalho como 

etnólogos consiste em apontar coincidências e discordâncias em relação aos conceitos 

veiculados pela disciplina, como é o caso da afinidade e da consanguinidade, a partir de 

uma descrição dos conceitos nativos que expressam relações de parentesco e de um 

conhecimento amplo de seus usos. Infelizmente, não posso realizar esta tarefa com a 

exaustividade e minuciosidade que merece. No entanto, sendo um dos intuitos deste 

capítulo chamar a atenção para a possibilidade de fazer coincidir uma abordagem do 

parentesco com uma abordagem da pessoa, é necessário dizer algo sobre os conceitos 
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hetarã (traduzido como “parente”) e tovaja (traduzido para fazer referência às relações de 

afinidade).  

 Assim, de modo a poder abordar a articulação das relações de consangüinidade (-

etarã) e de afinidade (-ovaja), e a situá-la no campo mais geral da socialidade mbya, dando 

continuidade à temática posta pelos mitos no capítulo anterior, gostaria de trazer a tona 

algumas considerações de Lévi-Strauss a respeito do que ele chamou, em A origem dos 

modos à mesa (terceiro volume das Mitológicas), de “boa distância”: a “dialética entre o 

próximo e o distante” ou o “problema da arbitragem entre o próximo e o distante” (Lévi-

Strauss, 2006 [1968], p. 251, 266 e 348). Como uma das estratégias para lidar com este 

problema, o autor a partir dos mitos, e os mitos através do autor, tornam visível o modo em 

que a “periodicidade espacial”, no plano sociológico, se articula com a “periodicidade 

temporal”, no plano cosmológico. A primeira diz respeito às proximidades e afastamentos 

que definem endogamias, exogamias e parentescos, a quão longe se pode e/ou deve buscar 

cônjuge – tema central da socialidade mbya, como estamos e continuaremos vendo; a 

segunda se refere também à afastamentos e proximidades espaciais, desta vez entre os 

corpos celestes, que não só se traduzem em tempos, mas que inauguram e determinam a 

temporalidade (Lévi-Strauss, 2006 [1968], p. 98).  

 Para o caso Guarani-Mbya, suspeito que podemos também variar a relação entre 

“periodicidades” e “planos”, expressando as articulações da “periodicidade espacial” no 

plano cosmológico (movimentos dos Nhanderu) e da “periodicidade temporal”, no plano 

sociológico (socialidade modificada de acordo com os momentos do dia ou em função dos 

rituais). Os distintos modos de periodicidade temporal – o dia e a noite e as estações – são 

efeitos das relações sociais dos astros, de suas relações de parentesco no amba, efetuadas e 

expressas em termos de distâncias espaciais. Assim, começamos a ver no primeiro 

capítulo, e continuaremos vendo nos próximos, que para os Guarani-Mbya a periodicidade 

está atrelada aos movimentos dos Nhanderu e aos trânsitos entre a plataforma celeste e 

terrestre. O que aparece aos mbya como passo do tempo, é para os Nhanderu trânsito no 

espaço. Movimentos dos astros e fenômenos meteorológicos variados, por sua vez, 

respondem a questões sociais e, fundamentalmente, do parentesco postulado entre os 

Nhanderu e os Mbya.   

 É pelo dinamismo no que à articulação entre distâncias sociais e distribuições 

espaciais se refere, que decidi abordar o tema da “boa distância” para o caso do parentesco 
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mbya, e postular este “caso” em termos de aproximações e afastamentos. A socialidade 

mbya, penso, manifesta seus sentidos nas articulações entre diversos modos, expressões e 

registros das distâncias, entre diversos afastamentos e diversas proximidades: espaciais, 

estruturais, ontológicas, sociais, geracionais (temporais), ao estilo dos códigos 

levistraussianos na análise dos mitos e do modo em que se articulam e, assim, comunicam 

significações e sentidos.  

 O que é notável, quando se atenta a esta questão, é que o movimento define as 

distâncias – pois distâncias só podem vir a ser pelo movimento.  As caminhadas dos 

Nhanderu sobre a Yvy Tenonde (primeira Terra) e a Yvy Rupa (plataforma terrestre), nas 

quais e pelas quais se criaram as condições da (naquele momento) futura socialidade mbya, 

foram deslocamentos em um plano (horizontal) que eram, por sua vez, efeitos de 

deslocamentos entre planos (verticais). Uns e outros deslocamentos continuam se 

interferindo mutuamente hoje, e é justamente esta interferência que explica tanto os 

acontecimentos como o devir histórico. Os mitos compilados e escrutinados por Lévi-

Strauss no terceiro volume das Mitológicas contam de um afastamento dos astros que 

supõe um efeito nos humanos pelo simples fato de que astros e humanos estão em relação, 

e, no universo das relações, afastamentos uns são sempre substituídos por proximidades 

outras. Esta é a idéia que a minha etnografia dos Mbya expressa; e o faz entendendo que 

relações se relacionam como o fazem as oposições nestes mitos que explicitam uma 

“lógica das proposições”: o que se opõe não são os termos, mas as “formas de oposição” 

(Lévi-Strauss, 2006 [1968], p. 171). O que se relaciona, então, na socialidade mbya não são 

somente pessoas, mas relações pessoais - socialidades.  

 É importante então, dentro da abordagem proposta nesta análise, prestar atenção às 

coincidências e dissidências entre distâncias sociais e espaciais para o caso dos Guarani-

Mbya. Na literatura etnográfica contamos com o excelente trabalho de Bruce Albert sobre 

os Yanomami, Temps du sang, temps des cendres (1985), como um exemplo desta 

articulação entre diversos modos e modelos das distâncias. Nesse trabalho, as distâncias 

espaciais são definidas e significadas por vários critérios relacionais e políticos que se 

interpenetram: os tipos de reciprocidade – “equilibrada” no conjunto multi-comunitário, 

“generalizada” no grupo local, “diferida” nas relações inter-individuais e “negativa” nas 

relações com os inimigos atuais – a feitiçaria, os rituais funerários, os casamentos, a 

guerra, a vingança, a caça, a presença dos brancos, etc. Por outro lado, nesta tese sobre os 
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Yanomami a feitiçaria, como modo velado da política, como palavra sussurrada e 

segredada, e a palavra pública (a palavra do batha thëbë) a sua evidenciação, nos permite 

pensar a dinâmica inerente ao problema da “boa distância”: a necessidade de outros para 

casar e o desejo de ficar entre si (Albert, 1985, p. 267).  

 Dentre os vários exemplos importantes que, neste trabalho de Albert, nos permitem 

vislumbrar a natureza diferencial dos espaços relacionais, vou selecionar o que se refere ao 

uso dos termos de parentesco. Este uso encontra um limite nos (e define os) inimigos, que 

serão sempre referidos pelos seus nomes próprios ou por apelidos o mais humilhante 

possíveis (Albert, 1985, p. 233); estes limites, evidenciados pelo uso seja de termos de 

parentesco, seja de nomes, são, no caso das inimizades entre parentes afins (reais ou 

classificatórios), acionados ocultamente pela feitiçaria – sendo na articulação da palavra e 

do segredo que a mesma encontra a sua eficácia. Termos de parentesco e nomes próprios, 

palavras públicas e segredadas, não só definem ou ilustram distâncias espaciais e sociais, 

elas as criam.  

 O que este exemplo dos Yanomami permite é situar esta, certamente parcial, 

abordagem do parentesco mbya que aqui proponho, na esfera da linguagem.  Não pretendo 

fazer uma descrição da distribuição espacial das diversas aldeias, ou das diversas famílias 

no interior de uma aldeia, a partir do uso dos termos de parentesco; não dediquei atenção 

ao uso da terminologia de parentesco (uso em desuso na atualidade), infelizmente, e além 

disto, tal tarefa seria impossível para o caso Guarani-Mbya, cujo parentesco aparece 

marcado, como mostrou Pissolato (2007), com o signo da multilocalidade. O intuito, 

adequado às possibilidades da análise, é dar alguns exemplos do uso dos termos de 

parentesco no que considero ser uma complexa estratégia de provocar afastamentos e 

aproximações. Outras estratégias, iremos vendo, se referem à memória, por exemplo, ou à 

circulação de alimentos (como vimos para o caso da sedução que eu deveria operar para 

fazer meu filho querer ficar, alegrando-o). Extrapolando, então, o exemplo dos Yanomami 

ao contexto Mbya, considero que a possibilidade de jogar com as denotações relacionais 

dos termos de parentesco (que são sempre também conotativas) faz do parentesco um jogo 

de estratégia o que nos obriga a dedicar uma atenção mais do que especial ao uso da 

linguagem. Parafraseando Wagner, é esta a fractalidade do parentesco (e da pessoa): “the 

talk formed through the person that is the person formed through the talk (Wagner, 1991, 
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p. 166) ou, então, a “reprodução da linguagem através de seus falantes, e a reprodução de 

falantes, eles mesmos, por meio da linguagem” (2010a, p. 29-30). 

 Permitan-me colocar um exemplo específico do que estou querendo dizer com o 

parentesco (ou o uso da terminologia de parentesco) como estratégia de aproximação e/ou 

afastamento. Algum tempo depois de começar a freqüentar a aldeia Araponga, Augustinho 

me disse que deveria chamá-lo xeru (meu pai) e chamar a Marciana ha’i, mãe. Claro que se 

tratava de um uso figurado, uma vez que, enquanto branca, sou tudo menos um parente (o 

que não quer dizer que minha condição de branca e de não-parente fosse integralmente 

fixa). Estes termos, no contexto de uma aldeia, são usados não só pelos filhos ou filhas de 

fato de um casal, mas também como forma em que as pessoas da aldeia podem se dirigir ao 

cacique e à sua esposa, pois eles estão “na frente” da comunidade, cuidando e 

aconselhando a todos, sejam parentes de fato (-etarã, consanguíneos) ou não (-ovaja). 

Dado que eu estava querendo morar na aldeia, era importante que eu tivesse claro quem era 

a referência ali e nada melhor do que a fala adequada para chegar à relação adequada.  

 A este “convite” de Augustinho a respeito do modo em que eu devia me dirigir a 

ele, se contrapunha o modo, não tanto em que as pessoas se dirigiam a mim quando 

queriam falar comigo, como o modo em que as pessoas se dirigiam a mim quando falavam 

entre elas, que era com o vocativo –jary, avó. Este é o modo adequado (como reza a 

etiqueta) e corrente de falar sobre e com uma jurua (branca) que está presente ou com a 

qual se mantêm alguma relação (-ramoi, avô, no caso dos homens). Ao longo do tempo e 

da convivência, pude perceber que trocavam este termo e usavam meu nome próprio. 

Xejary e/ou xeramoĩ, por outro lado, é também o modo pelo qual é necessário se dirigir a 

uma onça caso a pessoa tenha o azar de ser surpreendida por ela no mato. É claro 

(suponho) para os Mbya que a onça não é uma avó no sentido literal, porém o uso figurado 

do termo serve, naquele contexto, para explorar uma alternativa à posição de presa que a 

pessoa sabe estar ocupando em relação a este animal que, como me disse Augustinho, é o 

cacique da mata, pois ele caça a todos os outros: a epítome do predador. Chamar a onça 

avó, além de poder a fazer lembrar um parentesco (mesmo fictício) num passado mítico, é 

tentar provocar um deslocamento na posição que ocupa como predador nesses encontros 

fatídicos que é melhor não ter. Ouvi dizer, por outro lado, que as onças não atacam as 

pessoas; quando o fazem, é porque na verdade são ex-humanos que viraram onça. Assim 

como no caso da onça, suspeito que ao me chamar xejary (no sentido figurado), o pessoal 
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em Araponga não estava esperando que eu fosse uma avó, mas pode ser que eles tentassem 

que eu me comportasse como tal, o que é sempre uma boa opção para aqueles com quem 

se quer evitar tanto a guerra como o casamento. Porém, é claro que a distância entre os 

termos com os quais poderíamos nos referir uns aos outros na nossa incipiente 

convivialidade (meu pai, minha irmã, minha sobrinha, etc) e os termos com que se 

referiam a mim quando falavam entre eles ou com algum visitante (jurua, -jary), era fértil 

tanto em possibilidades como em equívocos. Riram muito o dia em que disse a eles que me 

chamavam xejary porque achavam que os brancos éramos que nem onças e, é claro, 

negaram tal fato dizendo que se tratava unicamente de uma questão de respeito. Respeito é, 

em qualquer caso, uma questão politicamente crucial, “a atitude apropriada entre parentes 

humanos (mbya)” (Heurich, 2011, p. 76). 

 Voltemos à questão da coincidência dos conceitos –etarã e –ovaja com os 

conceitos de consanguinidade e afinidade, respectivamente. Sobre os usos da terminologia 

de parentesco Heurich (2011) faz uma interessante revisão de boa parte das etnografias 

recentes sobre os Guarani. Em Mello (2006), este autor encontra uma definição de –etarã 

como englobando “várias famílias nucleares unidas entre si por relações e consanguinidade 

e afinidade” (2011, p. 69). De acordo com o que eu mesma pude observar, enquanto que 

em alguns contextos de fala, como é o da opy, é possível incluir àqueles que em outros 

contextos seriam denominados tovaja, parentes afins, entre os –etarã, em outros, como 

mostrou Mendes Júnior (2009, p. 112), é comum ouvir que “parente não presta para casar”; 

ou seja, nestes últimos casos, o conceito de –etarã serve justamente como oposição ao 

conceito –ovaja. O que temos, então, é que enquanto que os –ovaja podem ser 

denominados –etarã em algúns contextos, como o das reuniões e o da opy, em que se 

busca afirmar um critério que agrupe e sirva para se opor a outro grupo, a recíproca não 

parece ser verdadeira. Assim, Heurich afirma que “os afins estão excluídos da noção de –

etarã” (2011, p. 71); no entanto, segue este mesmo autor, a análise do conceito kuery, que 

indica um coletivo, nos informa sobre algo mais, a saber, que “[...] quando um regua (ou 

etarã) refere-se às relações de consanguinidade, há sempre outro kuery que está posto em 

relação. Nessas situações em que pensar em consanguinidade é pertinente, a relação produz 

dois coletivos específicos” (idem, p. 74).  

 Tanto Heurich (2011), como Mendes (2009) e Pissolato (2007), antes deles, 

consideram que a co-residência e a comensalidade não implicam em uma 
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consanguinização dos afins. No entanto, a minha própria experiência aunada com a leitura 

destes autores me leva a considerar que para os Mbya a definição de um parente, 

dependendo do contexto, pode incluir várias outras dimensões além da filiação e o 

casamento, mesmo quando estas últimas permanecem como critérios de referência 

fundamentais. Trata-se das “atitudes” esperadas de cada tipo de parente, que precisam ser 

acionadas para que uma pessoa possa aparecer, por meio de seus atos, como um parente de 

certo tipo. “Para os Mbya”, diz Pissolato, “todos os humanos (Mbya) são potencialmente 

parentes e ninguém o é em absoluto” (2007, p. 195-196) – o que torna o parentesco uma 

“possibilidade (de relação) num espaço e tempo não determinados” (idem, p. 213). É 

possível, e comum, que as atitudes nem sempre coincidam com o esperado. Eis aqui que a 

formulação da “regra”, assim como o uso dos termos de parentesco, serve, ao mesmo 

tempo, para modular a articulação entre filiação, casamento e atitudes, e para manter 

atualizada a relação, postulada como de parentesco, com os yvategua va’e. Esta última 

relação, por sua vez, interfere nas relações entre os mbya, pois ela implica em que as 

relações de filiação terrestre não tenham por que ser homólogas em todos os casos, uma 

vez que a filiação celeste, a filiação do nhe’ë (expressa no seu nome e informando seu 

lugar e parentela de origem), altera e modula as relações específicas entre pais e filhos 

mbya – eis porque, quando o onehmboery va’e, ao descobrir o nome da criança e 

comunicá-lo aos pais, fala com eles sobre o jeito daquela criança, o seu teko, e sobre como 

deve ser tratada de acordo com o mesmo. Algo similar poderia ser dito dos casamentos, 

que variam de acordo com os respectivos nhe’ë dos cônjuges, ou das atitudes esperadas 

dos parentes, moduladas tambén pelos diversos teko destes.  

 Segundo Pissolato, apesar do caracter contextual de aplicação do termo –etarã, “a 

noção de parentesco define-se primeiramente nos termos da consangüinidade”, sendo a 

epítome desta relação “o vínculo que liga um homem ou mulher a seu pai e/ou mãe” 

(Pissolato, 2007, p. 180). No entanto, ou por isso mesmo, é que devemos considerar o 

coeficiente de alteridade atrelado à noção de consanguinidade entre os Mbya (à noção de 

consanguinidade expressa deste modo pelo termo –etarã), uma vez que, como vimos, tal 

vínculo de filiação é, na origem, constituído enquanto vínculo entre os pais da criança e o 

nhe’ë de seu filho ou filha. É importante, então, que não tornemos homólogas a 

consangüinidade expressa pelo termo –etarã e a ausência de alteridade, cuja presença se 

expressa de muitas e variadas formas, tendo implicações na circulação de coisas, palavras e 

pessoas, como veremos, e que podem se resumir à idéia nodal de que cada um tem o seu 
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jeito, o seu “costume”, o seu teko. A que se pensar, ainda, que as palavras podem muito 

bem mudar de sentido de acordo com o contexto, de modo que a “consanguinidade” entre 

os pais e a criança mbya, expressa pelo uso do termo –etarã, não é necessariamente, e nem 

provavelmente, exatamente a mesma que a (suposta) “consanguinidade” expressada pelo 

uso do mesmo termo ou do termo “Nhanderu” para se referir às divindades, e nem sequer à 

relação entre os Nhe’ë Ru Ete, os “pais verdadeiros dos nhe’ë” e os nhe’ë. Assim, 

enquanto que o “umbigo comum” serve como constatação da consanguinidade na Terra, os 

Nhanderu, pelo menos alguns deles, não possuem umbigo (ver Heurich, 2011, p. 36). Resta 

ver, via um conhecimento etnográfico de maior profundidade, o que é veiculado ao tempo 

que expressado, quais são as intenções em jogo, quando se usam os termos de parentesco.  

 Assim, este modo de abordar a consanguinidade, acrescido do que dizíamos acima 

a respeito do uso estratégico dos termos de parentesco (e que vimos aqui para o caso do 

termo –etarã), nos permite, ainda, uma breve reflexão sobre as relações entre os mbya e os 

yvategua va’e. Tais relações são, por sua vez, fundamentais para poder compreender a 

pessoa mbya. Diz Macedo que a terminologia de parentesco é “indissociável da 

cosmpolítica guarani” (2009, p. 92). Nhanderu (traduzido como “nosso pai”) é o termo 

com que os Guarani se referem aos deuses, mas é também o termo pelo qual se referem a 

um karai (pajé) ou opitai va’e (aquele que cura), ou seja, ao dirigente espiritual de um 

coletivo. Pode ser também o termo de referência para o cacique e seu uso indica que se 

coloca essa pessoa em uma determinada posição, normalmente aquela do ‘dono da 

palavra’, ou seja, daquele que aconselha e que se situa na frente de sua comunidade (o 

tenonde), articulando um coletivo. Assim, diversas funções ou posições relacionais 

coincidem dependendo dos contextos e das intenções daquele que fala. Isto quer dizer que, 

um sogro efetivo pode ser chamado ‘pai’ em um contexto político ou religioso. Veremos 

nos capítulos que se seguem que, para além de considerar a relação de filiação como 

referência para a relação política, também se pode fazer o inverso, colocando a relação 

política como referência da relação de filiação. Mas estas são questões que, sem ficar 

resolvidas, poderão ser melhor colocadas à frente. Em qualquer caso, para além do que os 

termos de parentesco usados para se referir às divindades possam nos informar, é 

necessário ainda compreender o que se passa entre deuses e homens, quais palavras, 

objetos e pessoas se movem entre eles; esta tese é uma singela colaboração a esta, sempre 

impossível, tarefa.  
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2.8 De parentes e corpos ou de “corpos de parentes”  

 

 “Corpos de parentes”, de acordo com o que sei, é uma expressão criada por 

Viveiros de Castro para especificar tanto que o parentesco é feito de relações entre corpos, 

como que os corpos são feitos de relações de parentesco. “Corpos de parentes” se refere a 

um “corpo formado de corpos” (Viveiros de Castro, 2002a, p. 445). Trata-se de coletivos 

extraídos de um “fundo infinito” (idem, p. 418), sendo o processo de extração análogo e 

homólogo ao processo de fabricação corporal; em (quase) todos os seus sentidos, se trata 

do mesmo processo. Trata-se da extração de corpos que “formam as concreções de 

identidade consangüínea dentro do campo universal da afinidade potencial” (idem, p. 445). 

Gostaria, no entanto, de completar esta definição, que nos será muito útil para os fins desta 

análise, dizendo que, para o caso dos Guarani-Mbya e de accordo com o meu 

entendimento, além da “identidade consanguínea”, há também uma alteridade 

consanguínea a ser extraída “do campo universal da afinidade potencial”, de modo a tornar 

as distâncias entre parentes consanguíneos - pai-filho, mãe-filha, irmão-irmã, irmão mais 

novo-irmã mais velha, avó-neto, etc - variáveis. Para além das diferenças de idade e de 

gênero implicadas em cada uma destas relações de consanguinidade, faço referência à 

alteridade para explicitar as variações de afastamentos e proximidades que as relações com 

os yvategua va’e (´povo do alto’) introduzem em cada uma destas relações e que, assim, 

participam também na formação do “corpo de parentes” no qual se incluem todos os mbya.  

 Com a intenção de desenhar a paisagem na qual inscrever (sempre de modo parcial 

e incipiente) o “corpo de parentes” mbya, no capítulo anterior coloquei a hipótese, 

elaborada a partir da leitura de certas versões específicas de mitos guarani, a respeito das 

regras que proíbem ou condenam certos tipos de uniões, impondo dois tipos de limites às 

relações de afinidade de sexo oposto: o limite da extrema proximidade (incesto) e do 

afastamento extremo (ojepota). Tal hipótese afirma que a articulação destas possibilidades 

extremas da afinidade de sexo oposto (e da sexualidade), identificadas em termos de 

distância e colocadas como o conteúdo de uma (ou duas) “regra” negativa, é que constitui 

o espaço onde as relações de parentesco mbya são postas a variar, no que é a vida cotidiana 

dos mbya. Esta variação deve se deter nesse limite duplo do extremadamente distante e/ou 
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próximo, sendo este espaço de variação assim limitado que permite a constituição do 

“corpo de parentes” mbya.  

 Por sua vez, este limite duplo do excessivamente próximo e do excessivamente 

afastado (para o caso da conjugalidade) guarda uma relação estreita, segundo entendi nas 

conversas com os Guarani, com o sangue. O sangue é a medida por excelência, o critério 

mais eficaz na definição das possibilidades da afinidade de sexo oposto. “O-nho-puruã'xã-

gui-guare”, explica Heurich, “diz-se desses que estão ligados por um umbigo em comum, 

que não somente o deles”, indicando que o sangue deles é próximo demais para ser 

misturado via sexualidade, pois esta mistura poderia ser letal (2011, p. 33). Paralelamente, 

o casamento com animais, plantas e não-indígenas é indesejável, pois também a mistura do 

sangue é letal nestes casos (idem: 44). O que podemos perceber, via o trabalho de Heurich, 

é que o limite duplo enquanto proibição expressa a necessidade de uma mistura bem 

temperada, fazendo da composição de corpos enquanto “corpo de parentes” uma arte que 

nega, fundamentalmente, a diluição das diferenças, pois, note-se, tanto o incesto quanto a 

exogamia extrema parecem apontar, cada um ao seu modo, para uma indiferenciação, para 

um contexto no qual as diferenças perdem a sua relevância (já seja porque o sangue é o 

mesmo, já seja, suspeito, porque um dos sangues englobaria, necessariamente, o outro53) – 

pelo menos no que às relações de afinidade de sexo oposto se refere.  

 A língua (o idioma) também é um indicador de parentesco, e se o sangue indica o 

limite mínimo do uso –etarã quando este termo faz referência àqueles que “estão ligados 

por um umbigo comum”, a língua, o mbya (este termo também se refere a este idioma 

específico), indica o seu limite mais extenso, incluindo a todos os Mbya no conjunto dos –

etarã, o que acontece, por exemplo, no contexto de reuniões com não-indígenas ou, como 

falei acima, na opy. Já nas festas ou, como dizem os Mbya, nos “bailes”, nos quais as 

aldeias se visitam entre si e as pessoas jogam futebol, dançam forró e se embriagam, a 

palavra tovaja corria solta de um jeito que eu nunca tinha percebido, fundamentalmente 

entre homens que faziam disto (se chamar tovaja) uma de suas brincadeiras favoritas. 

Veremos a frente que estas festas promovem a experimentação do ponto de vista dos 

mortos; assim sendo, considero importante notar aqui que da perspectiva destes últimos 

parece ser interessante explorar e potenciar o coeficiente de afinidade (as possibilidades de 

casamento e, mais especificamente, a sexualidade).  

53 Ouvi a jary Marta contar que o Mbya não deve casar com jurua, porque o nosso sague é “muito forte”.  
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 Voltando ao tema da alteridade no seio da consanguinidade e de modo a poder 

incluir aos Guarani-Mbya dentro do quadro mais geral do parentesco amazônico de acordo 

com a economia simbólica da alteridade, considero que seja necessário pensar se no caso 

do parentesco mbya é possível afirmar que a consangüinidade expressa no conceito -etarã, 

é o “valor-limite da afinidade”, sendo “não-afinidade antes de ser qualquer outra coisa” 

(Viveiros de Castro, (2002a, p. 422 e 432). Pissolato aborda esta questão mostrando como 

“a sociocosmologia guarani-mbya”, do lado da cosmologia, “teria fixado a distância entre 

os pólos da ‘consangüinidade’ e da ‘afinidade’ ao opor, radicalmente, as relações entre 

humanos e a divindade àquelas destes com a animalidade”, hipótese que já se encontra no 

trabalho de Hélene Clastres (2007 [1978]), ao tempo que, do lado da sociologia, faz 

“variar, nos diversos âmbitos de relações entre humanos, as posições de ‘afinidade’ e 

‘consangüinidade’” (Pissolato, 2007, p. 222).  

 Vou tentar, resumidamente, expor o argumento de Pissolato. Em um diálogo com 

certa vertente da etnologia sul-americana, representada aqui pelos trabalhos de Viveiros de 

Castro, Pissolato se questiona sobre o papel da afinidade e da produção da diferença para a 

sociocosmologia guarani. Para isto, a autora supõe “dois domínios exteriores à sociedade”, 

um dos quais, o domínio das relações dos humanos com as divindades, “exclui por 

completo a afinidade e elege a relação paradigmática do parentesco consanguíneo – aquela 

que une pais e mães a seus filhos e filhas – como forma da relação” (Pissolato, 2007, p. 

220). No outro polo “exterior” ao socius, as cosmologias guarani situam como “afim 

cosmológico” a animalidade, sendo a relação paradigmática do ojepota (transformação em 

animal) uma expressão deste lugar da afinidade. No entanto, segue a autora, a distinção 

clara operada pela cosmologia neste “exterior” da sociedade, não se repete no “interior”, 

pois ao situar a definição do parentesco em uma teoria da ação (agir ou não como parente é 

que seria a questão), “não define com precisão uma esfera de sociabilidade ‘consanguínea’, 

fazendo variar, nos diversos âmbitos de relações entre humanos, as posições de ‘afinidade’ 

e ‘consanguinidade’” (idem, p. 222).   

 O que o trabalho de Pissolato nos permite aqui, e a efeitos da presente análise, é 

considerar a questão da “regra” (o limite duplo das distâncias – afastamentos e 

proximidades - excessivas) nos termos de aquilo que fixa e/ou flexibiliza as possibilidades 

relacionais do parentesco, configurando, por assim dizer, a “pele” do ‘corpo de parentes’ 

mbya. Isto é condizente com o que tem sido colocado até agora. No caso, a minha 
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abordagem se distancia da de Pissolato em alguns detalhes que modificam, em maior ou 

menor grado, as conclusões ou entendimentos possíveis do assunto. Dentre eles, 

possivelmente o mais importante seja o de considerar a impossibilidade (ou, no mínimo, 

extrema dificuldade) de poder falar em “exterior” e “interior” da sociedade. Tento propor a 

interferência como conceito heurístico chave justamente para encarar este fato. Assim, 

considero que a variação sociológica é, no caso, fruto e efeito da interferência que a 

variação cosmológica tem sobre ela, pois o “cosmológico” deve ser incluído no 

“sociológico”, algo que pode encontrar uma boa metonímia no caso, exposto acima, das 

interferências entre a periodicidade espacial do plano sociológico e a periodicidade 

temporal no plano cosmológico. Por outro lado, se há uma flexibilização na sociologia do 

que a cosmologia fixa (Pissolato, 2007, p. 222), considero que antes que ser efeito da 

oposição entre os modos de relação humanos/deuses e humanos/animais, é signo de sua 

interferência mútua; interferência que não é somente inescapável, como necessária (os três 

próximos capítulos são uma tentativa de descrever minimamente estas relações). Por outro 

lado, que a relação com a animalidade é a epítome da relação de alteridade e a relação 

com a divindade a epítome da relação de consangüinidade, não supõe que não possamos 

encontrar restos de consangüinidade na primeira (a paca, animal muito apreciado pelos 

caçadores, por exemplo, é uma transformação da mãe de Kuaray; a onça, mesmo que seja 

só a título de engano, deve ser chamada avó) e signos de alteridade na segunda (o divino 

não é, em nenhum sentido, um plano homogêneo de identidade e indistinções e por outro 

lado, se a relação ideal entre a divindade e a humanidade é de consangüinidade, a relação 

real não o é totalmente).  

 Assim, estas reflexões nos permitem notar que é necessário que, para o caso 

Guarani, coloquemos em questão, se é que alguma vez foi postulada, a oposição entre 

consangüinidade e alteridade: é necessário prestar atenção aos modos em que a alteridade 

pode se expressar no idioma do que consideramos ser consangüinidade: ou, no mínimo, 

veremos que a alteridade pode se manifestar no seio das relações, por assim dizer, -etarã . 

Tal manifestação, por sua vez, se encontra também na “teoria da agência” proposta por 

Pissolato (2007, p. 221). Proponho então que, se precisamos trabalhar com a oposição e o 

contraste entre a consangüinidade e a afinidade, pois é este contraste a própria condição de 

existência de ambos conceitos, sejamos cautelosos para, no caso Guarani, unir os pólos 

consangüinidade-identidade e afinidade-alteridade.  
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 Enfim, será necessário que a etnologia guarani continue seu trabalho para que 

possamos encarar estas questões com maior propriedade. No entanto, quero deixar 

constância da dependência mútua da afinidade e da consangüinidade com dois dos 

exemplos etnográficos que utilizei acima – a criação da mulher por Pa-Pa e o seu 

casamento, e a relação entre os pais de uma criança recém nascida e o nhe’ë de seu filho, 

para poder abordar a questão do “valor-limite” da afinidade. É também em termos de limite 

que analisei o mito do casamento de Pa-Pa como expressão da conjugalidade na Terra: 

limite duplo que explicita, ao mesmo tempo, a regra e sua transgressão. Este mito, de 

acordo com como me foi contado por Augustinho (versão, entendo, idiossincrásica e 

específica), expressa bem a intuição que estou tentando explorar para a articulação da 

afinidade e da consanguinidade em termos de aproximações e afastamentos. Com seu ato 

duplo Pa-Pa, por uma parte, retira de si mesmo uma diferença extensiva e interna (uma 

parte de seu corpo) e, ao torná-la externa, ao tornar exterior uma diferença interior, cria um 

outro diferente (uma mulher) que será, justamente, a outra parte de um par de que ele faz 

parte. Ele retira de si uma parte, que o torna, por sua vez, parte. Uma diferença interna e 

física se transforma em uma diferença externa e de gênero; por outro lado, Pa-Pa extrai de 

uma relação proximal (uma relação “consangüínea” entre o seu corpo e uma parte dele) 

uma distância relacional (uma relação de afinidade entre ele e a mulher). Porém, a 

consangüinidade proximal entre o seu corpo e uma parte, mantém a sua memória e o seu 

rendimento no momento exato em que Augustinho utiliza esse fato para explicar a 

existência de relações incestuosas na atualidade (para o qual me ofereceu alguns exemplos 

concretos). Vemos então que relações partes/todos, homem/mulher, exterior/interior, 

pai/filha, marido/mulher, consangüinidade/afinidade se misturam e interferem 

mutuamente, mostrando que não há significação primeira e extensiva que nos evada do 

próprio jogo de significação por interferência entre as oposições (método levistraussiano 

de análise dos mitos) que a história de Pa-Pa nos oferece como possibilidade interpretativa.  

 O segundo exemplo constituiu parte importante do presente capítulo, mas o 

encontramos presente também no primeiro, coincidentemente, como a continuidade das 

vicissitudes conjugais de Pa-Pa: trata-se da relação do nhe’ë com os seus progenitores, que 

a história de Kuaray e o desentendimento deste com sua mãe, já antes de nascer, tão bem 

expressam. Como vimos acima, no caso da vinda do nhe’ë à yvy rupa (plataforma terrestre) 

são várias as articulações que aparecem. Podemos começar pensando em termos de 

distância afinal (entre os aspirantes a cônjuges) que se transforma em uma proximidade 
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também afinal pelo casamento. A distância extensiva entre parentes por afinidade se 

supera graças à distância intensiva entre conjuges, que permite uma aproximação máxima 

via sexualidade (predação figurada). Esta “distância intensiva”, se refere, por sua vez, ao 

que suponho ser uma disjunção inclusiva (Viveiros de Castro, 2007) entre o marido e a 

mulher, que se expressa em tudo aquilo que passa entre eles: os olhares, a lenha (via 

sogros), as palavras, a caça, o produto da cozinha, o preparo da roça, a colheita do milho, o 

semem, o filho (“fabricado” pelo homem, ver Mendes Júnior, 2009, p. 57), e dado a ele de 

novo pela mulher, o petygua acesso, o mel, etc. Vimos, ao longo deste capítulo e, 

fundamentalmente, na história do modo em que Karai Tataendy cortejou Para Mirim, 

trabalhando com o sogro para a sogra, vários exemplos destes movimentos; veremos 

alguns outros ainda, esparsos pelos capítulos que se seguem.  

 Por outra parte, uma distância extensiva, entre o ‘povo do alto’ e os Mbya na yvy 

rupa, com a vinda do nhe’ë, se transforma em uma diferença intensiva entre a alma e o 

corpo, pois o motivo pelo qual o nhe´ë vem à yvy rupa é para erguer o corpo da criança 

para o qual, em um primeiro momento, é necessário que esteja próximo dele. Mas, esta 

proximidade, entre um duplo e o seu corpo (afinal) é dependente de uma correta distância 

entre os pais da criança. Essa “boa distância” (afinal também) que mantendo ativa a 

transformação em que consiste o parentesco – que é o que estou tentando ilustrar aqui -, 

não se aproxima nunca demais do limite, consangüinizando excessivamente o cônjuge, e 

esbarrando no incesto, e nem criando um abismo afinal entre eles, via separação, e 

correndo o perigo da invenção de uma ponte para o parentesco com algum animal (vimos 

que a separação do pai e da mãe de Kuaray tem o efeito de transformar a segunda em 

animal e de fazer o filho confundir os sentidos, literal e figurado da predação, tomando 

predadores por genitores).  

 A distância afinal entre o nhe’ë do filho e seus pais na Terra é o contexto para 

aplicar uma estratégia de aproximação, acostumando o nhe’ë por meio dos alimentos, dos 

brinquedos e das palavras que o alegram, fazendo-o ficar. No entanto, a “boa distância” 

entre os genitores, crucial para o contentamento do nhe’ë do filho, depende e é interferida 

por outras articulações entre afastamentos e proximidades (entre sogros e genros/noras, 

entre irmãos, entre cunhados) que esbarram constantemente, e ultrapassam cotidianamente, 

os limites do parentesco humano, fazendo variar não só as posições de consangüíneo e 

afim, como as de humano/ não-humano por meio da variação no “corpo de parentes”. 
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Assim, se a couvade expressa a consangüinidade na relação entre pais e filhos (ambos os 

progenitores devem abster-se de certas coisas – a mãe mais pelo lado da comida e o pai 

pelo lado dos afazeres), os cuidados com o nhe’ë para que fique, para aparentá-lo, 

expressando o fato de vir de outro lugar e de pertencer a outro “corpo de parentes” (os 

yvategua va’e), são signos de uma relação de afinidade entre os pais e o nhe’ë de seu filho. 

Relações que têm por modelo e por nomenclatura a consanguinidade, expressa no termo –

etarã e, principalmente, no “compartilhar  umbigo”, são dependentes e constituídas por 

relações que têm por modelo e por modo a afinidade. Assim, a tríade alimentar-alegrar-

seduzir que explorei acima como o modelo do parentesco, admite tanto a consangüinidade 

como a afinidade, obliterando as suas diferenças, por um lado, e, por outro, colocando 

estas diferenças a serviço de uma articulação que cria o espaço próprio das relações. Este 

espaço, criado pela articulação entre a afinidade e a consangüinidade, é um espaço de 

interferência: o espaço da afinidade potencial. Para o caso do parentesco, da sociologia e 

da cosmologia guarani-mbya, segundo entendida aqui, a afinidade potencial não está fora, 

mas “entre”54.  

Distâncias e durações, por outro lado, dizem respeito às articulações entre 

periodicidades humanas e divinas, às relações entre homens e deuses. Assim, antes de 

finalizar esta reflexão sobre alguns aspectos do parentesco Guarani Mbya e a economia 

simbólica da alteridade, é necessário dizer alguma coisa sobre a transformação que o caso 

Guarani representa em relação a outros casos Tupi-Guarani, como o dos antigos 

Tupinamba, os Araweté e os próprios Guarani de antigamente (segundo certas fontes), mas 

também o das “sociedades amazônicas”, que é explicitado na seguinte afirmativa de 

Viveiros de Castro: “[...] a sobrenatureza não é paternal, mas também ‘afinal’” (Carneiro 

da Cunha, 1978; Viveiros de Castro, 1986, in Viveiros de Castro, 2002, p. 166). A relação 

entre os mbya e os yvategua va’e é uma relação ao mesmo tempo de consangüinidade, 

pois, em certo sentido, e em oposição a outros grupos, pertencem a um mesmo “corpo de 

54 Deixo para desenvolver melhor esta ideia em outro momento. No entanto gostaria de apresentar brevemente o motivo 
desta afirmação. Os modos em que as relações sociais se expressam em códigos espaciais variam entre os distintos povos 
ameríndios. Se para o caso dos Yanomami ou dos povos das Guianas, que constituíram boa parte das referências na 
elaboração da teoria da afinidade potencial, haveria um centro ou núcleo majoritariamente endogâmico e uma periferia 
povoada de inimigos, no caso dos Mbya o que há é multilocalidade: aldeias espalhadas por um vasto território e parentes 
deixados e encontrados entre as caminhadas. Para os Mbya é, por isto, bem mais complicado aplicar a fórmula: “a 
consangüinidade distante é atraída pela afinidade potencial” (Viveiros de Castro, 2002a, p. 138), o que, como já mostrou 
Pissolato (2007), é uma questão relevante para entender o parentesco mbya. Dizer que a afinidade potencial se situa 
“entre”, em lugar de fora, é chamar a atenção para o seu efeito (a sua interferência) na constituição daquilo que 
consideramos consanguinidade e afinidade. Tal lugar, por sua vez, guarda importantes relações com a distribuição 
espacial das aldeias, questão levantada e desenvolvida por Pissolato a qual sempre será necessário levar em consideração, 
principalmente quando se trate de abrir, por assim dizer, a etnologia Guarani ao diálogo com a etnologia amazônica.  
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parentes” e de alteridade máxima, entre céu e terra, corpo e alma, perecível e imperecível. 

Este é o paradoxo que a etnologia Mbya apresenta para a etnologia sul-americana. Me 

parece que este paradoxo reside, ao mesmo tempo, no fato de o nhe’ë, como afirmado 

acima, ser uma alma que não vem exatamente para ser sociabilizada aqui na Terra, pois ela 

já tem uma socialidade própria e apropriada, um corpo de parentes, uma memória, uma 

sabedoria. Parece ser o inverso o que acontece: ela vem para socializar os mbya e, assim 

fazendo, extraí-los do hiper-parentesco em que vivem, sujeitos, como estão, à deixar de ser 

parte de seu próprio ‘corpo de parentes’, para vir a fazer corpo com esses outros que, por 

sua vez, fabricam os seus próprios ‘corpos de parentes’(situação que remete aos tempos da 

primeira Terra e que foi sancionada em seu momento pelo dilúvio), por não saberem se 

diferenciar suficientemente, ou de maneira suficientemente criativa (o que tem tudo a ver 

com o uso das coisas). Extrair os Mbya do hiper-parentesco e levá-los à outra Terra, à yvy 

marã e’ỹ, onde outras vizinhanças serão possíveis: este é o tema dos capítulos que seguem. 

 Por outro lado, é muito importante notar que a identificação com o povo do alto, 

com os yvategua va’e – referenciada antes em uma relação de consangüinidade que em 

uma relação de afinidade –, não implica em uma redução ou des-potencialização da 

diferença, uma vez que esta identificação só pode ser alcançada a partir de uma 

diferenciação em relação tanto aos animais e os seres invisíveis, como aos parentes, e 

também a certos atos e atitudes dos próprios Nhanderu, como vimos no capítulo anterior; 

tais processos não desembocam exclusivamente em uma identidade entre homens e deuses, 

senão na criação de uma diferença com potência máxima, ao ponto do homem virar deus e 

criar, para si, uma Terra, um território de diferenciação. Eis que os habitantes da primeira 

Terra, aqueles que ijaguyje porã, criam (ombojera) “sus moradas de tierra eterna [yvy ju 

mirĩ] em las moradas de las dioses menores” (Cadogan, 1959, p. 56); do mesmo jeito, do 

Capitão Chiku se diz que: “Entre los afluentes del Paraná obtuvo aguyje y se traslado 

allende del Mar Grande, donde juntó tierra milagrosa, indestructible [yvy ju mirĩ]” (idem, 

p. 145). É porque os Mbya se diferenciam entre si, usando na Terra as suas capacidades 

especificas, que eles podem ser como os deuses e fazer o que os deuses fazem, ou seja, 

ombojera.  

 Peço desculpas por ter explorado esta já extensa reflexão teórica sem compartilhar 

com o leitor os acontecimentos etnográficos que a apoiam; em certo sentido, ela, assim 

como alguns sonhos dos Mbya, antecipa as suas evidências, contando com que cada um 
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escolha, ou não, confiar (-jerovia). Sei que não é um gesto propriamente acadêmico, mas 

foi assim que o meu entendimento encontrou os seus caminhos de expressão. Reflexões em 

torno do que seja a pessoa mbya se fazem imprescindíveis agora. Lembrar ainda que, para 

o caso da afinidade potencial na sócio-lógica mbya, é a existência de vários tipos de afins 

potenciais, com os quais e contra os quais o corpo de parentes que é constituído pela 

socialidade mbya (o nhandereko), se delineia, se explicita, aparece, que deve ser 

evidenciada para poder vislumbrar a pessoa. O modo em que os Mbya compõem com cada 

um destes coletivos cosmológicos, varia, assim como variam os modos em que cada Mbya 

compõe com os seus parentes, mas, pelo menos de modo transitório trabalho com a 

hipótese de que a tríade alimentar-seduzir-alegrar é o modo de ação generalizada e comum 

ao trato com consangüíneos e afins, assim como aos processos de extração do parentesco 

dos vários coletivos do cosmos mbya. Não é em relação a este esquema (a tríade alimentar-

seduzir-alegrar) que variam os corpos de parentes, ele é a linguagem franca, o espaço da 

tradução; a variação deve ser buscada em outro lugar pois, afinal, a questão do parentesco 

foi postulada, desde o começo, como um problema de variação. 

 

2.9. Da sedução e da predação como modelos de relação 

  

 A existência de várias socialidades, de vários teko (costumes, regras, sistemas), 

específicos dos variados ‘corpos de parentes’ que habitam a Terra e o cosmos, supõe a 

existência de vários modos, estilos, formas e processos de construção do parentesco: o que 

se come, com quem se come, de quem se recebe comida, a quem se dá comida, com quem 

se tem relações sexuais e com quem não se tem relações sexuais são as questões principais 

a se definir para constituir uma maneira específica de extração do parentesco do fundo 

virtual da afinidade potencial (2002a). Eis que para qualquer uma das socialidades, a 

predação aparece como “a Relação” (Viveiros de Castro, 2002a, p. 166), sendo que: “O 

protótipo da relação predicativa entre sujeito e objeto é a predação e a incorporação” 

(idem, p. 165). Vejamos, então, o que podemos dizer sobre a predação a partir do caso 

Guarani-Mbya.  

 Diz Viveiros de Castro que “A cópula predicativa de toda proposição sintética [...] é 

efetivamente uma cópula, carnal ou carnívora” (Viveiros de Castro, 2002a, p. 165). Todo 

mbya conhece o perigo da confusão entre cópula carnal e carnívora que não devem 

130 
 



coincidir e, se o fazem na linguagem, é justamente para expressar, entre risos e ao modo de 

brincadeiras, a tênue linha que neste caso separa o entendimento e o equívoco - e, também, 

para dizer como quem não diz o que se quer dizer (estou falando de jogos de sedução entre 

homens e mulheres). Cópula carnal e carnívora, em qualquer caso, não devem coincidir. 

Onde a primeira é ato, a segunda é metáfora (ou potência), sendo mais difícil afirmar o 

contrário a não ser que lidemos com uma questão de “engano”. O que isto indica é que 

predação não é uma só e mesma coisa nos dois casos, e aqui a distinção entre sentido literal 

ou figurado tem todo o rendimento possível. Se a cópula carnívora entre parentes 

“elimina”, “apaga” o parentesco – assim como os Yanomami “apagam” os rastros dos 

mortos (ver Albert, 1985) – a cópula carnal entre afins o incita, inicia e inaugura. E assim, 

é fundamental ao parentesco sério distinguir os parentes da comida (veja-se o caso de 

Kuaray), pois o mundo, assim como o humor, é fértil neste tipo de equívocos. 

 Sublinhei de forma reiterada até aqui que o parentesco, em uma de suas dimensões, 

é um jogo de linguagem, com suas regras e desvios, com seus deslizamentos entre sentidos 

literais e figurados, e suas permutações de figura-fundo; eis o sentido de entender o 

parentesco como estratégia. A etnologia, por sua vez, é fértil em exemplos que mostram 

que o parentesco, a composição de corpos de parentes, têm tudo a ver com caça e sedução, 

troca e engano, cozinha e predação; corpos são extraídos de, e compostos com, cópulas.  

 Segundo Viveiros de Castro, para o caso amazônico, a predação canibal é “o 

esquema geral de toda diferença”, da qual a afinidade seria uma “codificação privilegiada” 

(2002a, p. 165).  Lançando mão da possibilidade de trocar sentidos literais por figurados, e 

apesar dos perigos prováveis de trocar entendimento por equívoco, penso que seria 

possível ver a predação canibal, figurada entre homem e mulher, ou sexualidade, em 

termos de “afinidade de sexo oposto”. Em sua etnografia sobre os Yudjá, Lima trata a 

rivalidade da afinidade de mesmo sexo durante as cauinagens como conseqüência da 

precedência da afinidade de sexo oposto (2005, p. 314). Considero que, para o caso das 

relações com esses Outros que confirmam e conformam as bordas do corpo de parentes 

mbya, a afinidade de sexo oposto é mais freqüentemente ativada como esquema das 

relações do que o canibalismo. Trata-se de um desses casos em que “o tema da predação 
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canibal entre afins humanos e animais tem como variante muito freqüente a sedução 

erótica55” (Viveiros de Castro, 2002a, p. 166).  

 No caso dos Guarani-Mbya, e no contexto desta etnografia, a sedução erótica é o 

esquema geral da relação entre vários seres do cosmos, entre vários corpos de parentes e, 

portanto, é considerada o modo e a estética, a feição fundamental enfim, da afinidade 

potencial para o caso mbya. Assim, a afinidade de sexo oposto de modo geral, e a 

sexualidade de modo específico, é a fenda, a abertura pela qual a afinidade potencial 

irrompe no labor de colméia do parentesco. Isto não retira ou expulsa do sistema nem a 

guerra nem o canibalismo; este segundo, em seu sentido figurado, é a própria relação 

sexual56, e quanto à guerra, podemos nos apoiar no jogo de comparações de Lima quem 

assumindo que a guerra entre os sexos oferece um modelo para a guerra entre os povos 

(Lévi-Strauss, 1984 in Lima, 2005, p. 362), aventa que a guerra entre os povos oferece um 

“modelo das relações entre os sexos” (idem). Assim, dessa “equivalência direta entre a 

guerra e o casamento” (Lévi-Strauss, 2006 [1968], p. 361), extraímos a possibilidade de 

substituir, para efeitos da análise, uma pelo outro. Enquanto um destes regimes de relações 

apareça como metáfora da afinidade, o outro aparecerá como metonímia, e vice-versa. 

Ambas, por fim, se confundem também quanto às possibilidades, não só no que se refere à 

construção do parentesco, como também aos jogos de significação que a caça, coincidindo 

aqui com a poesia, oferece no seu “curto-circuito” com a sexualidade: “Traduzem-se por 

um mesmo conceito (awïnü) o ânimo de um predador como o jaguar, quando ele se vê com 

sua presa e o ânimo de um homem quando ele se vê com a sua amada” (Lima, 2005, p. 

211).  

 O tema, então, da afinidade de sexo oposto, nos leva de volta ao tema de origem 

neste capítulo, que é o problema da “boa distância”, da proximidade entre os cônjuges e 

seus respectivos corpos de parentes. Continuo interessada, antes que nas definições 

possíveis dos conceitos a partir dos quais pensamos o parentesco, nos modos em que as 

relações se relacionam entre si e nos modos em que jogos de oposições nos permitem 

55 O canibalismo tem também o seu uso literal, alhures, no momento em que o nhe’ë, abrindo mão do parentesco na 
plataforma terrestre, se põe a caminho. É no caminho que o deus canibal, anhang, acosa; ele espera para comer na morte 
o duplo daquele a quem já “comeu” em vida, pois enquanto o mbya ainda se ergue sob a Terra, é também pela afinidade 
de sexo oposto que se relaciona com anhang.  Veremos isto no próximo capítulo. 
56 Se há uma diferença substâncial entre ser o devorador da vítima, esta diferença permanece ativa na sedução, uma vez 
que existe, como disse Lévi-Strauss, uma “ausência de paridade entre as posições de sujeito na sedução (Lévi-Strauss, 
2005 [1968], p. 362). Não posso deixar de notar aqui a questão da assimetria perceptiva que caracteriza a relação do 
nhe’ë com os pais da criança.  
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entrever e pressentir significações justamente pelos modos em que se articulam. A este 

respeito, uma vez mais, Lévi-Strauss é significativamente eloqüente: 

Conseqüentemente, a estrutura de oposição guarda sua pertinência, independentemente do 

substrato etnográfico: mesmo assim disfarçada, é sempre a relação de afastamento ou 

proximidade entre os sexos que permite codificar aquela entre as distâncias [espaço] ou as 

durações [tempo] (Lévi-Strauss, 2006 [1968], p. 111). 

 

 

2.10. O teko e a perspectiva 

  

 No começo do presente capítulo, disse que a abordagem do mesmo supunha a idéia 

de uma imbricação entre a descrição da pessoa e a descrição do parentesco, desta forma 

ambas descrições aparecem como co-dependentes. Esta co-dependência se baseia na idéia 

de que se a interferência é o conceito que nos serve para descrever as relações entre vários 

seres, corpos de parentes e socialidades, é também o conceito que nos serve para descrever 

as relações entre os vários componentes da pessoa. Neste sentido, a questão que se impõe é 

a do caráter constituinte, antes que constituído, tanto do parentesco como da pessoa. 

Assumindo que as diferenças ontológicas se expressam como diferenças entre “corpos de 

parentes”, a pessoa deverá ser evidenciada como a articulação (específica e momentânea) 

das relações entre “corpos de parentes” diferenciados. As diferenças ontológicas são, ao 

mesmo tempo, internas e externas, o que torna os conceitos de interioridade e exterioridade 

de pouco rendimento em termos explicativos. A pessoa (o mbya) aparece como um locus 

de desejos e vontades provenientes de outros, e aqui a condição de locus é especialmente 

relevante. É por isto que há sempre uma escolha a se fazer: por onde e com quem se anda? 

No resultado desta escolha, ou nos seus efeitos, é que acabará por se situar a pessoa. Com 

quem se anda, é também com quem se trocam palavras, conhecimentos, alimentos e 

objetos; é a quem se fala e a quem se escuta, a quem se vê e por quem se é olhado, a quem 

se alimenta, quem nos alimenta, e com quem se come, de quem se lembra, por quem se é 

lembrado e por quem se é comido.  

 De acordo com o que pude compreender a partir de meu convívio com os Mbya, o 

que é específico de cada pessoa, o que a diferencia, é o teko. “Montoya”, diz Pissolato, 

“apresenta os seguintes significados para o termo: ‘ser, estado de vida, condição, estar, 
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costume, lei, hábito’ (Montoya 1876, p. 363/357), que Meliá recupera para afirmá-la como 

a expressão mais acabada de uma “identidade guarani” singular (Melià 1991, p. 13)” 

(Pissolato, 2007, p. 108). Já segundo a leitura que esta autora faz da bibliografia, visa 

questionar que “o teko remete imediatamente ao tekoa como espaço concreto” (2007, p. 

116). Como explica Macedo, a especificidade da abordagem desta autora seria que para ela 

a continuidade do teko “implica sua constante alteração, em razão do movimento 

incessante de aproximações e distanciamentos relacionais que caracterizam a socialidade 

guarani” (2009, p. 71). Esta abordagem coincide com a que estou propondo aqui, 

considerando importante manter, também, o foco na questão do espaço como referência 

para as aproximações e os distanciamentos. Se a socialidade acontece no movimento de 

palavras, pessoas e coisas (alimentos, remédios, objetos, etc), devemos prestar atenção ao 

fato de que há sempre um deslocamento, uma desterritorialização e uma re-

territorialização. Assim, em concordância com isto, a idéia de uma territorialização do teko 

é abordada por Ladeira, para quem “enquanto conceito exclusivo, derivado de uma visão 

de mundo, o teko propõe um modo de vida que define vínculos ou desprendimento a um 

lugar" (2008, p. 137) e também por Testa, quem afirma que “Neste sentido, as experiências 

de separar, diferenciar, aproximar e compartilhar estão relacionadas à idéia de que cada 

grupo (humano ou não) tem seu próprio modo e lugar de ser, idéia também expressa na 

noção de teko(a)” (2013, p. 06). Lugares, nomes e teko (normas), como vimos no primeiro 

capítulo, se informam e expressam mutuamente; considero que a idéia de “corpo como 

lugar da perspectiva” (Viveiros de Castro, 1996) pode nos ajudar a compreender melhor 

este acoplamento dos lugares, nomes e teko, uma vez que do que se trata é de pensar os 

deslocamentos como o ser das imagens, das afecções  e, assim, de pensar o teko como 

perspectiva em movimento.   

 Dentre todas as traduções de teko fornecidas por Montoya (1876) vou utilizar agora 

a de “costume”. Assim sendo, cabe dizer que teko, “costume”, é relação, não algo que a 

pessoa possui em si e por si, como se de um indivíduo se tratasse. Se o teko é o que 

determina a diferença da pessoa, pois cada pessoa tem o seu teko, no caso Guarani Mbya a 

própria definição impossibilita a sua aproximação do conceito de indivíduo que nosso 

senso comum dispõe, pois o teko é sempre um estar em relação com alguém, uma 

composição de costumes; é algo que se pega de alguém, pela proximidade, assim como 

algo que aproxima, ao ser pegado. Que cada pessoa tenha o seu teko quer dizer que cada 

pessoa tem o seu conjunto de relações, que cada pessoa é uma multiplicidade, e que as 
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multiplicidades são sempre arranjos diferentes. Arranjos diferentes tanto pelas relações que 

as compõem, como pelo modo em que estas relações se compõem entre si. O teko é aqui o 

modo em que a diferença se atualiza, em que se passa de uma diferença potencial a uma 

diferença de potencial no mesmo ato da enunciação dessa diferença. O teko é a 

possibilidade de atualização de uma diferença e o processo de diferençação (ver Deleuze, 

2009 [1968]). 

 Como manifestado acima, o conceito de teko com que aqui vou trabalhar encontra 

eco no conceito de perspectiva da teoria do perspectivismo ameríndio, segundo elaborada 

por Viveiros de Castro (1996). Ao que tudo indica, o teko expressa um aspecto específico 

da perspectiva: a dimensão que diz respeito ao habitus e aos seus modos de territorilização 

nos corpos. Se o corpo é o lugar da perspectiva, então a perspectiva é também corpo: esse 

“conjunto de afecções ou modos de ser que constituem um hábitus” (idem, p. 128). A 

partir do conceito de perspectiva podemos pensar o teko como constituído por um feixe de 

relações; o teko seria o hábitus que articula as relações em feixes. “O corpo sendo o lugar 

da perspectiva diferenciante deve ser máximamente diferenciado para exprimi-la 

completamente (idem, p. 131). Corpo, teko e perspectiva se manifestam e exprimem 

mutuamente, uma vez que as imagens-afecções (a alegria, a raiva, a tristeza, o ciúme, a 

preguiça, como veremos), mesmo em movimento, só poderiam se tornar perceptíveis e, 

assim significativas, nos e pelos corpos que as cooptam e são por elas cooptados (processo 

ao qual estou aqui me referindo como territorialização). Assim como o ritornelo, o teko é 

também um “agenciamento territorial”57 (Deleuze e Guattari (1997 [1980], p. 118); o 

corpo é a territorialização do teko.  

 Podemos também dizer que o teko, enquanto conceito, se aproxima do conceito de 

perspectiva na medida em que é um conceito intrinsecamente relacional, que pode ser 

compartilhado ou diferenciado, que marca diferenças e estabelece relações. O teko é o que 

altera e o que pode ser alterado, o que interfere e o que é interferido. Ele é ao mesmo 

tempo regra, convenção, sistema, e possibilidade de transgressão, de invenção, 

acontecimento; tudo depende de quais possibilidades são atualizadas e quais contra-

efetuadas, de quais relações se tornam visíveis, figura, e quais se mantém invisíveis, fundo. 

Já de minha própria perspectiva, diria que o teko mbya é o efeito da conjunção do desejo e 

da escolha.  

57 “O nomos como lei costumeira e não escrita é inseparável de uma distribuição de espaço, de uma distribuição no 
espaço, sendo assim um ethos, mas o ethos é também a Morada” (Deleuze e Guattari, 1997 [1980], p. 118).  
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 A relação da teoria do perspectivismo ameríndio e do teko não é puramente formal 

ou conceitual. A teoria do perspectivismo ameríndio permite abordar um tema do qual ouvi 

falar com muita freqüência nas aldeias, principalmente ao Augustinho, ao tempo em que o 

teko mbya permite abordar o perspectivismo ameríndio de um ângulo específico e especial. 

Dizem os Mbya que se a pessoa come carne à noite, a onça vai olhar pra ela; se a mulher 

que acabou de dar a luz comer carne à noite, o gambá vai olhar pra ela, vai jogar uns 

dardos e a mulher vai ficar assim, com cheiro nas axilas; se a pessoa tem relações sexuais 

com qualquer um no mato ou no caminho, o dono da luxúria vai olhar; se a menina que 

está inheengue (na menarca) demorar muito pra fazer xixi e se entreter, ela vai ser vista, e 

aí é que ela vai ver um moço bem bonito querendo seduzi-la; também olha o dono da 

preguiça, como olham todos os outros donos, e como olham os ãgue e olha Anhã. Anhã é 

quem olha para a pessoa que é muito brava; “com quem que essa pessoa está trabalhando 

então?”, pergunta Augustinho, “com Nhanderu que não é”. Pois também Nhanderu olha. 

 Disse acima que a relação entre os diversos “corpos de parentes”, assim como as 

relações intra “corpos de parentes” são relações de interferência. No presente trabalho 

proponho que procuremos os sinais ou manifestações das interferências no que podemos 

considerar como imagens-afecções (de acordo com o colocado no primeiro capítulo), a 

saber, a alegria, a tristeza, a raiva, o ciúme e a preguiça. Estas afecções são, antes que 

termos entre relações, ou relações entre termos, relações entre relações; modos relacionais 

de intencionalidades variadas: “a raiva tem dono” (vaija ou poxyja), “o ciúme tem dono” 

(iakãtei’ỹja), “a preguiça tem dono” (ate’ỹja), ouvi muitas vezes dizer (e, ainda que nunca 

tenha ouvido neste, como nos casos anteriores, a expressão, veremos que a tristeza também 

tem dono).  

 Deslocando o foco da inteligibilidade ou da sensibilidade, a questão se situa no 

domínio da intencionalidade. A alegria e a tristeza, a raiva, o ciúme, a preguiça, o desejo 

exacerbado (luxúria) poderiam ser chamadas simplesmente sentimentos, afetos e/ou 

disposições do espírito. Porém, no caso do entendimento que delas têm os Mbya, considero 

que devemos ser cuidadosos ao tratá-las nestes termos, uma vez que para nós os 

sentimentos e os afetos, mesmo sendo provocados pelos outros nas nossas relações com 

eles, pertencem a um universo circunscrito à pessoa, enquanto que estas afecções pelo fato 

de terem ‘donos’ têm a sua origem fora da pessoa. Trata-se dos efeitos de um olhar. Assim, 

o que faz o mbya sentir raiva, ciúme ou ter preguiça (estar alegre ou triste também, mas em 
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um sentido diferente) de acordo com esta teoria é o fato de “ser olhado por” um dos donos 

destas afecções.  

 Cabe aqui dizer que estas afecções são, analiticamente, modos em que se 

evidenciam os padrões de interferência entre as diversas composições das distâncias, entre 

os diversos arranjamentos de afastamentos e proximidades em que consiste o parentesco (e 

a pessoa), amplamente concebido. Estes patrões de interferência são sempre, 

concomitantemente, destrutivos e construtivos, uma vez que constroem uma relação ao 

preço de destruir outras. As relações se interferem entre si porque para aproximar dois 

termos (por exemplo, marido e mulher) é preciso distanciar cada um deles de outros (pai e 

filha, irmãos, etc), pois cada termo é também relação. Os efeitos destas diversas relações, 

as interferências, guardam entre si uma relação de equivocidade do ponto de vista dos 

mbya 58: o que é alegria para os jaexa e’ỹ va’e (aqueles que não vemos – mortos, ‘donos’ e 

anhã) é, inevitavelmente tristeza, raiva, ciúme, preguiça, etc, para os mbya: cada um tem 

os seus modos de alegria, as suas intensidades. O parentesco mbya aparenta ser, neste 

contexto, um processo de figure ground-reversal permanente entre perspectivas que são 

intrinsecamente irreconciliáveis. Aqui, na yvy vai (Terra má), vida é guerra de 

perspectivas, e esta guerra é, assim, imanente à pessoa e, portanto, imanente à relação das 

pessoas entre si. Evitar a guerra com uns só se faz bancando a guerra com outros.  

 “Ser olhado por” é ser objeto da atenção e do desejo do outro, princípio da 

transformação. “Ser olhado por” ‘donos’, mortos (ãgue) ou Anhã já é estar em relação 

com, chamar a atenção para o desejo do outro de andar junto, de juntar-se ao seu costume 

(oje’a ndereko) e passar a fazer o que não se fazia, ter os hábitos que não se tinha, e que, 

nos casos mais radicais de transformação, não podem ser compartilhados com os parentes 

mbya. “Ser olhado por” inaugura seduções, enfermidades e roubo de perspectiva. A 

perspectiva pode ser trocada, e roubada (assim como “comprada”), pois “ser olhado por” é 

também o início de uma relação de troca, para o bem e para o mal, dado que o olhar abre 

caminhos para que palavras, pedras, alimentos e objetos de todo tipo possam passar. Assim 

sendo, considero que seria interessante pensar que se há roubo de perspectiva, abdução de 

perspectiva, isto acontece a partir do estabelecimento de uma relação de troca (trocam-se 

olhares, palavras, alimentos, e, por fim, corpos e almas), uma vez que é a troca – o 

58 Infelizmente, a minha incursão no campo não me permitiu obter uma suficientemente ampla variedade de exemplos e 
descrições a respeito dos modos da socialidade internos a outros domínios de parentesco que não o dos mbya. Assim 
sendo, e também por motivos da limitação sadia desta tese, as reflexões terão sempre como referência o ponto de vista 
mbya sobre as relações e, principalmente, os efeitos das interferências.  
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movimento de pessoas, palavras e objetos - que aproxima e, é a proximidade que faz 

costume (teko), que inova e inventa costume. Daí a expressão “junta-se ao seu costume”.  

 “Temos espírito bom, que trabalha com Nhanderu e tem espírito ruim que anda à 

noite”, diz Augustinho. Quando a pessoa deixa o seu espírito ruim, a sua sombra muito 

solta, ela estabelece alianças indesejáveis que fazem com que Nhanderu deixe de olhar. 

“Então, tudo isso que está acontecendo no mundo, pro jurua e pros guarani, pro índio, 

tudo”, explica Augustinho, “[tem como efeito que] Nhanderu não olha mais. Algum traz 

cerveja, traz pinga, toma e senta e deixa a casa de reza. Opy deixa fora, ninguém entra. 

Como é que Nhanderu vai olhar? Nhanderu não olha mais”.  As pessoas esquecem de 

Nhanderu, e Nhanderu, então, esquece das pessoas.  

 Longe do olhar de Nhanderu, a política perspectivista mbya parece colocar a 

perspectiva humana numa posição de precariedade. São os outros que olham as pessoas, e 

com este olhar cooptam a sua perspectiva. Neste caso, antes que o que se percebe ou como 

se percebe, o que define e determina a perspectiva é por quem se é olhado. O humano, a 

pessoa, é o objeto, antes que o sujeito de um olhar. Antes, mas temporalmente, pois uma 

vez que a pessoa é olhada e sua perspectiva comprada ela passa a ver as coisas e as pessoas 

de formas determinadas (da forma como esses outros as vêem). Assim, quando perguntei a 

Marina por que é que a moça que demorou pra fazer xixi, que se entreteve, viu a paca na 

forma de um homem bonito, ela me disse que é porque já estava ojepota, ou quando 

perguntei a Nirio como é o dono da onça, me respondeu meio bravo que como ele vai saber 

isso, se ele soubesse disso seria porque ele já estaria virando onça. Ver o outro como ele se 

vê a si mesmo supõe um processo de desterritorialização e reterritorialização, um sair de si 

do olhar, mas um sair de si com destino fixo, um sair de si que já supõe uma transformação 

do lugar do si, do corpo. Se a assimetria perceptiva e a desvantagem do ponto de vista 

humano são fonte de inumeráveis problemas para a vida do mbya, elas são ao mesmo 

tempo necessárias para se manter humano (mbya) e poder permanecer como tal nesta 

Terra, ficando junto com os parentes no seio de um “corpo de parentes” mbya. 

 Quando o ideal do mbya é ser olhado pelo “povo do alto”(yvategua va’e) e fazer o 

nhe’ë se aproximar, afirmando e ativando o circuito de troca com eles (dão-se cantos, 

gritos e palavras, e se recebem palavras, saberes e forças, dentre outras coisas), então a 

intenção e a ação da pessoa devem ir em direção a distinguir a vontade e o desejo do nhe’ë 

das vontades e desejos de outros que também querem andar junto com ela. É para se 

138 
 



alegrar e alegrar os mbya que os nhe’ë vêm à Terra, e é para configurar um “corpo de 

parentes” comum que eles erguem os corpos dos mbya. É, em última análise, para que as 

pessoas possam se realizar como mbya, evitando outras realizações possíveis, que eles 

trabalham na Yvy Rupa. 

 Podemos, no entanto, pensar o parentesco como constituinte em lugar de 

constituído, de modo a abordar esta situação com maior claridade. De certa forma, o 

“corpo de parentes” que se expressa no próprio termo mbya e no uso que fazem das 

expressões nhanderetarã kuery e nhandereko está sempre por “vir a ser”. Em vários 

sentidos, a reiteração no discurso da relação de parentesco com o ‘povo do alto’ é um 

modo de lembrar aos deuses que os mbya não esquecem este fato. Como veremos adiante, 

lembrar e/ou esquecer são também modos de fazer parentesco, modos de elicitar 

pertencimentos a corpos de parentes específicos; modos tão centrais e eficazes como a 

tríade alimentar-alegrar-seduzir.  

 
2.11. Socialidades nas adjacências 

 

Entre histórias, de aqui e daí, de agora e de antes, se impõe a sensação de que no 

cosmos relacional habitado pelos mbya se vive um assalto constante, cada um querendo 

roubar uma coisa diferente. Por vezes, parece haver uma guerra generalizada para angariar 

parentes, sendo que se faz parentesco transformando corpos e se transformam corpos 

fazendo variar a perspectiva, pois o corpo é a territorialização da perspectiva; a perspectiva 

atualiza o corpo, esse que é um “corpo feito de olhares” (Pierri, 2013, p. 240): de olhares à 

espreita! São várias as perspectivas que “compõem a” e “se compõem na” pessoa mbya. 

Há, então, vários corpos, todos podendo ser incluídos na noção de pessoa (pelo menos na 

noção de pessoa mbya que é efeito de minha análise). Há, por um lado, o par formado pela 

carne e pelo sangue, efeito das relações e dos hábitos: o que se come, com quem se come, 

quando se come, com quem se tem relações sexuais; Augustinho com freqüência opunha 

este par ao nhe’ë no que às ações se refere (é a carne e o sangue que são responsabilizados 

pelos erros da pessoa). Há, por outro, os ossos, que parecem ser matéria preciosa para 

Nhanderu, a memória derradeira da presença do nhe’ë sobre a Terra e a possibilidade de 

sua volta, caso os deuses resolvam “restituir o dizer” (ver Cadogan, 1959). Há também a 

sombra (ã), veículo de vontades, desejos, intenções e matéria de memória; a sombra cria 
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suas próprias redes de parentesco, quando à noite caminha com os ex-parentes. “Ha’e pytũ 

rei rekaru, manje remano ãguã neã ojevirara xivi, entonces jajepota” (“Então, se você 

comer a noite, dizem que quando você morrer a sua sombra vai virar onça, então 

jajepota”), assim falava o avô de Augustinho. Por último, há também o nhe’ë, a 

perspectiva dada (e dádiva), vinda do alto, que traz palavras e alegria, fortalecimento e teko 

porã. “O nhe’ë é como o ouro: ilumina”, me disse seu João, cacique de Brakui. É preciso 

distanciar esse nhe’ë  do corpo e da pessoa, para poder colocar outro nhe’ë, um de animal 

na maior parte das vezes. A troca de nhe’ë transforma, aos poucos, o corpo, dando outros 

hábitos, outros desejos, outra linguagem, outros gestos, para a carne e o sangue; este 

processo, no entanto, só se torna formalmente visível uma vez que o nhe’ë se distanciou de 

forma definitiva, ou seja, na morte. Enquanto isso, troca de nhe’ë e mudança de teko 

costumam se servir de manifestação mutuamente. Quem é que ergue o corpo sobre a 

Terra?, eis aqui um problema da filosofia mbya. 

Esta multiplicidade que compõe a pessoa mbya não coincide com os limites 

impostos pela pele, uma vez que tanto o nhe’ë como o ã ficam do lado de fora. 

Parcialmente exteriores ao corpo (no que ao espaço se refere) são, no entanto, o interior da 

pessoa (em termos de intencionalidade). Para lidar com esta configuração da pessoa, e com 

a aparente impossibilidade de definir-lhe os contornos, de determinar o seu “interior” e o 

seu “exterior”, é importante que coloque aqui algumas reflexões e postulados do que se 

chama, a partir do artigo de Wagner (1991) de mesmo nome, a Pessoa Fractal. 

 O intuito de Wagner, ao escrever o artigo da Pessoa Fractal era questionar, de um 

só golpe, a adequabilidade tanto do conceito de ‘indivíduo’, como do conceito de ‘grupo’ 

para pensar as conceitualizações indígenas do social, por tratar-se de conceitos 

“arbitrários”, “impostos” e “artificiais” (1991, p.165). Para isto, ele importa da teoria da 

dimensionalidade fractal de Benoit Mandelbrot a idéia da fractalidade que, muito 

resumidamente, se baseia no fato de uma “dimensão fractal” ou um “resto [remainder] 

dimensional” que “replicates its figuration [...] through all changes of scale” (idem, p. 

166). Importando esta idéia, se torna desnecessária a distinção entre todo e partes. Assim, 

Lima explica que “A pessoa fractal não é um todo, não é um principio de totalização, mas 

o que secionamos e tratamos como ponto de referência em um certo campo relacional. 

Tampouco é uma parte, pois não pode ser destacada de um todo” (2005, p. 122). Outra 

característica importante da Pessoa Fractal, que será amplamente desenvolvida em um 
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artigo de Kelly (2001), é a da “replicação de relações entre Eus [selves] e Outros [alters] 

em diferentes escalas (intrapessoal, interpessoal e intergrupal)”. Segundo este autor, esta 

seria uma das faces da Pessoa Fractal, sendo a outra “o encerramento de pessoas inteiras 

em partes de pessoas” (Kelly, 2001, p. 95). Assim, como disse a propósito disto Viveiros 

de Castro, a pessoa é uma “versão singular de um coletivo – o qual, por sua vez, é uma 

amplificação da pessoa” (2002, p. 439).  

 Em sua tese de doutorado, Macedo oferece também uma instigante abordagem da 

Pessoa Fractal, ao afirmar que, no caso da pessoa Guarani, o que a “diferença escalar entre 

composições de indivíduos e coletivos” replica é “uma disjunção de disposições mais do 

que de seres ou posições59” (2009, p. 128-129). Disposições, desejos e vontades aparecem 

freqüentemente na etnologia Guarani como os problemas (ou questões) que interessam 

quando se trata de lidar com as pessoas (seja conceitual ou fatualmente). Pissolato, mesmo 

sem se referir diretamente à Pessoa Fractal, vê também na pessoa uma qualidade dupla, em 

concordância com a teoria sobre a ambigüidade da pessoa Tupi-guarani de Viveiros de 

Castro (1986); para esta autora, a “polaridade do dividual se expressaria principalmente 

numa teoria da agência, conforme a qual um Mbya pode agir como parente ou não” 

(Pissolato, 2007, p. 221). Voltando a Macedo, podemos observar como no caso Guarani a 

questão formulada não seria tanto a de pessoas inteiras em pedaços de pessoas (sangue, 

ossos, emblemas ou nomes, mesmo também podendo o ser60), mas a de pessoas inteiras 

compondo a pessoa: “Assim, são pessoas dentro de pessoas, por vezes englobadas ou 

eclipsadas pela perspectiva humana, outras vezes destacadas, contrastadas, afastadas, 

individuadas” (Macedo, 2009, p. 292). A questão, então, e dado que a pessoa só se torna 

expressiva na ação, é a de saber quem é de fato o sujeito da enunciação quando alguém fala 

“eu”.  Segundo esta autora, “os Guarani com freqüência lançam mão da terceira pessoa” 

quando expressam a sua própria condição de sujeito, ou seja, quando ocupam “a posição de 

59 Estas disposições estariam entre os pólos porã (belo, bom) e vai (feio, ruim), que caracterizam, por sua vez, a função-
xamã e a função-xondaro (guerreiro, matador) na socialidade Guarani. 
60 É difícil saber quais partes das pessoas “encerram” pessoas inteiras. Tanto o nhe’ë como o ã parecem estar no corpo, 
mas fora dele (além da pele). No entanto, ambos constituem, por meio de suas socialidades (o que fazem a pessoa comer, 
quando, com quem, por onde andam – “por onde você está levando o seu corpo” – com quem andam) o corpo e os seus 
estados: fortalecimento e/ou enfraquecimento. Também o olhar dos “donos” constitue o corpo, essas intencionalidades da 
pessoa e exteriores à pessoa que se expressam como doenças que acometem os corpos, mesmo quando denominadas 
“doenças espirituais” (normalmente objetos ou bichinhos que os pajés retiram dos corpos. É neste sentido, que para o 
caso Guarani segundo abordado aqui, partes de pessoas são pessoas inteiras. Quais partes (ossos, sangue, carne, nomes, 
pedras, bichinhos, etc) são pessoas e quê pessoas são, é algo sobre o que não tenho como falar (os dados com que conto e 
que encontrei fundamentalmente em outros trabalhos, os apresentarei no próximo capítulo). Agora só quero notar a 
especificidade quanto à esta abordagem da pessoa.  
 

141 
 

                                                             



um eu em um enunciado” (Viveiros de Castro, 1996 apud Macedo, 2009, p. 225). Os 

espíritos de ex-parentes, que permanecem na Terra após a morte, os ãgue, e os anhá, são 

colocados como aqueles que estão agindo sempre que uma pessoa agride uma outra - “é 

ele, o mau trabalhando”, diz o interlocutor de Macedo -, assim como são os nhe’ë os que 

cantam na opy, os que curam e os que inspiram boas palavras. Isto nos leva à seguinte 

afirmação de Deleuze: “Não dizemos ‘eu’ a não ser por estas mil testemunhas que 

contemplam em nós; é sempre um terceiro que diz eu”. (Deleuze, 2009 [1968], p. 118). 

Dizer “eu”, para os Guarani, suporia um eclipsamento das agências diferenciadas em jogo, 

sendo que o uso da terceira pessoa expressaria a sua decantação em “outros” (Macedo, 

2009, p. 292). Considero que aqui podemos perceber o que, em outro contexto, Lima 

denominou a “cristalização de uma posição” (2005). A circulação desta cristalização 

(idem) pode ser observada, então, na alternância entre as enunciações eu/outro para o caso 

da agência da pessoa mbya. Tal enunciação, por outro lado, é expressão de ações que 

respondem, fundamentalmente, à vontade, ao querer, ao desejo, à motivação (-pota) – às 

disposições, situando a pessoa. Assim, a cristalização da posição mbya ete que poderíamos 

traduzir, para o contexto da discussão antropológica, como a posição de ‘humano 

verdadeiro’, mbya mesmo. Tal ‘posição’ se efetua, dentro de um destino improvável, mas 

sempre possível: o devir-deus do povo Guarani. Devir entre devires, a Pessoa mbya, assim 

como a Arawete, é um “intervalo tenso, ela não existe fora do movimento” (Viveiros de 

Castro, 1986, p. 22). Sendo a expressão de uma humanidade que “articula uma abertura ao 

evento, inscrita no espaço e no tempo, com a agência humana” (Pissolato, 2007, p. 151), a 

Pessoa mbya se revela em um caminhar sempre acompanhado: oje’a ndereko (“junta-se ao 

seu modo ou costume”61). 

Assim, a Pessoa mbya participa de uma multiplicidade de relações ao mesmo tempo; 

relações estas que, como pretendo mostrar, se interferem entre si. Ela “contém” estas 

relações, podendo assumir, portanto, várias posições por vezes antagônicas (ver Kelly, 

2001, p. 107). Segundo Kelly “[...] pessoas são constituídas como relacionalmente duais. 

Dessa maneira podem ser vistas como compósitos Eu/Outro – ou nós/inimigos, 

consangüíneo/afim, predador/presa, e assim por diante” (2001, p.98). Mesmo assumindo 

esta caracterização, cujo escopo e origem se encontra em outros trabalhos que servem de 

61 “Oje’a ndereko (‘junta-se ao seu modo ou seu costume’) é a maneira de referência utilizada pelos Mbya para indicar 
que alguma potência se liga à pessoa e possivelmente orienta suas atitudes, afetos e hábitos” (Pissolato, 2007, p. 202). 
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base ao texto de Kelly, é necessário problematizá-la. Penso que, para o caso mbya, é 

necessário tentar imaginar pessoas constituídas como relacionalmente múltiplas. É claro 

que a abordagem em termos duais, ou seja, em termos de oposições (Eu/Outro) que 

permitem posições (Eu), não exclui a multiplicidade; antes, trata-se de um modelo 

heurístico para a abordagem da mesma. No entanto, percebo que pode haver uma diferença 

significativa na tentativa de contar, de fato, com mais de dois na hora de pensar a agência e 

a intencionalidade, ou, em outras palavras, a elicitação (conceitual) de pessoas no contexto 

da socialidade mbya. Dado que tal “tentativa” é, no mínimo, conceitualmente perigosa, 

uma vez que corre-se o risco de não ter entendido, de fato, a articulação etnográfica das 

oposições duais (ou dualistas), é fundamental deixar claro, para manter o fôlego, que do 

que se trata aqui é de tentar uma imaginação que, antes que aparecer como alternativa da 

anterior, seja simplesmente um desenvolvimento da mesma de acordo com esta etnografia 

que aqui me compete.  

 Na abordagem da pessoa mbya teríamos de início uma tríade que, por sua vez, 

poderia ser abordada em termos de três pares de oposições: corpo/nhe’ë, corpo/ã e nhe’ë/ã. 

Cada uma destas relações é diferente da outra e, por tanto, não se trata de oposições 

equivalentes ou homólogas. A boa análise etnográfica, da qual, infelizmente, não posso me 

apropriar aqui e agora (há uma carência lingüística que é crucial), poderia ajudar a pensar a 

natureza diferencial de cada uma destas relações, o que seria um primeiro passo necessário 

para poder entender as relações entre estas relações (sem deixar de abordar as mesmas ao 

longo de toda a tese, este é ainda um trabalho incipiente). Falei acima, em várias ocasiões, 

de termos que são também relações, e de relações/oposições que se interferem entre si; 

considero que a interferência é uma idéia interessante para pensar as relações entre 

relações que compõem a pessoa.  

 A esta tríade de relações que constituem a pessoa, por outro lado, teríamos que 

acrescentar os efeitos dos olhares dos ‘donos’, a raiva, o ciúme, a tristeza, a inveja, a 

preguiça. Se a pessoa só se torna visível na ação, no momento em que ela age ou fala, a 

questão que se coloca é a da origem dessa ação a cada momento. Dada a porosidade da 

pessoa, e a sua multiplicidade como constituição interna, é sempre importante saber 

perceber nos outros a intencionalidade que está por trás de seus atos e palavras. Esta 

problemática vem de encontro com o papel que o idioma do engano ocupa na lida 

relacional do cotidiano mbya.  
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 Se a interferência é a condição relacional que tento tornar manifesta para efeito da 

análise, é porque a própria etnografia, que é uma mistura do que pude ouvir e do que pude 

entender, a coloca como tal (como veremos). Assim sendo, é necessário explicitar qual 

seria o território privilegiado desta interferência, ao qual me referi acima utilizando o 

conceito de “zona de vizinhança” (Deleuze e Guattari, 1997 [1980], p. 64). Tal “zona” é, 

aqui, o espaço da aproximação de corpos e perspectivas, ou seja, a “zona de vizinhança” 

entre os diferentes teko nos vários níveis em que estas diferenças se constituem. Assim, 

dado que os teko, quando compartilhados por “corpos de parentes” podem ser entendidos 

como socialidades específicas, proponho que consideremos tanto a pessoa como o 

parentesco mbya no que chamarei de socialidades nas adjacências62. 

 Voltemos ao tema das pessoas e das partes. Como vimos no primeiro capítulo, o 

amba de Nhanderu é o efeito de um processo de diferenciação que encontra expressão 

central na territorialização dos diversos Nhe’ë Ru Ete (pais verdadeiros dos nhe’ë). A terra 

que Nhande Ru Tenonde cria para si é já uma terra diferenciada e diferentemente habitada 

pelos seus “filhos”. Cada um destes territórios (tetã, cidades) faz parte do amba de 

Nhanderu. Nome, lugar e teko são tanto processo como expressão da diferenciação divina. 

É por isto que Carlos (Pa-pa Mirim), amigo e interlocutor de Macedo, lhe explica assim, de 

modo resumido, parte das questões que estou tentando explorar aqui: 

Nhemongarai é uma descoberta de quem é você, quem é o filho seu, ou quem é a filha. Por 

que antes de vir ao mundo, você fazia parte de alguma parte, em alguma parte você era 

espírito. Então esse espírito seu tinha nome, e o pajé vai chamar o espírito seu pelo nome 

que já tinha. Então é a descoberta de onde você veio, de que parte você faz parte. (Macedo, 

2009, p. 214).  
 

 “De que parte você faz parte”. Víamos acima que, de acordo com a teoria da Pessoa 

Fractal, partes de pessoas são pessoas inteiras. Com Carlos, vemos que essas pessoas 

inteiras são partes em outra parte – e note-se aqui a importância dos lugares na 

cristalização das pessoas como partes. Fazer parte de alguma parte é o que aqui estou 

chamando socialidade, pois é necessário que haja teko para que haja tekoa, sendo o 

segundo a territorialização do primeiro, e é necessário que haja tekoa para que o teko 

continue se diferenciando sem se diluir. Pois a pessoa, longe de conseguir realizar a 

62 Este conceito é subsidiário da colocação de Lima sobre a constituição dos grupos “à parte, nas adjacências” (2005, p. 
110).  
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imagem perfeita do teko do nhe’ë neste outro território que é a plataforma terrestre, só 

poderá atualizá-lo enquanto repetição com variação. Assim sendo, àqueles que conseguem 

variar sem diluir as diferenças potenciais e intensivas que lhes alegram, não está destinada 

uma volta (como aos outros), mas uma outra Terra, yvy marã e’y, um território novo mais 

do que renovado, a Terra que ele mesmo fará para si. Estou me referindo aos Nhanderu 

Mirim, os homens-deuses. 

 Socialidades nas adjacências é o território em que a pessoa mbya vive e se vive, 

contra o qual se atualiza e no qual se contra-efetua: afinidade (ou alteridade) potencial. Por 

que, então, socialidades nas adjacências? Porquê pelo fato da pessoa estar composta (no 

sentido de ser uma “composição”) por partes que são por sua vez, não todos (pessoas 

inteiras), mas partes de outros conjuntos, de outros corpos de parentes, que são apreendidos 

nas suas socialidades específicas; a pessoa é, então, uma composição de socialidades 

adjacentes. Eis o sentido do teko nesta tese: as socialidades nas adjacências, e a adjacência 

das socialidades, é a condição tekoaxy, ou seja, a condição da pessoa nesta Terra. A pessoa, 

esse entre dois cujo território é a própria adjacência. Há sempre uma “geometria variável 

dos constituintes da pessoa” (Albert, 1985, p. 175). Trata-se de uma questão de 

aproximações e afastamentos.  

 

2.12. Os caminhos do entendimento 

 

 Distâncias, afastamentos e proximidades, se expressam no movimento de pessoas, 

objetos, alimentos e palavras. Neste espaço relacional onde tudo pode vir a ser equívoco, 

deslizamento por entre as socialidades que se tocam e se interferem mutuamente, a palavra 

é que ilumina o caminho, ajudando a vislumbrar quem é que vai na frente, quem é Tenondé 

no caminho, quem é que inicia a ação, quem está dizendo “eu”. Se considerarmos que a 

existência de uma assimetria perceptiva entre os diversos sujeitos, agentes, termos ou 

intencionalidades que se colocam ou são colocados em relação, é a condição sob a qual as 

relações acontecem, então podemos (ou devemos) tentar imaginar como a circulação da(s) 

palavra(s) pode alterar e controlar em alguma medida os efeitos de dada situação 

relacional; trata-se de uma ação intencional sobre os padrões de interferência.  Esta é a 

sabedoria que os mais velhos têm para passar aos jovens, um amplo conhecimento sobre os 
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teko (costumes), as zonas de vizinhança ou adjacências e os modos de acostumar e se 

acostumar.  

 Já ouvi Adolfo dizer, em mais de uma ocasião, que é difícil ser pai, ser mãe e ter 

uma palavra pra passar. A mulher dele é mais antiga, não quer geladeira, não quer televisão 

em casa. Ele sempre fala com os filhos dessas coisas, mas tem que se cuidar porque os 

filhos não querem ouvir; é importante evitar a briga. É difícil ter palavras para passar e não 

ter entendimentos para recebê-las. “Mesmo que meus filhos não queiram ouvir, falo 

também”, esclarece Adolfo. Isso mesmo que Karapetu estava falando aquele dia, o filho 

tem que escutar o que o pai e a mãe estão falando, mesmo que ele não vá fazer. “Ele não 

pode ficar bravo quando falo, ou levantar, mesmo que ele não vai fazer”. Obrigar, o pai 

não pode obrigar; mas a palavra é um direito de qualquer pessoa, e a escuta um dever de 

todos; provavelmente, a obrigação de receber seja neste caso muito mais premente que a 

obrigação de dar ou retribuir. “Quando eu falar”, diz Adolfo, “tem que ficar quieto”.  

 Às vezes é difícil mesmo. Há muitas dificuldades. “Quando falo isso, falo da 

dificuldade que eu passei pra criar ele”, diz Adolfo. É o py’a raxy, a angústia; todo pai e 

toda mãe sabem muito disso. O nhe’ë veio aqui na Terra para trabalhar com o pai e a mãe, 

e para se alegrar entre os parentes. Por isso que se pede py’a guaxu 

(fígado/coração/estômago grande) e mbaraete (força, fortaleza) na opy, para ter um py’a 

grande, cheio de palavras boas para passar. Já o py’a raxy, essa dor, essa angústia, expressa 

uma interrupção neste circuito de troca de palavras e entendimentos. Py’a raxy é sempre o 

resultado de uma distância não desejada e nem procurada, uma distância que se quer evitar, 

um vazio de comunicação. Quando as palavras boas já não mais circulam, quando elas são 

dadas mas não são recebidas, ou quando elas já não são mais dadas, o py’a se ressente.  

 Esta distância é belamente exprimida no termo comumente traduzido como 

saudade, “Ndavy’ai ndere”, “não me alegro com você”, fonte de dores e sofrimentos 

variados e, principalmente, de falta de apetite, de perda da vontade de comer. Quem não 

quer comer é porque não se alegra; as rupturas ou mudanças nas redes de parentesco, como 

as provocadas pela separação de um casal, remetem de novo a uma situação que guarda 

analogias com os momentos de resguardo necessário (a primeira menstruação e a 

couvade). Se a pessoa não quer comer, ela não vai se alegrar, e se não se alegra, não se 

acostuma. Deixar de acostumar-se com quem se era acostumado, abre a possibilidade para 

acostumar-se com outros, sendo aí que reside o perigo. Saudade, tristeza e doença, formam 
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outra tríade, que se relaciona diretamente com a anterior, alegrar-seduzir-alimentar, aquela 

que faz ficar. Se a última é expressão do acostumar-se, a primeira é sinal do processo 

contrário. Só que, como vimos, e continuaremos vendo, sempre se está acostumado com 

alguém, sempre se anda junto, e quem não se acostuma com os parentes vivos e visíveis, é 

porque está se acostumando com parentes mortos, ou com possíveis afins invisíveis. É por 

isso que o cuidado, -pena, é tão importante na relação entre as pessoas. Ele é ao mesmo 

tempo o que faz e o que evita parentesco; o que muda não são os modos em que o 

parentesco acontece – comer junto, se alegrar junto, se acostumar, etc. -; o que muda são os 

parentes e, com eles, a perspectiva. O que para uns é alegria para outros é, inevitavelmente 

tristeza – eis o figure-ground reversal das afecções. 

Os pais cuidam dos filhos até crescer, os alimentam, os ensinam, e os alegram 

(quando possível). “Mas só que depois que se casou, a gente não sabe o que vai acontecer. 

Aí que a gente vai sentir a dor que a outra família sentiu com a gente”, reflete Karapetu. 

Assim é que acontece mesmo, muitas vezes os pais vêem o genro bater na filha que 

criaram com tanto carinho, aí vão sentir a dor – py’a raxy. “Todos os que passamos essas 

coisas sentimos essa dor no coração”, sentencia Adolfo. Mas a vida é um ir e vir constante, 

e se nenhuma alegria dura para sempre nesta terra, também não as tristezas. Umas e outras 

fazem parte das jogadas de Nhanderu63, das provas com que ele vai conhecendo cada 

pessoa. Aquele jovem marido que bate na jovem esposa, pois esta é uma situação que 

acontece principalmente com os jovens, vai ver os filhos crescer, as filhas crescer, e aí vai 

virar sogro; quem antes causava py’a raxy, depois sente py’a raxy.  

 As pessoas vão ocupando diversas posições no emaranhado das relações sociais, de 

modo a experimentar todas as perspectivas que lhe são possíveis dentro do “corpo de 

parentes” mbya. São os caminhos do entendimento. Há uma variação constante, apoiada 

pelo passar do tempo, que faz com que as relações permaneçam, enquanto que as pessoas é 

que circulam entre elas. Sempre haverá pais, filhos, irmãos, sogros, maridos, esposas, 

noras, sogras, tios, primos, sobrinhos. Ao longo da vida a pessoa vai experimentando as 

duas posições de qualquer relação diádica (pai-filho, sobrinho-tio, genro-sogro, etc), ou as 

três das relações triádicas, e assim por diante. Com o limite, claro, do gênero. A vida é 

neste sentido uma caminhada em busca de experiência e conhecimento, algo semelhante a 

63 Nhanderu faz assim: se você rir de uma pessoa porque é feia, então você pode vir a ter uma filha feia e se você fala mal 
de alguém por qualquer motivo, Nhanderu fará como que você der motivos para a fofoca dos outros. As palavras ruins 
também fazem parte de um circuito de troca em que o que se dá agora, em outro momento se recebe. 

147 
 

                                                             



um baile; uma coreografia que tem como palco o tempo. E nesta coreografia quem faz a 

música, quem impõe a melodia, o diretor da orquestra, é a palavra. A palavra é dada, e não 

imposta. Eis o fundamento da moral mbya. Moral esta experimentada pelo py’a, o órgão 

relacional por excelência. “Py’a reko”, o costume do py’a, é a palavra para pensamento em 

Guarani, segundo me disse Algemiro. O py’a é um órgão relacional na medida em que ele 

é a medida dos efeitos das relações e, principalmente, das palavras. É no py’a que se 

guardam as “belas palavras”, as ayvu porã.  

 A experiência dos mais velhos, dos tamoĩ e das jary, daqueles que já ocuparam 

todas as posições que lhes cabia no tabuleiro do parentesco, que alimentaram e foram 

alimentados, que sentiram a dor que inflingiram (todos têm parentes de quem gostar), é um 

conhecimento que mais que ser linear ou cumulativo, radica na diversidade das 

perspectivas pelas quais passaram, dos pontos de vista que experimentaram. São sujeitos 

magnificados pelas relações que os constituem, apesar da morte vir colocar um freio a esta 

multiplicidade, um limite marcado pela memória e o esquecimento - os velhos acumulam 

parentes mortos enquanto os seus descendentes vão acumulando parentes entre os vivos. A 

vida é movimento por entre as várias posições sociais, movimento relacional que 

fundamenta a troca de perspectivas (dentro do “corpo de parentes” mbya) como matéria da 

experiência, conteúdo do entendimento. Troca de palavras, troca de experiências, troca de 

entendimentos e troca de perspectivas, se servem de sinônimos mútuamente, criando 

ressonâncias que constituem e permitem a arte do aconselhamento e, a partir dela, a 

escolha dos caminhos, a afirmação do costume e a invenção da pessoa. “Palavra tem 

cor”, me disse Kuaray Poty para me explicar por que é que os Guarani sabem adivinhar as 

intenções das pessoas ocultas por trás delas. Cores que o py’a identifica, penso eu. As 

palavras têm cor, e têm efeitos; têm poder e têm conseqüências. É por isso que os mais 

velhos não querem jogar as suas palavras ao vento, e que não gostam de falar senão 

quando são questionados, quando o outro pede as suas palavras. Os mais velhos não podem 

falar para não ser escutados. Nada como as palavras de um Mbya para explicar isto:  

É como eu e você, se eu quero sua ajuda, eu vou te procurar e explicar direitinho o que 

preciso. Você não vai sair por aí oferecendo”. (...) Isso é verdade. A palavra tem que entrar 

e ficar no coração ou no pensamento da outra pessoa. Quando o xeramoĩ ou eu mesmo 

falamos é também um remédio. Se uma pessoa está triste ou preocupada, nossa palavra 

serve para tratar a pessoa, mas se a pessoa não quer ouvir, isso volta para nós mesmos e faz 
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mal. É por isso que antes eu falava muito, eu entrava aqui na opy (casa de rezas) e dava 

conselhos, mas se as pessoas não querem ouvir eu não vou falar por aí (Testa, 2013, p. 12). 

 

 É assim que fala também Augustinho: “Aí, o xeramoĩ, nós os xeramoĩ, não vamos 

falar assim ‘É, antigamente era isso o que acontecia, é isso’, nunca vai falar isso”, explica. 

“Tem que falar assim ‘xeramoĩ, como é que você viu, como é que vocês viram antigamente 

as coisas, como é que era a relação, a vivência dos nossos Guarani antigamente’”. Diz que 

se os jovens perguntarem, assim, desse jeito, que com certeza os mais velhos vão contar 

muitas coisas pra eles. “Se vocês perguntarem isso, aí que eles vão falar pra vocês de 

antigamente, como era a vivência (teko) dos Guarani”. Os mais velhos passam as palavras 

que um dia receberam de seus avós, coloridas pelas suas próprias experiências, 

transmitindo o seu próprio costume (teko) como uma repetição de costumes outros que, se 

seguidos até suas origens, vão ancorar nos primeiros tempos da Terra, quando os Nhanderu 

andavam por aqui deixando as suas imagens e os fundamentos para as futuras normas. 

“Nhanderu nhande reko rã ra’anga”, “nuestro padre imita nuestra futura conduta, sienta 

precedentes para nuestra futura conducta” (Cadogan, 1959, p. 71). Palavras se recebem e 

palavras se passam, para seguir em frente, para levar a vida, para ficar na terra. É para 

ensinar a levar a vida e a ficar na Terra que os mais velhos falam aos jovens na opy, esse 

lugar que tantas vezes ouvi os Mbya dizerem que é (ou era) a sua escola. O tema, sempre, é 

o Nhandereko, “nosso costume”, o costume mbya.  

 Apesar dos próprios Mbya fazerem isto, considero que Nhandereko não pode ser 

traduzido como cultura ou assimilado ao conceito de cultura, pois Nhandereko não faz 

referência a algo que é comumente compartilhado por indivíduos diferentes entre si, e que 

por isso identifica aos indivíduos entre si, e nem algo que é diferentemente compartilhado 

por indivíduos que se identificam entre si, idéias que o aproximariam ao nosso conceito de 

cultura. A referência é antes a um modo relacional de estar no mundo que, ao ser 

enunciado atualiza uma diferença, um circuito de troca de experiências, entendimentos e 

palavras, de que se faz ou não parte, como se faz ou não se faz parte de um “corpo de 

parentes”. No entanto, este modo relacional se baseia na atualização, manutenção e 

expressão das diferenças entre aqueles que podem, quando são os ‘donos da palavra’, 

quando são eles que falam, dizer nhandereko. É pelas suas diferenças que eles se 

relacionam (diferenças de gênero, de idade, de nome, de entendimento, de vontades, de 

aldeia, etc), e é pelo modo em que articulam estas e outras diferenciações (com os animais, 
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os ‘donos’, os brancos, os mortos, os anhá, etc) que eles se distinguem de outros e se 

constituem enquanto coletivo. Assim, enquanto o conceito de cultura afirma modos 

diferentes de identificação entre os sujeitos, o conceito de nhandereko, me parece 

expressar modos diferentes de articular as diferenças e de encarar as interferências; modos 

estes, por tanto, altamente políticos. 

 Nhandereko diz respeito, então, a um conjunto de práticas possíveis, mas também a 

um conjunto de entendimentos, uma sabedoria relacional que permite a cada um fazer os 

seus próprios arranjos na equação entre distâncias e proximidades que é o parentesco, a se 

situar de maneira própria nas adjacências de diversas socialidades. Esta sabedoria é 

transmitida e passada por meio do circuito de troca em que consiste o aconselhamento. E 

este circuito possui uma gradação, que vai da família nuclear, à comunidade Guarani como 

um todo. Se no primeiro caso, o que se passam são preferencialmente as experiências 

daqueles que falam, e daqueles a quem eles conheceram, no segundo, o que se contam são 

as histórias de vida dos primeiros habitantes desta Terra, a saber, os Nhanderu que são 

parentes (-etarã) de todos eles. Mas ambas as histórias, que se diferenciam principalmente 

pela sua posição numa linha temporal, são contadas nas duas situações.  

 Considero que ao falar de nhandereko, “nosso costume”, os mbya estão atuando e 

sendo atuados por este circuito de troca, fazendo pessoas e se fazendo como pessoas. A 

pessoa pode escolher segurar ou soltar a palavra, lembrar ou esquecer, acreditar ou 

desconfiar. Ela pode escolher fortalecer umas ou outras vontades, realizar uns ou outros 

desejos. Como disse acima, esta sabedoria que é assim transmitida é o que permite, no final 

das contas, a duração na Terra, ficar sobre a Yvy Rupa. As interrupções, mesmo breves e 

parciais, deste circuito, operadas por escolas, postos, supermercados e televisões em maior 

ou menor medida, são motivo de preocupação para os mais velhos. Pois a circulação de 

suas palavras, e eles o sabem, é o movimento da sabedoria que se espalha como o vento, 

fortalecendo e alegrando. Ou isso é o que eu entendo ao escutar, por exemplo, as seguintes 

palavras do Augustinho: 

Quando eu tinha cinco anos de idade, os meus avós já me falaram pra mim, mas só que eles 

já falavam todas as coisas que aconteciam nas aldeias, o que antigamente os Guarani 

faziam, vivência da história real que o xeramoĩ contou pra mim, naquele tempo que eu 

tinha seis anos. Mas só que depois xeramoĩ faleceu, mas eu peguei um monte de coisas que 

xeramoĩ tinha dito pra mim. E aí falou também que se eu casar, pra não ter ciúme, pra não 

ter braveza, não ficar ciumento. O xeramoĩ falou pra mim de onde que o dono do ciúme 

150 
 



está olhando em mim, de onde que o dono do bravero está olhando em mim. Todo esse tipo 

de coisas o xeramoĩ falou pra mim antes dele falecer. 

 

2.13. O casal na deriva entre o amor e a guerra 

 

 Proponho que vejamos no teko a atualização sempre momentânea, pois não se trata 

de algo acabado e permanente, dada a sua modificabilidade, do desejo e da vontade, 

atualização que depende de uma escolha e, como veremos, do fortalecimento da vontade 

(mbaraete potare). Ao entender a sedução como uma estratégia para fazer parentesco, 

podemos dizer que, nas relações entre “corpos de parentes” que se diferenciam 

ontologicamente, possíveis parentes são seduzidos por meio de seus desejos e vontades. De 

repente, a pessoa começa a querer dormir de dia, comer a noite, ficar deitada na rede, ou 

pode também brigar por qualquer coisinha, ficar bravo em demasiada, bater na esposa. Os 

‘donos’ estão olhando pra ela: “dono do ciúme”, “dono da preguiça”, “dono da raiva”, ou 

Anhã, ãgue e os “donos dos animais”, entre outros. Por isso que naquele dia em que aquele 

jovem estava sofrendo tanto pela ausência da esposa, que tinha ido embora sem aviso nem 

sinal, Vera falou pra ele que devia fortalecer a vontade, “mbaraete potare”. 

 A historia de Karai fala por si mesma. Diz que quando tinha 19 anos, não tinha 

nada. Trabalhava em sua casa e cuidava bem da esposa dele. Eles viviam na opy e 

cuidavam muito um do outro, sempre trabalhando: “os filhos no meio dos jurua pra gente 

sobreviver”, conta.  Mas alguma coisa aconteceu com ele e sua esposa. Eles viviam juntos 

e nunca tinham tido problemas de ciúme. Eles viviam na opy, só os dois; rezavam e pediam 

pra Nhanderu. “Não sei como que aconteceu”, disse Karai. Ele conta que tudo começou 

com um sonho. Ele sonhou que sua esposa estava com outro. Então acordou e pensou: 

“Como que eu vou fazer?”. Naquela noite ele e sua esposa entraram na opy de novo. Karai 

pegou o violão, porque ele gostava muito de cantar. “Quando canta a gente esquece tudo”, 

explicou. Depois os dois foram dormir. Então ele voltou a sonhar. Sonhou que tinha 

alguma coisa na ponta da mão, dos dois lados, nas duas mãos. Então, no sonho, a sua 

esposa levantou da cama e saiu; lá fora ela estava abraçando outro homem. Ela falava pra 

ele, pro outro homem: “Agora nós dois vamos embora”. Aí, no sonho, Karai viu que tinha 

fogo em suas mãos, e pegou o cachimbo. “Assim sonhei, e aconteceu”, conta. Levantou às 

cinco horas da manhã e abraçou sua esposa. Falou pra ela “se dá, dá, se não dá, não dá. Eu 

não vou ter força”. Mas ela nunca falava, não gostava muito de falar. Ela ficou bem quieta. 
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“Se acabou, acabou”, disse ele. Então ela se levantou e foi fazer o café.  

 Karai tinha um cavalo, e o levou pra amarrar. Sentou na beira da represa e pensou: 

“Agora o que é que eu vou fazer?”. Pensou que não tinha mais jeito, e pensou também 

outra coisa. “Pensei ruim, pra matar ou morrer”, conta. Então falou consigo mesmo: “Já 

que aconteceu isso, vou namorar outra”. E procurou outra mulher. Só que ela era casada e 

o marido dela era mais velho. Karai pensou de novo: “morrer ou matar”. Ele sempre saía à 

noite, e encontrava a amante. O marido não sabia nada. Depois que passou um tempo, esta 

mulher falou “já que a gente está sofrendo então vamos embora, lá com a sua família” (a 

família dele morava em outra aldeia). Ele ficou preocupado com o que poderia acontecer 

com ela quando o marido descobrisse, mas ela sempre falava: “ah, não, não é, não vai 

acontecer isso”. Mesmo assim ele resolveu que era melhor deixá-la.  

 Pouco tempo depois, um dia, Karai deitou e viu que sua esposa estava do lado dele. 

Naquela hora ele pensou: “ah, parece que não vou ter nem um minuto para aproveitar”. 

Mais isso era ãgue; ãgue que faz isso. Então, Karai se deu conta que era ãgue e pensou: 

“Não, não vou deixar ela”. Foi então, entre a vigília e o sono que ele viu que os mortos o 

estavam abraçando. Quando virou na cama viu que ela, sua mulher, estava saindo de novo. 

Isso tudo ele estava sonhando. A jary, que escutava atentamente a sua história, disse pra 

ele: “Quando acontece isso muito, sonha de alguma coisa algo estranho, e que você está 

fazendo alguma coisa, não é Nhanderu que está mandando. Só espírito mal que faz isso, 

espírito do morto”. Karai continuou o seu relato. Quando ele acordou viu que sua esposa 

ainda estava deitada. Então olhou pro lado e viu que no travesseiro tinha uma cobra. Ele 

pegou a cobra, puxou pela ponta do rabo e falou: “Você que me fez isso”. Perto da cama 

tinha uma fogueira que estava acesa ainda. Jogou nela a cobra e falou, “ah, você que estava 

me fazendo isso, agora você vai pagar”. Quando jogou viu que ela estava toda queimada, 

era pura cinza. Depois que aconteceu isso, já melhorou um pouco o ciúme. Foi assim que 

aconteceu.  

 Ele se lamenta: “É, aconteceu muito ruim”, e diz “hoje tenho mais experiência de 

falar isso, porque que aconteceu. E hoje cheguei aqui de novo. Como aconteceu não vai 

acontecer mais. Sempre eu rezo. Porque, Nhanderu, você que sabe. Se isso que eu penso, 

Nhanderu que sabe”. O tamoĩ que o escutava disse pra ele que Nhanderu gostava dele, por 

isso que o fogo veio na palma da sua mão. Diz que era para ele ser um pajé forte. “Agora 

se Nhanderu não mandasse aquele fogo na sua mão, você ia fazer na hora, ia matar ou 
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morrer. Mas não vai acontecer mais não. Se ele não mandasse você ia morrer na mão das 

pessoas. Mas já passou”.  

 “Matar ou morrer”, pensava Karai. Muita coisa ruim acontece mesmo nas aldeias. 

Por causa do ciúme, por causa da raiva e da braveza; mas tudo isso é ãgue que faz, é anhã 

que faz, que olha na pessoa e manda a cobra para atrapalhar a vida, para fazer “matar ou 

morrer”. Anhã quer que a pessoa mate, porque quando a pessoa mata o outro, Nhanderu 

entrega o nhe’ë dessa pessoa para Anhã comer. Eles cozinham num caldeirão bem grande, 

e ficam muito contentes, se alegrando assim, entre eles.  

 A história de Karai mostra como a vida acontece ao mesmo tempo em vários planos 

de realidade diferentes, entre o sonho e a vigília, entre o visível e o invisível. Ele sonhou e 

acreditou em seu sonho, acreditou que a mulher o estava traindo com outro. Mas era tudo 

engano; Anhã mandou aquela cobra, mandou os ãgue, que invadiram seus sonhos 

povoando-os de imagens falsas. Mas Karai não sabia, não tinha como distinguir as 

imagens. Por sua vez, Nhanderu mandou o fogo em suas mãos, e Karai foi fumar o 

petygua. Como disse o tamoĩ, foi isto que o impediu de matar a sua esposa. 

A ampla socialidade (a sociedade para além do grupo social, a sociedade para além da 

sociedade) dos mbya, marcada pela assimetria perceptiva, torna difícil falar sobre a vida de 

casal e seus desafios, mesmo quando seja um tema privilegiado das conversas com os 

mbya, pelo menos de minhas conversas com eles. No meu entender, o casal é o caso 

paradigmático da afinidade, da sedução em suas ressonâncias com a caça e a domesticação 

do outro: não raro o esposo chamará a sua esposa de xerembiguai, ao mesmo tempo minha 

comida e minha mascote (minha ajudante, também). O casamento é um acostumar-se 

junto, um ao outro. A sedução, como vimos acima, é o modo por excelência deste 

acostumar-se, deste fazer parentesco, fazer ficar, contentar. A relação de sedução que os 

pais devem ter com o nhe’ë de seus filhos recém nascidos, parece acontecer por meios, 

gestos e atitudes similares aos que o jovem casal deve ter um para com o outro: trazer a 

comida, a caça, comprar um vestido, construir a casa, alegrar, fazer a comida, entregar o 

prato, lavar a roupa, arrumar a casa. Estas são atitudes e ações que conformam o circuito 

de troca entre marido e mulher; um circuito de apropriação e de transformação que permite 

ao casal levar a vida e criar a família. Pois é pra levar a vida e criar a família que Nhanderu 

colocou os mbya na Terra, como tantas vezes me disse Vera Mirim, o cacique de Sapukai.  
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 Bem sabe o cacique, que acabou de cumprir 100 anos e que está à frente de sua 

comunidade desde os 18, que isto não costuma ser fácil. Quantas vezes ele já aconselhou 

os casais, resolveu brigas, deu castigos? Impossível fazer a conta. É que no seio mesmo do 

casal existem forças centrífugas e centrípetas. Muitas vezes as primeiras são mais fortes 

que as segundas. As paixões caminham como o vento por entre os pátios das casas nas 

aldeias, atingindo as pessoas sem importar os seus estados, se são solteiros, se são casados. 

O breve lapso de tempo em que o olhar do homem pode se pousar em uma mulher, e o 

olhar da mulher pode se deter em um homem basta para que ambos saibam interpretar as 

suas condições e antecipar os seus efeitos. O olhar é veículo do desejo e instrumento de 

sedução, não só entre as pessoas, não só entre aqueles que vemos. Ser olhado é ser objeto 

do desejo do outro, é ser antecipado como companheiro, alguém pra andar junto, é já um 

vínculo, mesmo quando a pessoa olhada ignora que está sendo alvo do olhar do outro. É 

por isso que tanto as meninas como os meninos devem aprender, durante a puberdade, a 

controlar a sua exposição, a dominar a arte do ocultamento e as regras do jogo de se 

disponibilizar e se retirar ao olhar do outro, pois a troca de olhares antecipa outras trocas. 

Dentro dos circuitos do parentesco mbya, a dádiva de palavras, a circulação de 

conhecimentos e entendimentos, evidencia aquilo cujos efeitos a vida torna inevitáveis, 

mais cujas origens permanecem ocultas. Pois, as pessoas nunca são somente o aparente, e 

suas intenções podem ter tonalidades insuspeitadas, a socialidade acontecendo tanto no 

plano invisível como no visível, muitas vezes mais, ou antes, no primeiro que no segundo. 

A socialidade desejável entre parentes mbya e própria dos nhe’ë, enquanto “alegria” por 

estar juntos, é constantemente interferida por outras socialidades, muitas vezes sorrateiras, 

invisíveis, mesmo que nunca imperceptíveis. A pessoa deve estar sempre alerta, 

desconfiar, pois não é possível perceber em um mesmo momento e de forma direta as 

intenções daquele que seduz, daquele que oferece comida, que dá um presente. E, diz 

Karapetu, se você não desconfiar aí Nhanderu também vai falar “Poxa, ele não está se 

cuidando”, e aí também não vai olhar, pra ajudar.  

 Se a comida é o signo por meio do qual a sedução faz parentesco, junta as pessoas 

nas andanças, a comida possui sempre um valor ambíguo, pois ela também é o veículo por 

excelência da feitiçaria. Neste último caso, o engano é o importante, o fazer uma coisa 

aparecer como aquilo que não é, conseguir que a sua dimensão oculta permaneça oculta. 

Fazer acreditar, pois é acreditando, confiando que a pessoa se disponibiliza para a relação. 

É isso o que acontece com as jovens, com os jovens que, um bom dia, enquanto passeiam 
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sozinhos pelo mato, ou quando à noite se demoram fora de casa, encontram outro jovem, 

outra jovem, sempre bonitos, bonitas, e se deixam seduzir, deles percebendo só a sua 

dimensão humana, enquanto que a sua dimensão animal, permanece oculta. E o problema é 

que é esta última a que não poderia nunca passar despercebida.   

 E foi isso também o que aconteceu com a avó de Kerexu. Ela tinha uma amiga, que 

era como uma irmã. Sempre faziam as coisas juntas. Só que a amiga-irmã gostava do 

marido dela, então, um dia, foi dar um remédio para sua amiga, um remédio para curar-lhe 

os olhos; mas em lugar de curar, o tal remédio a deixou cega. Também aconteceu com o 

marido de outra amiga Mbya. Ele começou a ter uma forte dor na perna, e foi visitar uma 

opita’i va’e, mulher, para que lhe ajudasse. A mulher gostou e quis ficar com ele, só que 

ele não aceitou. Depois disso, tudo começou a desandar na vida do casal: os ciúmes dele e 

a agressividade, junto com a infidelidade e o alcoolismo, foram em aumento, até que se 

separaram.  

 Encontramos uma forte oposição entre a alegria de estar juntos, entre parentes 

mbya, nessas situações nas quais os afins se chamam mutuamente de amigos, usando o 

termo –irũ  (modo em que antigamente os futuros cônjuges tinham que se chamar entre si, 

enquanto ainda eram namorados, e que se estende aos parentes de cada um), e a tristeza e a 

raiva que tomam conta do py’a quando ocorrem separações não desejadas. Então, entre o 

casal, se cria uma tênue linha, como se eles encarnassem o desequilíbrio perpétuo entre o 

amor e a guerra. Durante um tempo, o tempo em que dura a memória da relação, o efeito 

da proximidade, eles virarão inimigos, pelo menos suspeitados, qualquer coisa que 

aconteça ao outro sendo interpretado como parte de uma guerra invisível (suspeitas de 

feitiçaria são nestes momentos muito comuns). Com o tempo, poderão se tornar 

desconhecidos, invisíveis um pro outro, e é por isso que quem quer se separar, na maioria 

dos casos, procurará ir para outro lugar, se retirar ao olhar do outro, veículo de seus 

desejos. Mas a relação passada, o afeto, o desejo permanecem virtuais, podendo ser 

atualizados a qualquer momento, pelo menos enquanto a memória não tiver se extinguido.  

 É por isso que acontecem tantas coisas com os casais, é por isso que o amor tem 

uma deriva tão fácil para a raiva, pois a intensidade gerada pela proximidade deixa, no 

distanciamento, uma separação que longe de ficar como um vazio é ocupada pelos desejos 

daquelas potências mantidas, até então, a uma distância suportável pelo esforço do casal de 

se alegrar mutuamente. Então, quando o casal separa, é que essas potências, se movendo na 
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distância que se interpôs entre eles, fazem a festa. Aqueles que até hoje estavam comendo 

juntos, passeando juntos, indo juntos ao mato, fazendo artesanato juntos, criando juntos os 

filhos, se transformam em algo que pode estar próximo da imagem dos inimigos: um 

desconfia do outro e os ataques invisíveis, as palavras ruins proferidas e lançadas com 

escárnio, a raiva, “matar ou morrer”, podem tomar facilmente conta da vontade da pessoa e 

ocupar todos os seus espaços de desejo.  

 Não existe ausência de parentesco, sendo a composição entre afastamentos e 

proximidades algo que se aproxima de uma constante: se criam afastamentos, criando 

proximidades outras e vice-versa. A guerra é, neste contexto, ao mesmo tempo imanente e 

transcendente à pessoa. Os interesses das várias perspectivas que se encontram na pessoa – 

esse feixe de relações, esse estar nas adajcências –, são irreconciliáveis. E essas 

irreconciabilidades criam intensidades que, quando não bloqueadas pelo amor e a alegria 

de estar entre os parentes mbya, de estar com a mulher ou com o marido, tomam conta de 

vontades e desejos.  

 Raiva, ciúme, inveja, preguiça, são potências que ocupam, de direito e de fato, um 

lugar central na socialidade mbya. São dados, convenções, não exceções facilmente 

controláveis. Fazem parte da socialidade, porque são efeitos de pessoas dotadas de 

intencionalidade, evidências de um estar em relação com os seus donos, de estar sob o seu 

olhar. Donos, estes, com quem os mbya convivem nos caminhos que percorrem. Se eles 

têm que percorrer os caminhos para poder viver entre si, pois na aldeia muitas vezes não 

podem casar e têm que sair, se eles têm que negociar com os donos de todo tipo de 

espécies de que se alimentam, brancos inclusive, pois não podem comer uns aos outros, se 

eles têm que andar pelos caminhos, então eles têm que se relacionar com esses ‘donos’ e se 

tornar suscetíveis ao ser olhar. 

 Aliás, a existência dessas relações com os ‘donos’ das afecções negativas, a 

intensidade dos efeitos que seu olhar provoca, a proximidade com eles, enfim, implica o 

afastamento do nhe’ë. O nhe’ë deixa o corpo da pessoa, e os ‘donos’ o ocupam. Nhanderu 

que leva o nhe’ë bom e deixa sem, “ou”, como me explicou Karai Mirim, “qualquer nhe’ë 

está ali, nhe’ë do anhã, nhe’ë do mboi, nhe’ë da vaca, nhe’ë das matas”. Mas não dura 

muito, porque Tupã, atual dono da Terra, vê e mata essa pessoa, que já ficou sem nhe’ë. 
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2.14. As más maneiras da feitiçaria 

 

 Naquele dia, quando a jary e o tamoĩ ainda eram novos, os dois saíram com a irmã 

dela para passear no mato. Os dois tinham ido visitar os parentes desta em outra aldeia, e 

decidiram sair pra buscar takuara (bambu com que se fazem os cestos). Eles levavam um 

cachorrinho junto, e quando este latiu, ele o seguiu em busca de alguma caça. Nisso, ela 

ficou para trás e se perdeu. Quando percebeu que ela tinha se perdido mesmo, o marido 

começou a procurar desesperadamente, e a irmã dela voltou à aldeia para avisar os 

xondaro. A noite começou a cair, e o marido voltou para a aldeia sozinho. Mas, lá, os 

ânimos não eram os melhores. Tinham feito reunião e chegado à conclusão de que era 

muito provável que ele a tivesse matado para poder ficar com a irmã dela. Se ela não 

aparecesse até o amanhecer, os seus parentes o matariam. No entanto, ela encontrou 

antigos caminhos que levavam a uma aldeia já abandonada na qual tinha passado algum 

tempo quando era criança. Pôde, então, se orientar e voltar a tempo para salvar o marido.  

 Pouco tempo depois, um menino se perdeu no mato. Era parente dela, da mesma 

moça que se perdeu. Ele disse à avó que ia ao mato buscar a madeira para fazer popygua, e 

não voltou mais. De noite, a avó foi avisar o cacique, quem reuniu os xondaro para ir atrás 

do menino. Perguntaram para a avó qual era a direção que ele tinha tomado e foram. Dez 

horas da noite eles voltaram, sem o menino. Os karai kuery tentaram durante toda a noite 

receber alguma informação dos nhe’ë e na manhã seguinte mais vinte xondaro foram de 

novo ao mato, reiniciando a busca. Mas voltaram à noite, com idênticos resultados. 

Durante três ou quatro dias buscaram, percorrendo lugares e distâncias, mas não acharam 

nada. Ficaram assim outros vinte dias, antes de parar de procurar. Então, os karai “xapukai 

nhe’ë kueyre” (gritaram para os nhe’ë) e “ojapixaka” (entenderam): o menino tinha 

falecido.  

 Um dia, o pessoal foi pescar em uma lagoa distante da aldeia. O xondaro ruvixa 

(chefe dos xondaro) falou para os xondaro que limpassem a beira da lagoa e fizessem um 

fogo. Estavam lá buscando lenha, quando viram o rastro de um menino. Eles já sabiam de 

quem era. Perceberam, pelo rastro, que ele andou por volta da lagoa, e seguiram os seus 

passos. Então, encontraram o rastro de xivi (onça – Nhaneramoi kaaguy rupi gua, “nosso 

avô da mata” como dizem os Mbya) junto com as suas pegadas. Todo mundo se assustou. 

Xivi comeu tudo, deixando só a cabeça, as mãos, os pés e as tripas.   
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 Isso aconteceu pouco depois de que aqueles jovens (os da história anterior) se 

casassem. Diz que um opita’i va’e (aquele que fuma, pajé) falou que outro opita’i va’e 

tinha feito aquilo. Ele queria casar com a moça, mas não tinha falado com ninguém; nem 

com ela, nem com o pai ou a mãe. Ele planejava sozinho se casar, mas não tinha falado. 

Então, quando o futuro marido chegou e os dois começaram a namorar, ele ficou muito 

bravo e mandou aquilo (o feitiço), para alguma coisa acontecer. Mas só que em lugar de 

pegar a jovem, pegou o menino.  

 Perguntei a Augustinho se antigamente as pessoas também iam embora quando 

havia algum problema entre elas, assim, que nem hoje, e ele me disse que não. Disse que 

antigamente ninguém tirava ninguém da aldeia. “Eu posso matar um aqui, mas ninguém 

me tira”. O cacique que resolvia essas coisas; chamava aquele que matou e a família 

daquele que morreu -“traz a família tudo, o pai, a mãe, irmã, irmão, é tio, é tia, todo mundo 

senta aí e o cacique pergunta: ‘O que é que vocês querem? Como é que vamos fazer com 

esse rapaz que matou o outro? Vamos matar de novo, ou ele paga com dinheiro, ou ele 

paga com castigo. O que é que vocês querem?’”. A família do morto que resolve. “O pai 

dele vai falar, a mãe vai falar, o tio vai falar, a tia vai falar, e vai indo”. Aí eles resolviam, 

se era para pagar com dinheiro, ou se era para fazer um pedaço de roça, eles resolviam. Se 

resolvessem matar, aí eles mesmos, os parentes do morto, é que tinham que matar. Era 

assim antigamente.  

 Desta forma, com a conversa, a troca de palavras, a expressão de desejos, a 

explicitação de intenções, o castigo e o pagamento, se bloqueia o distanciamento entre as 

pessoas, entre as famílias, dificultando o domínio da raiva, tão perigosa e perniciosa para 

quem tem que conviver em uma mesma aldeia. Se a memória não pode se esgotar pelo 

afastamento, então o castigo e o pagamento criam como que um limite de diferenciação 

entre a proximidade anterior e a distância posterior. Ou, em outras palavras, se a distância 

não pode se manifestar no espaço, o pagamento cria uma diferenciação em termos de 

tempo: a relação tal como era antes, já não será assim depois. 

Memória e pensamento, como veremos no próximo capítulo, são modos de relação, 

antes que signos das mesmas. Lembrar é estar junto, é proximidade, enquanto que esquecer 

é estar longe, distanciamento. Quando a vontade de esquecer de um intercepta a vontade de 

lembrar do outro, ou quando a vontade de lembrar de um, invade a vontade de esquecer do 

outro, é que há problemas. Pois nesta diferença de vontades, no curto-circuito da troca, é 
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que se abre a fenda para vontades outras, vontades que têm donos outros que os mbya. E é 

por isto que só a troca, mesmo em sua versão de castigo-pagamento, pode substituir a 

distância que favorece o esquecimento. A troca, inclusive, como roubo: um roubo se paga 

com outro. 

 Em qualquer caso, é sempre difícil esquecer, principalmente quando se trata de um 

casal que se separa depois de ter ficado junto durante muito tempo. “Os dois têm que se 

entender para viver sempre”, diz Adolfo. Mas quando não é assim, quando não vai se 

entender, então melhor esquecer. Quem fica com os filhos, tem mais trabalho, mas também 

mais força. Porque o nhe’ë dos filhos fica junto com o pai, ou junto com a mãe, e fortalece 

muito. Aí que tem que pedir força a Nhanderu, porque Nhanderu vai iluminar o caminho 

dos filhos e, assim, fortalecer os pais. “Porque lá de cima ilumina o caminho de nossos 

filhos, pra viver”, diz Adolfo. Nhanderu yvate gua omoexãka. A gente não tem como 

saber, só de nossa parte, tudo o que acontece, dizem os Mbya; por que é que é assim, por 

que não do outro jeito?  

 A vida é uma incógnita, a maior parte das vezes. Se puder ser antecipada, graças às 

palavras dos nhe’ë, isso não quer dizer que poderá ser planejada ou definida de antemão. 

Quando o karai, ou alguma pessoa que sonhou, sabe que algo vai acontecer, alguma coisa 

ruim, ele pode falar com a pessoa, e essa pessoa pode ficar em casa, como um modo de 

evitação, mas é só isso. Começar ou não um caminho, se pôr ou não sob o olhar do outro, 

se colocar ou não a disposição de uma relação, essa é a escolha, a possibilidade de ação, 

que cabe a cada pessoa. “Porque só de nossa parte, tudo o que acontece, a gente não tem 

como você saber como é que é”, explica Adolfo, “Agora, através do Nhanderu, ele também 

faz o trabalho. Se ele também tiver dó de você consegue, se não, não”.  

 

2.15. Tenonde porã: Nhanderu que vai na frente 

 

 Aquela noite em que Nivaldo, sobrinho de Augustinho, estava na opy, houve muita 

força lá. Era Nhemongarai e eu peguei o takuapu e acompanhei a kunha karai no mborai. 

O canto dela é de uma potência tal, que só uma atenção muito distraída permite fazer os 

seus efeitos passarem desapercebidos. Não foi assim que aconteceu comigo naquela noite, 

e por isso entendi bem quando, de manhã, o Nivaldo me falou, com um sorriso sutil nos 

lábios, manifestamente satisfeito: “O seu nhe’ë subiu alto”.  Eu disse a ele que, durante a 
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reza, tinha tido a impressão de que a música era como um caminho, ao que ele respondeu 

que um dia, continuando assim, eu até poderia ver Tape Marã e’ỹ, a trilha no meio da mata 

por onde os nhe’ë caminham quando a pessoa morre. Disse Nivaldo que é por onde nasce o 

sol. Kuaray oguaa Tupã tetã, “Kuaray vai na idade de Tupã”. (Acho que ele foi 

especialmente bondoso comigo aquele dia; jurua não vê tape marã e’ỹ). 

 Na vida dos mbya, muito parece consistir em caminhos que sempre são percorridos 

por mais de um ao mesmo tempo; por uma multiplicidade, poderíamos até dizer. No trilhar 

destes diversos caminhos é que experiências acontecem e depois, sentados junto ao fogo, 

tomando ka’a (erva-mate) e trocando palavras é que essas experiências se tornam 

entendimentos. Os mais velhos são os que mais caminhos percorreram; não poderia ser de 

outro jeito, e é por isto que eles têm mais conhecimento.  

 Como Marciana, a kunha karai de Araponga, que tem muito conhecimento. Por 

isso é que ela diz que a gente tem que cuidar muito das crianças. Quando a criança está 

chorando, é porque tem alguma coisa mexendo com ela. Não adianta ficar bravo com ela, 

não pode ficar bravo com ela. Não é ela mesma que está fazendo, é “aquilo que está 

mexendo com ela”. Por isso também que ela fala pros jovens não sair. A pessoa sai, mas 

ela não sabe se vai voltar ou não. “O nosso corpo não vê o que está acontecendo ao nosso 

redor”, explica. É a tal da assimetria perceptiva: “Nhanderetei koyvypy ndaexai mbae’ve”, 

“aqui na Terra o nosso corpo não vê as coisas”. Pelos caminhos entre aldeias, hoje em dia 

urbanizados e asfaltados, há muitas coisas que não vemos e, o que é pior, que sim nos vêm. 

É por isso que saber ouvir (-kuaaendu) os mais velhos e aprender a lembrar de Nhanderu (-

maendua Nhanderure) são estratégias “de” parentesco e “para” a vida.  

 Lembrar é pegar e segurar a palavra; é estar em relação, entrar no circuito de troca. 

Lembrar de Nhanderu é, assim, o modo de conseguir que Nhanderu olhe para a pessoa. E é 

lembrando dos conselhos dos karai, das kunha karai, dos tamoĩ e jary que jovens e adultos 

aprendem a lembrar de Nhanderu. Colocar Nhanderu sempre na frente, pois se os 

caminhos não podem ser andados sozinhos, é importante saber escolher as companhias. 

Durante as várias noites que passei na opy de Araponga, sempre escutei o karai e a kunha 

karai chamar a atenção dos Nhanderu dizendo “Nhanderu Tenonde, Nhandexy Tenonde”. 

Tenonde é o primeiro de uma fila e também o filho mais velho. Quando na opy os mbya 

falam do povo que habita no alto, Nhanderu kuery yvate gua, se referem a eles como 
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Nhanderu Tenonde, Nhandexy Tenonde. Também assim podem chamar o karai e a kunha 

karai que dirigem a reza na opy, que entoam os cantos.  

 Tenonde rã quer dizer futuro (o que estará na frente) e Tenonde Porã é a vida boa, é 

a alegria do casal, dos parentes, das crianças. Ter Tenonde Porã é achar o caminho para 

andar junto com Nhanderu, lembrando de Nhanderu. Para levar a vida bem, para ter um 

bom futuro. Tenonde é futuro e é destino; destino de um devir, se é que devir pode ter 

destino. Destino antecipado, realizado na antecipação e, assim, nunca completo, nunca 

acabado; é um estar à espreita (“eles ficam prestando atenção”, dizem dos karai – 

oguerojapixaka). É Nhanderu que ilumina Tenondé Porã: de novo, se os caminhos não 

podem ser trilhados sozinhos, se há sempre que andar junto com alguém, juntar-se a algum 

costume, aqueles que andam junto com Nhanderu é que têm Tenonde Porã. Então, para ter 

Tenonde Porã o mbya tem que encontrar tape porã para andar, o caminho bom, o caminho 

belo. O mbya tem que colocar tudo aquilo que ele quer à sua frente, escolhendo ao tempo 

em que antecipa o seu destino. É deste modo que, no caso mbya, o desejo faz mundo – é 

um agenciamento do porvir. Dizem os karai e as kunha karai que a pessoa tem que colocar 

Nhanderu na sua frente, afirmar que Nhanderu é Tenonde em sua vida, pois é indo na 

frente que Nhanderu ilumina o caminho.  

 Só que Nhanderu nem sempre facilita as coisas. Então, quando ele deixa a pessoa 

encontrar o caminho bom, quando ele ilumina (ojapixaka) tape porã pra pessoa, ele quer 

saber se essa pessoa vai acreditar mesmo, confiar nele (-jerovia). Para saber isto é que 

Nhanderu coloca armadilhas na vida da pessoa. Teko’a ã, a “barreira”, é a armadilha de 

Nhanderu. Se a alegria é sinal da vida boa entre os parentes, é sempre possível confundir as 

alegrias e, assim, os parentescos. Vilmar diz que para a pessoa trabalhar bem vai ter 

sempre uma teko’a ã, pois a pessoa tem que passar por isso, para ficar forte sempre, para 

não cair na armadilha de Nhanderu. Comecei a pensar que a armadilha de Nhanderu é 

como um treinamento. Ele seduz a sua caça, não para poder comer depois, mas para 

mostrar à caça, no caso o mbya, por onde é que ela pode ser caçada. Aliás, as armadilhas 

não costumam ser visíveis para a caça. Se Nhanderu não ilumina o caminho, a pessoa nem 

vê teko’a ã. Pois é justamente este o truque da armadilha, que a caça cai nela sem perceber 

(quando não está se entregando). Se o destino do mbya é encontrar kaaguy mirim, a mata 

sagrada, para viver, e tape mirim para chegar em yvy marã e’ỹ, a “Terra sem Males”, onde 

nada perece e, portanto, onde nada apodrece, então ela vai precisar de um treinamento que 
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dê a ela experiência, discernimento e fortaleça, treinamento feito de teko’a ã que ficam 

cada vez mais fortes, assim como vão ficando cada vez mais fortes aqueles que vão 

driblando as armadilhas.   

 É por isso que Vilmar fala, a teko’a ã é para você ficar forte, para mostrar a força. 

Isso é uma teko’a ã, uma barreira. “Que nem juruá fala, barreira”. Diz que é assim: você 

trabalha, trabalha, trabalha, então tem uma dificuldade na sua frente, mas você vence, 

supera aquele problema. A primeira barreira você já superou, não tem volta atrás. Então, 

no meio do caminho, acontece de novo, outro problema. Aí se você falar, “Ah, já que 

aconteceu duas vezes isso comigo, então não quero mais nada”, você pode deixar aquele 

trabalho, o seu trabalho, que era bom para você, a melhor coisa que você podia fazer, só 

que você desiste. “Então, isso é uma teko’a ã”, terminou de explicar Vilmar. Fazer desistir, 

é o que Nhanderu pretende com a tekoa’a ã, pra avaliar a vontade de seguir. Os 

agenciamentos são sempre questão de desejo – e de potência: “viver de tal modo que 

tenhas de desejar viver outra vez, é a tarefa”, diz Zaratrusta (Nieztsche, 1983 [1883], p. 

390). Às vezes é Nhanderu que põe, mas também tem ãgue que põe.  

Acontece isso com todo mundo. Tenho um amigo que acompanhou o pai na reza 

durante mais de dez anos, cantando. Ele é um yvyraija forte. Ele se casou, e nunca saía 

para ir ao forró, só que depois ele se separou, e sofreu. Então começou a sair; todo dia pra 

lá e pra cá. “Aí, no meio do caminho existe uma barreira. Então, ele talvez já estava 

sabendo, mas só que não teve essa força de segurar a ansiedade de fazer as coisas. Aí vai 

caindo”, explica o Vilmar. Todo mundo erra, é assim mesmo. Todo mundo tem vontade de 

muitas coisas ao mesmo tempo. “Mbaraete potare”, fortalecer a vontade, para isto é que 

serve a teko’a ã. Infelizmente, a maioria de nós só percebe que é quando já caiu na 

armadilha, e aí tem que voltar tudo de novo.  

 Acontece muito com quem começa a ser karai. Quando Verá Tukumbo começou a 

levantar com o petygua (cachimbo) para omotaxĩ (soltar fumaça nas pessoas), para curar, 

diz que não teve “vontade de fazer mais nada”. Não queria nem ficar com a esposa, brigava 

com ela, toda hora, por qualquer coisinha; não gostava de ninguém e nem suportava as 

pessoas do lado dele. Mas ele sentia o mal que estava fazendo, principalmente para a 

esposa dele: “Eu não queria fazer, não queria falar mal, não queria gritar com ela. Mas só 

que não me segurava”. Depois que tinha falado todas aquelas coisas é que vinha na cabeça: 

“Não é pra eu falar isso, não e o meu jeito que estou fazendo”. Aí de novo ficava chorando, 
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depois que fez tudo. Queria ficar sozinho, em paz, porque isso parecia ser melhor. Aí ele 

foi conversando com o karai e a kunha karai, contando o que estava acontecendo. “Ah, é 

porque você está começando a fazer a pajelança. Você está começando a fazer oração 

forte. Então, o ãgue [espectros dos mortos] que estava antes em você, aquilo que você 

fazia, ele gostava. Mas agora que você está fazendo outra coisa, então não quer fazer isso. 

Ele quer tirar você desse caminho”, explicaram eles. Verá queria mesmo ir embora, deixar 

a esposa, levar o filho. Mas ele guardou a palavra do karai e da kunha karai: “Isso é ãgue 

que está fazendo isso. Agora, se você superar, não vai acontecer”, e se segurou. Segurou 

uns seis messes, mesmo querendo muito ir embora. E acabou superando. Nesta guerra, se a 

vontade da pessoa não for firme, teko’a ã que leva a melhor. 

 Mas muita gente não consegue se segurar. “Se você se deixar levar por isso, acho 

que vai continuar assim pra sempre. Ou pode ir à pior”, diz Vera. Depois o karai contou 

pra ele a própria história.  Desde novinho pegava o petygua na casa de reza, para omoataxĩ 

(fumar, soltar a fumaça). Só que não agüentava: se alguém falar que tem forro, vai logo. 

Diz que depois que a terceira cobra picou ele e de ficar durante 21 dias no hospital, 

resolveu parar de beber e sair à noite. É que teko’a ã é principalmente para karai que 

Nhanderu põe. É difícil de entender, só karai que sabe disso, mas mesmo para eles é difícil 

explicar.  

 Diz Vilmar que com a pessoa, mesmo não sendo karai também acontece tekoa’ã. 

Pelo menos é isso que ele pensa. Diz que quando a pessoa quer fazer uma coisa certa, 

teko’a ã é aquilo que não deixa a pessoa fazer certo. Se a pessoa vence, ela fica mais forte, 

capaz de encontrar a próxima tekoa’a ã um pouco mais a frente, capaz de enfrentar de 

novo. Se ela não segura, aí ela perde, e fica mais fraca e vai indo assim.“Um dia Nhanderu 

vai dizer se pode mudar”, diz Vilmar “se ele tiver essa coisa de querer mudar mesmo, acho 

que consegue mudar, tenho certeza”. Tem que comprar a briga, por assim dizer. Assim que 

acontece também com o casal. “Se os dois tentarem superar tudo o que estavam passando, 

claro que vão se entender. Agora, a primeira coisa um já fala alto, o outro que não gostou. 

Se vai continuar isso, o casal nunca se dá bem. Pode até chegar à separação”.  Diz Ilda que 

tudo isso acontece porque “a gente não fica lembrando de Nhanderu”, só alguns que 

lembram, sendo que as mulheres e os homens “ficam só no caminho errado, não ficam no 

caminho sagrado que Nhanderu está falando”. Por isso que fica fraco, vai adoecendo e vai 

morrendo. “Porque Nhanderu coloca caminho sagrado, né, que vai pra cima, mas depois 
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vai pro caminho errado”, assim que Ilda diz.  

 Nhanderu ilumina o caminho sagrado. Igual antigamente, na época de Kandire64. 

Quando Nhanderu falava “Você tem que ir”, eles se punham a caminho. “Aí eles vinham” 

conta Vilmar, “a procura da Terra sem Males”. Eles iam até Nhanderu, por onde vai passar 

o mar. É o que se chama ijaguyje, passar o mar. Então chegavam a Yvy Marã e’ỹ com o 

próprio corpo; nem o corpo ficava aqui na Terra. É por isso que o Guarani mora, hoje em 

dia, no litoral. Antigamente eles seguiam o caminho que Nhanderu mostrava. Na época em 

que Kandire saiu à procura de Yvy Marã e’ỹ, havia muitos tamoĩ no caminho. Quando eles 

chegaram ao litoral, eles viram o mar, e pensaram que era água doce. Mas não, era água 

salgada. O mar tinha que ser salgado para evitar que aqueles que estavam ojepota 

conseguissem atravessar (pois o sal também é de Nhanderu Tupã). Então, aqueles tamoĩ 

encontraram tekoa’a ã no meio do caminho. “Aí as coisas perderam o rumo”, explica 

Vilmar; “então, ali que a maioria dos pajé que estavam indo para a Terra sem Males se 

perderam no meio do caminho, porque pra isso que serve o mar”.“Mas, e Kandire? Por que 

Kandire conseguiu atravessar?”, pergunto. “Porque ela foi firme naquele objetivo dela”, 

responde Vilmar. Mbarate potare, fortalecer a vontade, mais uma vez. Kandire foi a 

primeira que conseguiu chegar em Yvy Marã e’ỹ.  

 Andar pelos caminhos é se colocar à disposição dos olhares de outros, e é 

provavelmente por isso que é necessário fortalecer a vontade quando se anda pelos 

caminhos, uma vez que o olhar do outro faz desejar os mesmos desejos dele, faz ter 

vontade das mesmas vontades, faz acostumar, pois é neste compartilhamento de desejos e 

vontades que as pessoas podem se alegrar juntas. Fortalecer a vontade é o meio e o 

caminho para continuar mantendo a própria perspectiva mesmo quando é o outro que está 

chamando a pessoa de tu. Pois, em se tratando de chegar a yvy marã e’ỹ, ou de levar a vida 

e criar a família, ou seja, em se tratando de encontrar caminhos e percorrê-los, o importante 

é sempre o mesmo: estar contente com os parentes, -vy’a porã. Isto porque a alegria é o 

que vincula os mbya aos nhe’ë kuery, o povo do alto, os seus futuros e passados parentes 

na Terra. Mas esta é a alegria “verdadeira”, -vy’a ete, porque há vários tipos de alegria.  

 O destino da pessoa passa pelo parentesco mbya, entre mbya; um parentesco que 

antes que regras ou normas, o que respeita é a vontade e o desejo, enquanto essa vontade e 

64 Kandire, segundo Vilmar e Marina, foi uma mulher, provavelmente a primeira que conseguiu atravessar a grande água. 
Kandire, segundo Cadogan (1959) e Clastres (2007 [1978]) faz referência à superação da mortalidade, sendo 
oñemokandire a expressão usada para dizer que se chegou em Yvy Marã E’ỹ (Clastres, 2007 [1978], p. 213). 
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esse desejo sejam os de ficar junto. Este parentesco é tanto caminho, como destino e, se 

como disse Helene Clastres (2007 [1978]), para chegar à perfeição, ao aguyje, era 

necessário negar as regras de parentesco, negar a sociedade, isto não quer dizer que se 

caminha em direção a uma ausência de parentesco, mas a um parentesco outro, a uma 

composição de distâncias e a uma socialidade outras.  

              É sobre essa vontade de ficar junto que o Sr. Antoni, um idoso que, segundo me 

disse, tem cem anos de idade, me falou aquele dia em Rio Silveira, aldeia na qual ele 

morou até falecer em 2012. Para fechar este capítulo, gostaria de transcrever a sua fala na 

íntegra:  

Bom dia, é verdade. Eu vou falar alguma coisa aqui; vou falar pra gravar. Aonde que eu 

moro eu vou contar, é Rio Silveira. Nós todos moramos aqui. Eu tenho 100 anos, vou fazer 

este ano. A minha aldeia é muito bonita. De onde eu vim, já fez nove anos que estou 

morando aqui. Vou contar sobre plantação também. Aqui onde eu moro não dá para 

plantar, não tem como plantar porque a plantação não dá, e assim eu não fico alegre, 

sossegado, porque não tem nada que eu quero plantar. Não sei pra onde eu vou; queria ir 

embora porque não tem aqui como plantar, mas não sei pra onde eu vou. Não tem como 

plantar milho, feijão. Aqui só compramos para comer, eu não acho isso legal. Tem uma 

filha aqui, casada com netos, e é por isso que estou morando aqui ainda. Tenho muita dó da 

minha filha. Vou contar a historia para todo mundo ouvir. Tenho uma filha mais nova que 

mora em Barragem, e queria ir pra lá. Daqui eu vou pra lá. Todo mundo junto fica bem, 

alegre, com saúde, “peteirami nhandekuai ãgua”. Todo mundo junto em unidade. Pra viver 

bem todo mundo junto, a gente não pode esquecer Nhanderu e Nhandexy Kuery. Nhanderu 

que está junto do lado de nossa família, para viver. Nhanderu que nos protege dia e noite. 

Não podemos esquecer de Nhanderu para ficar fortes, todos juntos bem, alegres e com 

saúde. Outras pessoas, ninguém vai ajudar nós, ninguém vai proteger, só Nhanderu, pra 

gente ficar em liberdade. Eu não penso, eu sei que temos que ficar juntos, lembrando de 

Nhanderu. Tem muita gente que não é assim mais, mas eu sei. Por enquanto é só isso que 

estou contando. Não vou contar tudo, só vou contar um pouquinho. Alguns falam que não 

podemos esquecer de Nhanderu, é verdade que não podemos esquecer de Nhanderu 

(nhanderexarai eme Nhanderure). Só alguns Nhanderu que vai proteger nós, para salvar 

nosso corpo (Nhanderepy nhanderu, Nhanderu a’e ma, nhanderepyi).  Quando a gente 

precisa de ajuda, é Nhanderu Tupã que ajuda também. Queria falar muito mais, mas estou 

falando só um pouquinho. Eu sou Karai Tataendy, é o meu nome verdadeiro. Só isso que 

vou falar, não vou falar muito não. Só isso que vou falar. Opa (acabou)! 
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CAPÍTULO 3: TUDO O QUE É DA TERRA LEVANTA O NOSSO 
CORPO 

 

Dueño de la piedra, el arroyo y el árbol 

Pido permiso para pasar por tu patria. 

No me mires ni me maldigas mi vida imperfecta. 

Respetaré las Sombras y el día marcado seré parte de tu Selva. 

 

 

 

 

3.1. Entre os lugares e os tempos: os mortos 

 

 Pitũ ijava’ete. Dizem que as noites silenciosas, quando não se escuta o canto da 

urukurea, são perigosas. Nessas noites o mbya já sabe que tem que ficar em silêncio 

também, como eco da própria noite.  Mas às vezes as crianças não escutam os pais, não 

escutam os mais velhos, e brincam, fazendo barulho. Pytũ regua omomã’e, diz o karai, “o 

povo da noite olha” (ou fazem olhar). Então, no dia seguinte, a criança não vai acordar 

bem, pode ficar doente, e com certeza chorona, briguenta. A criança muitas vezes não sabe 

das coisas, esquece que a noite, principalmente nessas noites, ela tem que ficar em silêncio, 

não se fazer ouvir. Se ela não for à opy, o pai em casa, ou a mãe, vão pegar o petygua 

(cachimbo), dar uma fumada e lembrar de Nhanderu. Nemaendua i Nhanderure. Lembrar 

de Nhanderu para ele olhar. Assim que fazem os que entram na opy e cantam bem alto, 

para todo mundo ouvir; em cada canto da aldeia, em cada volta dos caminhos que vão e 

vem de umas casas a outras, em cada caminha das crianças, perto dos fogos ou fogões, o 

canto se alastra pela noite afora e encontra em suas casas os que preferiram dormir, ou ver 

televisão, ou simplesmente ficar. Mas são outros que estão ainda mais longe, aqueles a 

quem se dirigem os cantos, esses potentes gritos que se elevam e elevam. Os moradores do 

alto, yvategua va’e, os Nhanderu kuery, as Nhandexy kuery, que em suas aldeias também 

cantam à noite.  

  Vozes em grito melódico e fumaça do petygua ocupam a opy. “Isso é pra você não 

pensar muitas coisas”, me disse xejary Para Mirim no dia que me deu um petygua 

(cachimbo) de presente. Kunha karai é assim mesmo, sabe o que está acontecendo com as 
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pessoas. Sabe também que tem muito ãgue65 por aí solto, grudando na pessoa, pensando 

nela e com ela, confundindo a cabeça, ludibriando, nublando a memória. “Tem muito ãgue 

que fica junto da gente”, conta Kerexu. Eles perturbam as pessoas, e as fazem fazer coisas. 

Sempre tem alguém olhando e quando Nhanderu não está olhando quem olha é o parente 

que morreu, me explicou uma tarde Augustinho. "Teu parente que morreu vem junto com 

você. Caminha com você, vai lá, onde você for está junto". Principalmente de noite que ele 

perturba mais. Ele fica perto e escuta tudo. Se você estiver triste ele vai falar: “Poxa, essa 

pessoa que eu gosto está sofrendo. Vou levar ela comigo então”. “Eles querem que a gente 

fique na Terra”, explica Ilda.  

  Assim mesmo que aconteceu com a tia dela, quando a mãe morreu. Essa tia tinha 

vindo de São Paulo para ficar com a mãe, que já estava velhinha. Mas ela teve um 

acidente, quebrou a perna, ficou bem fraca. Pouco tempo depois a mãe faleceu. Ela chorou 

muito; “chorou, chorou, chorou, chorou”. Os parentes dela falavam “Aí não, não faz isso 

não. Você tem que olhar lá em cima, porque o nhe’ë está lá olhando em você. Pede a 

força”. Mas ela não queria pedir força; tinha chegado até lá para ver a mãe, e a mãe tinha 

ido embora, não ficou. “Chamou pra vir, pra se mostrar e sair”, explica Nirio. Ela não 

parava de chorar, e Augustinho e Marciana falavam pra ela “Não, não faz isso não, porque 

você tem filho, filha, netos lá em São Paulo que estão com você. Então tem que olhar 

neles. Não pode olhar assim”. Três anos depois, ela veio a falecer. Então, isso que 

acontece.  

Porque de repente, se você chora muito, muito, muito, muito, então já que seu nhe’ë já está 

querendo ir, e acontece essas coisas, e você chora muito, e você se perde ali, então nhe’ë 

fala assim “Ah, então já que quero ir embora mesmo, então vou embora também”. E aí vai 

e Nhanderu fala assim “Ah, por que você vem?”. “Ah, não quero viver na Terra mais não, 

porque já passou, já venci muitas coisas. Não quero ficar mais não, não quero mais sofrer”. 

Porque quando você sofre aqui na Terra, nhe’ë também fica sofrendo, sente também como 

você está sentindo. Então quando chega lá nhe’ë fala “Ah, sofri bastante, sofri demais, 

então não quero mais sofrer”. [E Nhanderu] “Então tá bom”. Aí fecha e essa pessoa morre 

(Nirio, Araponga, 2012). 
 

  Por isso que mbya tem que pegar petygua à tardezinha, quando a noite está 

65 Apalavra ãgue significa, literalmente, ex-sombra – ã-gue. Ela se refere aos espectros dos mortos, que são justamente o 
que, enquanto viva, eram as sombras das pessoas. Em Araponga nunca ouvi falar da existência de várias sombras, como 
aparece no trabalho de Macedo (2009). Porém o outro dia, Ronaldo, um amigo Mbya de Piraí (Santa Catarina) me disse 
que nos temos sete sombras.  
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chegando e já não vai mais voltar atrás. Pegar petygua e se concentrar; lembrar de 

Nhanderu. Ãgue não gosta da fumaça do tabaco, sinal do fogo de Nhanderu, o fogo que o 

queima e apaga a sua memória. A fumaça do petygua, tataxina, levanta um muro que 

distancia os mortos dos vivos e os vivos dos mortos. Para não pensar muitas coisas, como 

disse xejary. Karapetu diz que ãgue não gosta de fumaça porque ele também é fumaça. 

“Mas, o que é a fumaça do petygua?”, pergunto a Karapetu. “Sei lá”, responde, “No meu 

entender seria, assim, a voz do Nhanderu. Pode ser um grito do Nhanderu. Porque quando 

você faz a pajelança, você usa petygua. Através disso ãgue também sai. Pelo menos eu 

entendo isso. Nunca perguntei isso aos mais velhos. Pode ser que seja outra coisa”. 

Também não perguntei isso aos mais velhos. Quem sabe um dia! 

 Xeramoĩ Augustinho falou que antigamente “tinha dois ou três xondaros e depois 

das três horas, já ficavam fumando ao redor da casa, para o ãgue não chegar perto. Hoje 

em dia ninguém também faz isso, então ãgue fica se aproximando”. Porque é assim, ãgue, 

a ex-sombra daquele que viveu na Terra junto com os seus parentes, continua querendo 

chegar perto. Ele é a própria memória da socialidade na Terra, da convivialidade. Uma 

memória que se nega a morrer e, na sua batalha contra o esquecimento, mexe com os mbya 

e atrapalha as suas vidas. Por isso que Karapetu, quando está em casa, pega petygua e dá 

uma volta ao redor dela, por fora, assim como faziam antigamente os xondaros ao redor da 

opy, assim como faz cada noite a kunha karai Para Mirim, dentro da opy, circulando com o 

petygua na mão e soltando a fumaça meticulosamente pelas frestas das portas (que uma 

vez fechadas não devem mais se abrir a não ser em momentos específicos e nunca durante 

o tarovai, o canto dos oporai va’e, “aquele que canta”) e pelos buracos das fechaduras. A 

kunha karai, desse modo, estabelece distâncias específicas e favorece proximidades mais 

específicas ainda; ela trabalha com Nhanderu.  

 É comum ouvir os tamoĩ (avôs) e as jary (avós) dizer que antigamente as pessoas 

lembravam mais de Nhanderu. Lembrar de Nhanderu é saber ouvir (-endukuaa) o nhe’ë 

contar como é que ele faz lá em cima, no amba (o território) de Nhanderu, saber como é 

que ele vive, e tentar imitar essa existência aqui na Terra. É uma lembrança ativa, que, em 

oposição a um esquecimento passivo, imita o fazer e atualiza desse jeito relações, equações 

entre distâncias e proximidades próprias dos nhe’ë. Então, naquela época em que as 

pessoas lembravam mais de Nhanderu, os xondaro que se ocupam da oka, o pátio ao redor 

da opy, faziam o mesmo movimento do lado de fora que a kunha karai faz do lado de 
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dentro. Mas hoje, tempos e memórias parecem ser outros. 

 Também são outras as distâncias. Hoje os mbya viajam bastante, mas já não a pé. 

Pegam carro, ônibus, van e avião, evitando cercas e muros. Como Augustinho e Marciana 

que viajaram para participar de um encontro de lideranças indígenas promovido pela 

Faculdade de Educação da UFMG, onde estuda Nirio (fillho deles), e foram levados a 

conhecer o Inhotim, um museu de arte moderna ao ar livre que se encontra em 

Brumadinho, município situado a uns 55 kilometros da capital. Lá tinha uma obra de arte 

que consistia em um aparelho com o qual se consegue ouvir o som do interior da terra, 

segundo me disse Nirio. Augustinho explicou ao filho e a dois de seus colegas mbya que o 

que se escutava era o som das cidades dos ãgue. Sabendo desta história, na volta perguntei 

ao xeramoĩ sobre dado passeio e ele me disse que tinha gostado muito do museu, 

principalmente daquela obra. Perguntei se era ãgue mesmo que mora lá, embaixo da terra, 

e ele me respondeu que sim, que todos os ãgue moram lá, os dos mbya e os dos Juruá 

também.  

Cada um tem seu lugar. Igual aqui Parati Mirim, Araponga, Sapukai, Rio Pequeno [nomes 

das aldeias do litoral fluminense]. Então lá eles fazem tudo: tem lugar de forró, tem lugar 

de bola, tem lugar da mulher. Por exemplo, na cidade tem uma casa só da mulher, e o 

homem que vai lá tem que pagar pra dormir com a mulher, pra fazer jerokua... Então, lá 

também tem (Augustinho, Araponga, 2013). 

 

 Karai Mirim tinha me dito que ãgue não tem lugar pra morar, que mora em 

qualquer lugar. Eles ficam dentro de nossas casas, principalmente quando ficam fechadas, 

escuras, quando não entra a luz do sol de manhã. Por exemplo, se tiver um quarto todo 

fechado eles falam “A gente achou uma casa pra gente morar”, e ficam lá morando junto 

com o pessoal, sem o pessoal saber. Ãgue faz muitas coisas sem que o mbya saiba, porque 

não dá pra ver eles. Mas só que todo mbya sabe bem como tem que fazer para se cuidar 

deles; então, de manhã, abre toda a casa, as portas, as janelas (se houver), ventila e deixa 

Kuaray iluminar lá dentro, todos os cantos, lá no fundo da casa. Assim que tem que fazer. 

Então ãgue fala “Poxa vida”, e some.  

 Quando o dia clareia omanongue (“o que já morreu”, outro termo para ãgue) tenta 

se esconder do sol, que está vindo. Nhamandu kuery vêm abrindo opitũ’i, abrindo a noite: 

“empurram o anoitecer pra frente e atrás vêm com o dia”, conta Karai Mirim. Quando 

passa da meia noite Nhamandu Ru Ete, o pai verdadeiro dos Nhamandu, o “pai principal 
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do sol do amanhecer”, pede para eles “caminharem o dia com esse tipo de lâmpada”. Pode 

falar que isso é tataendy riru, esclarece Karai Mirim: é tipo uma bola que tem relâmpago 

dentro. Então, Nhamandu Ru Ete fala com os filhos “Olha, levanta filho que já está na 

hora”, e os filhos levantam devagarzinho. Seis horas da manhã os filhos já estão de pé, aí o 

sol sai e dá aquela iluminação no chão: kuaray oxape.  

 Quando omanongue, que estavam distraídos, andando por aí, vêem essa luz do sol, 

tentam se esconder por tudo quanto é lugar: dentro de algum buraco, atrás das pedras, 

dentro das casas. Eles se escondem de Nhamandu Kuery. Nessa hora as crianças não 

podem sair para brincar fora de casa, porque omanongue poderia ainda pegar elas e fazer 

mal. Depois disso, quando Kuaray já se firmou no céu e o dia se impõe à noite, então os 

mbya começam a fazer o que fazem no dia a dia, e as crianças ocupam os pátios entre as 

casas, brincando, alegres. “As crianças assim que levantam”, dizem os professores mbya 

no livro Ara Reko. Memória e temporalidade Guarani (2005), “ficam alegres, brincam, 

cantam, tomam banho, conversam, estudam, comem, andam, gritam, pulam, deitam, 

passeiam”.  

 Já quando o dia vai passando, e a tarde vai chegando, é que os ãgue kuery começam 

a se alegrar de novo. Eles sabem muito bem que Nhamandu kuery vai guardar o tataendy 

riru, o sol-relâmpago. São umas cinco ou seis da tarde, e alguns pais vão levando as 

crianças para a opy, lugar repleto de fumaça, pois, mesmo que não se possam lacrar as 

aberturas pelas quais os ãgue entram, este não é um ambiente propício a eles. E quando 

não levam as crianças para a opy, os pais as recolhem em suas casas; é difícil ouvir as suas 

vozes uma vez que a noite se instalou na aldeia, ao menos em Araponga e Brakui.  

 Os pais ouvem os tamoĩ e as jary falar sobre os cuidados com as crianças, para 

evitar que o olhar dos mortos caia sobre elas. Há vários desequilíbrios nessa relação entre 

vivos e mortos e se, por uma parte, os vivos ferem os mortos com o seu esquecimento, 

traindo a sua memória, eles perdem a possibilidade de vê-los, enquanto que os mortos, ao 

manter a memória de sua vida em comum com os vivos, continuam enxergando-os, sendo 

esta a diferença (assimetria) que torna tão vulneráveis os últimos aos primeiros. Mais, se os 

vivos enxergassem os mortos, dificilmente evitariam a socialidade com eles. Para esquecê-

los é preciso não vê-los, e é porque não são vistos que mexem com as pessoas sem que 

estas possam evitá-lo. 

 Diz que, às vezes, alguém pode começar a ver omanongue; mas aí é porque ele não 
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está bem da cabeça, iakãnhy. Xeramoĩ falou que se o nhe’ë se distancia muito da pessoa, 

então omanongue pega o ã dessa pessoa, a sua sombra, e a leva de carro, ou de ônibus, ou 

de avião, para essas cidades subterrâneas habitadas pelos ãgue, para passear, beber, dançar 

forró; curtir a vida com os ex-parentes, enfim. “Nós falamos assim ‘Yvygui ãgue neã ojopi 

ogueraa’” (“Os ãgue da terra pegam o seu ã, a sua sombra, e levam”). A pessoa fica doida, 

até que morre. Xeramoĩ já viu vários assim.    

 

3.2.Caminhos para as palavras 

 

 Omanongue são assim mesmo; ficam assim no meio dos mbya sem que eles possam 

vê-los. De noite principalmente, eles ficam perto e escutam tudo o que seus parentes vivos 

falam. Dizem os mbya que quando você fala assim “Amanhã vou na casa de fulaninho”, aí 

ãgue escuta e vai na frente. Porque ãgue sempre vai na frente. Por isso que aquele dia Para 

Mirim e Karai Tataendy Oka já sabiam que alguém ia chegar. Eu estava com febre havia 

uns dez dias; uma febre não muito alta, mas que não me deixava de jeito nenhum. Então 

resolvi ir para a aldeia e ver se o casal de karai poderia me ajudar. Quando cheguei lá tinha 

uma senhora conversando com eles no pátio, na oka; era uma vizinha jurua, moradora de 

um sitio que se encontra perto da aldeia. Ficou um pouco com eles e quando cobrou as 

dívidas pela compra de galinhas e ovos, foi embora. De noite, na opy, xeramoĩ soprou 

sobre a minha cabeça, tirou a minha febre e me deu alguns conselhos. Disse que como eu 

estava indo muito lá, na opy, não era bom para mim sair a noite, que era para sair a noite só 

se eu fosse à igreja, mas que não deveria sair “debalde”, visitar meus amigos, beber, e 

coisas assim. Aí ele me disse que na noite anterior à minha chegada ele e xejary tinham 

sentido que alguém puxava o cobertor deles, e falaram assim: “Alguém está chegando 

amanhã”. Então, no dia seguinte, chegamos eu e a outra mulher branca. Só que, segundo 

me explicaram, eles sabiam que aquele ãgue era a mim mesmo que estava precedendo, era 

a minha chegada que vinha antecipar, pois a outra mulher branca andava com bota alta e 

um facão na cintura, sinal de que ela tem um espírito forte que não se assusta facilmente, 

enquanto que eu, como eles já sabem, tenho um espírito fraquinho que se assusta com 

qualquer coisa.  

 Marina já tinha me explicado isso. Quando a pessoa vai visitar um parente em outro 

lugar, quando se põe a caminho, ãgue vai na frente. A pessoa tem que avisar antes para que 
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aqueles que irão recebê-la possam se preparar, principalmente o karai. Se elas se preparam, 

então ãgue não consegue chegar perto. O karai faz a reza, e ãgue fica fraquinho. Dizem 

também que se por acaso você escuta um barulho à noite, ou sente alguém mexendo em 

sua cama, e não chegar ninguém no dia seguinte, então é você mesmo que fica fraco. Se o 

ãgue não está ali precedendo outro, então é você mesmo que ele procura acompanhar.  

 Omanongue vão na frente, antecipando a presença da pessoa e interferindo nos seus 

encontros antes mesmo de que eles aconteçam; eles andam junto e na frente, ocupando o 

lugar de tenonde. É preciso ter cuidado com eles, para não se enfraquecer. Por isso a 

importância de avisar de uma futura visita assim como de preparar uma viagem. Tem que 

saber se Nhanderu vai “liberar o caminho”, “iluminar o caminho”, ou não. Antigamente, a 

pessoa podia passar meses ou até um ano se preparando para fazer uma viagem, e só ir 

quando se dessem as condições adequadas, o que era noticiado pelo karai ao seu devido 

tempo. Hoje em dia o jovem fala “Eu vou”, e no dia seguinte já está indo.  

 A atitude do jovem hoje em dia de sair, ir, andar e, inclusive, ficar em outro lugar, 

sem ter preparado a viagem, sem avisar ninguém, põe em relação uma facilidade de 

movimento, uma velocidade no percorrer as distâncias, com uma maior susceptibilidade 

aos efeitos dos ãgue e de outros-outros que possam vir querer se aproximar. O 

desenvolvimento da tecnologia e o esquecimento dos cuidados, a facilidade com que se 

percorrem distâncias visíveis e mensuráveis e a transformação das oposições que 

estabelecem separações, por assim dizer, ontológicas, devem guardar alguma importante 

relação que permanece, no entanto e ainda, como incógnita. Distâncias e proximidades se 

definem mutuamente e, se os tempos modernos das máquinas alteraram as caminhadas dos 

Mbya, modificando o quadro de operações possíveis em que consiste o parentesco, então 

esta situação deve ter a sua contrapartida no plano da feitiçaria, aquele circuito invisível de 

troca de objetos e palavras que se opõem ao parentesco entre mbya vivos, mesmo sendo 

conseqüência dele mesmo.  

 É importante conhecer os modos em que omanongue interfere e participa no 

circuito de troca de palavras entre os mbya vivos, pois desta forma é que se torna possível 

uma ação eficaz, a evitação da doença, ou a sua promoção, dependendo dos interesses em 

jogo. Em qualquer caso, este é um conhecimento que possui grande valor e que torna o 

trabalho dos karai imprescindível para a duração da pessoa na terra, ao tempo em que pode 

muito bem, quando mal usado, ser a causa de sua partida. Como disse Adolfo, “há duas 
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formas de usar o petygua”, arandu porã e arandu vai, a sabedoria bela/boa e feia/ruim, 

respectivamente. A ambigüidade do trabalho do karai se encontra no controle que ele 

adquiriu de suas palavras, e nos circuitos de troca cujas portas elas mesmas lhe abrem. A 

confiança e a desconfiança nos karai permanecem, na maioria das vezes, como os dois 

lados da mesma moeda. Confiança e desconfiança são as escolhas que restam aos leigos, 

pois as intenções costumam ser invisíveis.  

 Omanongue não param, ficam daqui pra lá, levando e trazendo palavras, notícias 

dos parentes. De noite que o mbya precisa tomar mais cuidado, controlando palavras e 

pensamentos, pois tanto uns como outros são captados e cooptados pelos omanongue.  Ser 

descuidado com a fala à noite é deixar que ãgue leve a sua palavra. Por isso que o avô de 

Augustinho falava: “Você pytü ma ramo ndeayvu eme neretarã kuery mombyry ikuai va’e 

re, ndeayvu eme. Pytüma ramo ndeayvu neretarã kuery rekoa re ramo. Ndeayvu oendu 

ãgue gui oo. Oo, ndeayvu ogueraa”. Ou seja, não é pra falar dos parentes que moram longe 

quando for de noite, pois ãgue vai lá e leva a sua palavra, e assim fazendo, chegando perto, 

enfraquece os parentes que moram longe. “Porque, por exemplo”, explica Augustinho, “eu 

já não tenho mais meu pai e minha mãe, aí a minha irmã vai falar de mim, né? Aí vem o 

espírito ruim”; trata-se da ex-sombra de seu falecido pai, de sua falecida mãe. Melhor não 

falar de ninguém à noite. Se, por exemplo, o marido está viajando, e a mulher ou os filhos 

ficam lembrando, ficam com saudade, tristes, aí também o ãgue (ex-parente) que está perto 

deles pode ir até onde está o marido e fazer algum mal pra ele. As distâncias entre os 

parentes são caminhos para os ãgue, e é nesses caminhos que muito da vida social mbya 

acontece. O modo em que as palavras percorrem estas distâncias e os tipos de palavras que 

as percorrem, definem dois efeitos possíveis da relação entre as pessoas: o 

enfraquecimento e/ou o fortalecimento. Falarei sobre ambas as possibilidades adiante. 

 Mbya tem mesmo é que ser bem desconfiado; ãgue gosta de lograr ele. Ele quer 

ficar junto, convencer, seduzir, e o engano é uma estratégia da sedução. Mas o mbya 

também sabe como enganar ãgue, mesmo que com outros fins. Evitar chamar a atenção é 

um bom começo. Por isso que cada criança tem um apelido, para evitar que ãgue escute o 

seu nome sagrado, o nome que o karai encontrou pra ela, e venha a chamá-la, fazendo-se 

passar por outro e ludibriando o nhe’ë, para assim fazer com que ele se perca. Os ãgue 

fazem de tudo para o nhe’ë deixar a pessoa, e assim ter o parente junto com eles. É uma 

questão de saudade, ou seja, um levar a memória para além dos seus próprios limites. 
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Assim, quando a pessoa morre, os ãgue se juntam ao seu redor e dizem “Oba, chegou o 

nosso parente pra andar com a gente”.  Aí que eles ficam alegres. A assimetria perceptiva é 

também uma assimetria de desejos; eis que não se pode ser parente de todos ao mesmo 

tempo, e é por isso que as alegrias são irreconciliáveis – o que é alegria para uns, é tristeza 

para outros. Ou este parece ser o caso.  

 

3.3. Das duplicidades dos duplos 

 

 De acordo com o que foi exposto até agora, entendo que uma abordagem da pessoa 

mbya requer compreendermos minimamente três tipos diferentes de relações: a do corpo e 

o nhe’ë, a do corpo e o ã (sombra, que são por sua vez várias), e a do nhe’ë com o ã. Na 

literatura etnográfica é esta última relação que tem atraído maiores interesses como 

problema cosmológico e/ou existencial privilegiado pela filosofia guarani, situando a 

pessoa nesse espaço intercalar e sempre ambíguo entre o pólo da divindade (eixo 

horizontal) e o pólo da animalidade (eixo horizontal). Um percurso por entre os vários 

autores que tematizam esta dualidade das almas Guarani pode ser visto em Viveiros de 

Castro (1986, p. 638 à 646). Segundo nos conta este autor, enquanto Schaden (1962) (para 

os Ñandeva) distingue o ayvú, “linguagem-alma” de “origem divina” e com “sede no 

peito”, do atsyguá, que “representa o caráter animal da pessoa”, Nimuendajú (para os 

Apapokuva-Ñandeva), descreve o ayvykué, a alma celeste, como estando associado “aos 

sentimentos bons e suaves e às comidas vegetais”, e o asyigua, a alma animal, como “fonte 

dos sentimentos maus ou impetuosos” estando associada ao “apetite por carne” (idem: 

639). Também entre os Kayová, os etnólogos identificaram “o mesmo dualismo”, expresso 

na diferença entre ñe’ẽ, “alma espiritual”, e ã, “alma do corpo” (Meliá, F. & G.Grünberg 

1976: 248-9 em Viveiros de Castro, 1986: 640). Cadogan, por sua vez, “mostra o mesmo 

dualismo entre os Mbyá”, os quais opõem o ñe’ẽ, “alma-sopro-palavra de origem divina”, 

à “alma telúrica ou imperfeita” que, em lugar de ser a causa das imperfeições, é o seu 

resultado (Cadogan, 1959, p. cap. XIX apud Viveiros de Castro, 1986, p. 640). Hélène 

Clastres (1978), por sua vez, adota a explicação de Cadogan e, com base na mesma e no 

seu próprio convívio com os Mbya, elabora uma teoria a respeito da cultura como sendo ao 

mesmo tempo “a marca do sobrenatural na terra imperfeita” e, assim, o modo de 

diferenciação em relação aos animais, e “o que separa os homens dos imortais” (Clastres, 

2007 [1978], p. 118). Segundo o próprio Viveiros de Castro: 
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Os guarani distinguem, grosso modo, uma alma de origem e destino divinos, ligada ao 

nome pessoal e às rezas individuais, à palavra e à respiração, e uma alma de destino 

terrestre, de conotação animal, ligada ao temperamento individual e à alimentação, à 

sombra e ao corpo-cadáver. A primeira é dada, e pronta, e manifesta a presença dos deuses, 

a história do cosmos; a segunda cresce com a pessoa, e encarna sua historicidade. Essas 

distinções são em tudo semelhantes à dois dos –a’o we Araweté, conquanto mais 

elaboradas: progressão à Sobrenatureza, regressão à Natureza (Viveiros de Castro, 1986, p. 

638). 

 

 Completarei, logo adiante, estas descrições com aquelas produzidas por algumas 

das etnografias guarani da última década, para poder melhor situar a minha abordagem 

que, salvadas as diferenças, participa da mesma linha de pensamento. Antes, no entanto, é 

conveniente falar sobre o tema mais específico das almas como duplos e dos distintos 

modos de “duplicidade” do nhe’ë e do ã, pois é justamente pelo seu modo diferente de ser 

duplos que incidem diferentemente sobre o corpo.  

 Segundo Viveiros de Castro, as línguas Tupi-Guarani utilizam “duas proto-formas 

que evocam as idéias de imagem, alma, principio vital”, e que significariam por um lado a 

incorporabilidade dos seres animados e, por outro, o modo mental e representacional das 

coisas: a forma *an (remete ao nome e conota representação) e a forma *a’u (remete ao 

sonho, ao princípio pessoal animado e à ação espiritual) (1986, p. 512). Para além das 

variações em cada povo, o interessante aqui é a referência a essa figura dual “que funde-

separa as idéias de imagem e princípio vital” (idem, p. 513). Parece que a estes dois modos 

de duplicidade, ou duas funções dos duplos, haveria que acrescentar uma terceira que seria 

a consciência e intencionalidade. Isto porque conceitos como imagem, princípio vital, 

consciência, intencionalidade, identidade e/ou alteridade, são as ferramentas heurísticas 

veiculadas pela etnologia para abordar o que, de modo geral, pode se chamar de 

problemática dos duplos nas cosmologias indígenas66.  

 De modo a escapar da dicotomia entre aparência e essência, Viveiros de Castro 

(1996) propõe abordar as relações entre alma/corpo, ou entre corpo/duplo, como 

consituindo reciprocamente a figura e o fundo uma da outra. A diferenciação figura/fundo, 

66 Os Arawete teriam, por um lado, um duplo como sede da consciência e do pensamento, o kaakĩ (que coincidiria com o 
nhe’ë, e outro duplo que parece coaunar os sentidos de imagem (sombra, representação) e princípio vital, a ĩ, divida em 
termos de “imagem-vital” (com sede no corpo) e “imagem-sombra” (fora do corpo) os quais se diferenciariam, 
fundamentalmente, após a morte (Viveiros de Castro, 1986, p. 497 e 515).  
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por sua vez, remete a uma duplicidade dimensional da existência. Segundo Lima (1996, p. 

35), “A duplicidade é a lei de todo ser e de todo acontecimento”. Assim sendo, é possível 

encontrar entre os Yudjá (povo Tupi com quem a autora trabalha), principalmente no 

momento em que se tem um filho recém-nascido, um cuidado especial com os próprios 

atos, pois “a posição de sujeitos ou agentes que possuímos nesta vida transforma-se na 

posição daquele ou daquilo sobre o que agimos” (Lima, 2005, p. 147).  Desta perspectiva, 

então, não são só os corpos que geram ou albergam duplos, mas os atos, assim como as 

posições (agente e/ou sujeito) também o fazem. Pois os atos são também duplos, ou são 

efetuados em dimensões duplas, ou seja, afetam tanto a dimensão visível como a dimensão 

invisível dos objetos, e as posições, por sua vez, são sempre temporais, estando 

frequentemente sujeitas à variação uma vez que a cada uma delas é inerente o seu oposto: 

humano/animal, nós/outros, parentes/inimigos, vivos/mortos, etc. Os atos, enquanto 

duplos, se replicam como traduções das dimensões sensíveis de uns, nas dimensões 

espirituais de outros; traduções estas que são tudo menos inócuas ou puramente 

representacionais. Eis por isto que quando os Yudjá vão caçar não devem esquecer que 

“Ao animal não pode ser dada nenhuma chance de tomar a Palavra” (Lima, 1996, p. 38). 

Também os Guarani, do seu jeito, sabem disto (ver Mendes Júnior, 2009).  

 A noção de alma, para os Yudjá, remete a um duplo processo de 

atualização/externalização de um outro, efetuado pela “capacidade reflexiva para constituir 

no mesmo lance um outro para si e dentro de si”, pois, “enquanto as peles são o invólucro 

da pessoa, a alma é um de seus órgãos internos, podendo ser ejetada como um duplo” 

(Lima, 2005, p. 337). Em certo sentido, me parece tratar-se de um processo similar ao da 

repetição com variação (imitação) que aqui nos ocupa – repetição da imagem que sai de si 

para atuar alhures – e que o faz, ou seja nos ocupa, por informar-nos também sobre o modo 

em que o parentesco “se atualiza nas” ou “é atualizado por” relações que estão sempre 

além do próprio corpo de parentes. O que Lima coloca, para o caso dos Yudjá, é que aquilo 

que constitui a pessoa numa relação (assimétrica) entre um si e um outro, ou seja, aquilo 

que cria uma diferença interior à pessoa, tem como efeito situar a pessoa como “duplo 

virtual dos demais membros da família” (Lima, 2005, p. 145), fazendo da diferença entre 

eles (diferença colocada pelas peles) a própria interioridade do que aqui estou chamando 

de “corpo de parentes”. Assim, sendo a “própria alma, jamais própria pois ela é meu outro 

lado, que é o lado do Outro”, (Viveiros de Castro, 2002, p. 443 apud Lima, 2005, p. 167-

168), a interioridade de um corpo de parentes, segundo os Yudjá nos permitem pensar, é 
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espaço de interferências que, em último caso, são efeito da relação entre a pessoa e seu 

duplo. As distâncias entre as pessoas são interferidas pela proximidade entre a pessoa e seu 

duplo.     

 Trouxe aqui a sabedoria dos Yudjá segundo entendida por Lima primeiro porque a 

abordagem desta autora sobre a questão dos duplos é imprescindível quando se pretende 

abordar o assunto, e segundo porque considero que pode ajudar a compreender os 

processos em que os Mbya se acostumam, ou seja, em que podem fazer parte de um corpo 

de parentes específico ao tempo em que estão sempre quase-pertencendo a outros, em 

termos de replicação das ações pelas imagens anímicas, aqui entendidas como imagens-

afecções. Assim, para o caso Guarani desta etnografia, a replicação dos atos é uma forma 

de fazer parentesco, de constituir relações ao territorializar teko diferenciados em corpos 

que se inter-constituem, o que nos leva à importância tanto de promover como de evitar a 

imitação de certos atos, costumes, teko (o que se come, com quem se fala, quando se anda, 

etc). Neste sentido, tanto o nhe’ë como o ã, replicam os seus atos nos corpos das pessoas, 

sendo que os corpos das pessoas são efeitos da socialidade de seus duplos, dos atos pelos 

quais se relacionam alhures, principalmente durante o sonho (mais uma vez, o que eles 

comeram, com quem andaram, com quem tiveram relações sexuais, como veremos). Em 

certo sentido, os corpos são também a replicação com variação, a atualização e a contra-

efetuação do que os duplos fazem, daqueles atos que constituem as suas relações: o corpo 

como imagem de seus duplos, como “substantivization of the intersubjectivity” à maneira 

do wakan dos Jivaro67 (Taylor, 1996, p. 206) - só que neste caso é a intersubjetividade dos 

duplos que substantiviza. Isto se refere à humanidade ou personitude mbya como 

permanentemente situada nas adjacências de diversas socialidades, de acordo com o visto 

no capítulo anterior. 

 Além de serem duplos-imagens, as almas são também referidas na literatura como 

princípios vitais e sede da consciência e da intencionalidade. Poderíamos, porventura, dizer 

que são duplos-agência, ou duplos-intencionalidade. Segundo Viveiros de Castro, as almas 

são a reificação da posição enunciativa de sujeito, ou seja, das “capacidades de 

intencionalidade consciente e de agência”, “categorias perspectivas, deíticos 

67 O wakan, conceito que segundo Taylor (1996) é usualmente traduzido como “alma” é também um duplo compreendido 
em termos de imagem: a imagem refletida de uma coisa, assim como “the appearance of someone in a dream as well as 
the dreamer's consciousness” (idem, p. 206). Mas, sobre tudo, o wakan “refers to the ghost of a recently deceased person, 
that is to say a mutilated memory, in so far as it is a which was once fused with the image of a bodily shape that no longer 
exists” (Tylor, 1996, p. 206), o que nos lembra ao povoamento da ausência da pessoa pelo ta’o we Arawete, como 
veremos à frente. 
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cosmológicos”: “É sujeito quem tem alma, e tem alma quem é capaz de um ponto de vista” 

(1996, p. 372-373). Já segundo Lima (1996), a noção de alma “remete ao pensamento 

reflexivo e à consciência de si como aquela de um eu humano, dotado, enquanto tal, de 

relações sociais, condutas culturais e capacidade para distinguir humano e animal” (Lima, 

1996, p. 28). Também entre os autores que trabalham com os Guarani observamos esta 

alocação da consciência e da intencionalidade nos duplos. No entanto, o que os Guarani 

parecem estar dizendo é que a consciência e, principalmente, a intencionalidade podem ser 

apropriadas por um ou outro dos dois duplos (nhe’ë e/ou ã) alternativa, antes que 

concomitantemente. E há outros que, pelo seu olhar, também ocupam esse lugar da 

intencionalidade da pessoa (os ‘donos’ das imagens-afecções). A questão sempre é saber 

quem é que está erguendo o corpo, como expresso pela fala de Marciana que dá título a 

este capítulo: “Tudo o que é da Terra levanta o nosso corpo” (opamba’e yvygui opuã 

nhanderete). 

 Pissolato (2007) retoma a tradução de nhe’ë como alma-palavra feita por Cadogan 

(1959): “princípio vital que é ao mesmo tempo condição de existência e princípio de 

divindade contido na humanidade mbya” (Pissolato, 2007, p. 261). A definição do nhe’ë 

como alma-palavra acrescenta uma dimensão aos modos da duplicidade, pois além de 

duplo-imagem, o nhe’ë também é um duplo-som/voz e um duplo-palavra. “O que se torna 

“erguido” (-ã)68 na Terra”, diz Pissolato, “o faz enquanto ‘dizer’ e só se mantém nesta 

condição na medida em que os humanos sejam capazes de preservar o fluxo de ‘palavras’ - 

nomes, cantos, potencialidades dizíveis” (idem). Tal “preservação”, segundo a hipótese da 

presente tese, consiste justamente em por “palavras” – nomes, cantos, mas também objetos, 

alimentos, sementes, fumaça, etc. - em movimento, ou seja, a “preservação” ou duração da 

pessoa na Terra é dependente da troca; troca que é, por sua vez, a estética que assume o 

movimento de coisas, palavras e pessoas. Segundo Pissolato, os Mbya, assim como vimos 

que fazem outros povos, enfatizam a “capacidade de consciência e intenção do nhe’ë” 

(Pissolato, 2007, p. 281), sendo a alma “antes um princípio de consciência-entendimento 

(desdobrado freqüentemente em movimento autônomo) que de transformação da pessoa” 

(Pissolato, 2007, p. 313). Do meu ponto de vista, porém, considero que para o caso dos 

duplos mbya sabedoria e entendimento são sempre elicitadores de transformação da 

68 É importante notar que o vocábulo que connota a posição de erguido é o mesmo que nomeia um dos duplos do corpo. 
Tenho pouco a dizer sobre esta relação terminológica, pelo menos no que se refere ao que sobre ela dizem os Guarani. 
Eluqubrando, diria que se o nhe’ë é o que ergue o corpo, o ã é o duplo, justamnte, da postura de erguido, o efeito do 
“erguer”.  
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pessoa, inclusive porque os saberes, assim como as palavras, as relações e os duplos, 

podem ser replicados ou, nas palavras de Pissolato, desdobrados em novos saberes: 

replicação com variação, ou seja, transformação (dos saberes e, por contigüidade, das 

pessoas). A troca, poderíamos supor, é a linguagem da replicação ou desdobramento de 

palavras, coisas e pessoas por meio do seu deslocamento e/ou movimento. Voltaremos a 

isto.  

 Se o nhe’ë é aquilo pelo qual a pessoa possui agência, é importante notar, mais uma 

vez que, como diz Macedo “o nhe’ë não corresponde à pessoa humana” (2009, p. 291). A 

pessoa, como vimos, é um “entre”, dificilmente correspondendo inteiramente nem aos seus 

duplos e nem aos seus corpos ela é, ao que parece, uma composição. Augustinho, à 

maneira dos Tupi-Guarani, sempre me dizia: “temos dois espíritos; espírito bom e espírito 

ruim”. Segundo os informantes de Macedo, o nhe’ë porã (bom) se aloca (ou, em minhas 

palavras, se duplica em) nos ossos, na respiração e no nome, enquanto que o (ou os) nhe’ë 

vai se inscreve na carne e no sangue (idem); o primeiro corresponde às sombras mais 

claras e os segundos às sombras escuras. Já Pierri entende que o sangue “é a substância 

celeste e imperecível do corpo dos Guarani” (2013, p. 178); justamente aquilo que não se 

deve misturar e que, ao mesmo tempo sempre se está misturando; o sangue, vimos no 

capítulo anterior, é essencial para se pensar e se considerar as boas distâncias. Assim como 

Pissolato, Macedo também chama a atenção para a possibilidade de afastamento 

(temporário ou definitivo) destes duplos (2009, p. 291).   

 Pierri (2013) fala de uma “terceira alma” que desequilibraria em algo a dualidade 

entre um “principio vital (com destino) celeste, e um espectro corporal (com destino) 

terrestre” (Pierri, 2013). Os interlocutores de Pierri lhe contaram que além do nhe’ë porã 

existem mais duas almas, chamadas nhe’ë mbyte (“alma do meio”), sendo que a primeira 

delas se assenta de um modo mais estável no corpo (situando-se “entre a nuca e a parte 

posterior da cabeça”) e a outra, assim como o nhe’ë e o ã, se localizam principalmente fora 

do corpo, “como duplos deles” (Pierri, 2013, p. 181). Tanto umas como outras podem se 

ausentar do corpo, ou seja, estão em movimento. Já Heurich, que encontra em Schaden 

(1954 [1974]), Garlet (1997), Assis (2006) e Macedo (2009) referências a uma terceira 

alma, mas sem denominá-la, propõe que esta seria a -ãgy, alma-duplo que se diferencia 

tanto do nhe’ë como do ã e que, emergindo com a pessoa em seu nascimento, “somente se 

torna visível durante o sonho” (2011, p. 47). “Ãgy”, diz o autor, “é o corpo que vemos 
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quando estamos sonhando, aquele que caminha no sonho” (idem). 

 Por sua vez, Macedo (2009) oferece uma interessante descrição dos diversos tipos 

de “sombras” (ã) que participam da pessoa mbya. Segundo seus interlocutores, haveria 

quatro sombras, que se diferenciam em um eixo que vai do escuro (preto) ao claro. Estas 

sombras são “espíritos” que a pessoa vai juntando à medida que vai crescendo (2007, p. 

225). Na hora da morte, nas palavras do interlocutor de Macedo, “essas sombras que se 

desprendem [...], e cada espírito vai pegando espaço” (idem).   

Um vai ser o lamento, que na nossa língua diz jaje’oi’va’e. A gente escuta ele chorando, 

passando. Um vai ser yro’yxãva’e, que é o do frio. E outro que a gente chama kejiopã, 

paralisia, que dá à noite. [...] E tem outro que chama petun, é o escuro. Ele sozinho não faz 

mal, só passeia. Mas traz espírito mal pra casa. É o mais negro. Essas quatro sombras já 

fazem parte da gente. Quando a gente morre, eles saem. Eles que dão o caráter da gente. Se 

a pessoa é malvada, ou se é bonzinha, se tem um pouco de inveja. A gente não é perfeito, 

tem falhas, e é nessas falhas que as sombras dominam. Nhe’e porã protege dos espíritos 

maus. Já as sombras podem trazer os espíritos da rua pra casa. Você pode adoecer, ficar 

com dor de cabeça, pesadelo. Por isso às vezes você sonha e começa a se contorcer, se 

virar, nhe’e porã não está deixando o espírito mal entrar. Nhe’e porã sai também, mas deixa 

um guardião dentro de casa, é um xondaro marã e’y. Quando a pessoa morre essas sombras 

saem e nhe’e porã vai de volta. E as sombras ficam chorando, com espírito mal que dá 

paralisia, ou que dá frio, e um vulto. Quando a gente lembra de alguém que morreu vem o 

vulto e vem tudo, você já fica doente, se sentindo mal. (Macedo, 2009, p. 225-226). 

 

 Há vários aspectos da fala do interlocutor de Macedo que são importantes para as 

considerações que estou tecendo aqui. Vemos, por exemplo, a problemática decorrente da 

socialidade destas sombras que “podem trazer os espíritos da rua para casa”, causando 

doença nas pessoas. Vemos, também, a relação direta entre o teko da pessoa e a relação 

com as sombras, nesse caso fazendo do “erro” o motivo pelo qual as sombras encontram 

espaço para dominar. Há sempre uma possibilidade dupla de entender a relação entre a 

sombra (ã) – ou algumas dentre as sombras – e o teko pois, se por uma parte estas sombras 

são responsáveis pelos “erros”, elas são o efeito desses “erros”, como se o “errar” (-javy) 

encontrasse, justamente, um modo de territorialização nas sombras que, por sua vez, vão se 

constituindo enquanto corpos que andam por aí, socializando. Assim, um dia perguntei a 

um amigo Mbya sobre este assunto de haver várias sombras. Ele me explicou que, segundo 

tinham lhe contado, nós temos várias sombras, uma bem escura, bem preta, e as outras 
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cada vez mais clarinhas. Estas últimas seriam boas e não trariam problemas à pessoa. Mas 

a sombra bem preta trazia muitos problemas porque de noite andava por aí “fazendo japiro 

[tendo relações sexuais] com qualquer buraquinho que encontrasse no caminho”, buraco de 

qualquer tipo de animal, e buraco de árvore, de pedra, etc. Assim fazendo, e segundo 

estamos vendo aqui, ele ampliava sobremaneira, mesmo que no plano do sonho, o corpo de 

parentes de cada pessoa, criando proximidades que são a expressão por excelência da 

condição teko axy. A sexualidade excessiva – a mesma, por outro lado, de Jaxy, que 

deflora todas as fêmeas do mundo, e que mantém com elas relações regulares –, é o que 

torna a existência humana teko axy e, ao mesmo tempo, marã (perecível) – haveria que se 

somar a isto a alimentação desregrada.  

 Mas, se são as sombras mais escuras as que ampliam, a cada noite, o escopo da 

socialidade mbya, é o nhe’e porã que impõe as distâncias, não deixando as sombras 

“entrar”, ilustrando a guerra estabelecida entre o que Macedo (2009) denomina, ao longo 

de seu trabalho, disposições porã e vai. Tais disposições, segundo alguns Mbya, teriam a 

sua origem na briga entre Nhanderu Pa-Pa e Xariã (briga replicada, em outras bases, por 

Kuaray e Jaxy69), tendo este último se transformado em Anhã. É nesta oposição entre porã 

e vai que Macedo vai situar o perpétuo dessequilibrio que se replica nas várias relações, 

circunstâncias e planos da existência e da cosmologia. Já Pierri (2013), como vimos no 

primeiro capítulo, situa o perpétuo desequilíbrio entre o perecível e o imperecível, sendo 

que esta oposição também se replica tanto entre os diversos planos (espaciais e 

ontológicos), como no interior de cada um deles. Ambas as oposições parecem guardar 

uma relação direta com as oposições centrais nas cosmologias Tupi-Guarani (como víamos 

acima) entre o divino e o humano, o céu e a terra e o alto e o baixo.  

 Seria possível pensar que cada termo destas oposições coincide em maior ou menor 

medida com cada um dos termos das outras oposições, sendo, por exemplo, que o alto, o 

céu, o divino, Pa-Pa, o humano (em oposição a animal), o belo/bom (porã) formam 

também um grupo em oposição ao baixo, a terra, o humano (em oposição ao divino) e o 

feio/mal (vai). No entanto, considero relevante notar a possibilidade de que a replicação de 

cada oposição em cada domínio implica uma variação tanto da oposição como do domínio. 

Desta perspectiva, então, o que interessa é relacionar as oposições não só pela homologia 

entre os termos que geram duas séries paralelas, como pelos modos em que as relações de 

69 Ver Pierri (2013). 
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oposição se diferenciam e se interferem entre si. Assim sendo, a oposição entre alto e baixo 

interfere na oposição entre os Nhanderu e os mbya, no entanto, como os nhe’ë se movem e 

transitam entre o céu e a terra70, superando esta distância, então é justamente a obliteração 

(pela sua mediação) de uma oposição (alto e baixo), que define a outra oposição (humano e 

divino) em novos termos. Ou então, os mbya são vaikue em relação aos nhe’ë e porã em 

relação aos ãgue, sendo então que a oposição porã/vai coincide aqui em termos de 

alto/baixo (considerando que, como disse Augustinho, as cidades dos ãgue se situam no 

sub-solo), no entanto, Anhã é vai em relação a Nhanderu, mas é também vai em relação 

aos mbya, sendo que no caso da relação Anhã/mbya a oposição porã/vai não coincide com 

a oposição alto/baixo. E o que poderíamos dizer da oposição marã/marã e’y no que se 

refere à Anhã?, pois se ele marca indiscutivelmente a posição vai, então a oposição marã 

e’ỹ/marã não pode coincidir com as oposições porã/vai que separam-relacionam os 

homens aos deuses, pois Anhã estã acima dos mbya e é também marã e’ỹ (na tradução 

deste termo como imperecível) em relação aos mbya, que no entanto são porã em relação a 

ele, pois ele representa a própria posição de vai. Mas será que Anhã, mesmo sendo 

imperecível, pode ser dito marã e’ỹ? Assim, será possível que o alto (plataformas celestes) 

coincida sempre com o marã e’ỹ? 

 Enfim, estou longe de poder levar esta reflexão além do exercício feito logo acima. 

E estou longe também de querer afirmar que os termos de cada oposição não coincidem, e 

muito menos que não permitem perceber um dualismo em perpétuo dessequilibrio entre os 

vários domínios do cosmos, da socialidade, das pessoas. A bem da verdade, o que quero 

notar é que o “dessequilibrio” aqui pode encontrar múltiplas formas, uma vez que o 

próprio dualismo está posto a variar. Se as oposições são homólogas entre si, elas também 

não o são - pois o que varia de domínio a domínio (alto ou baixo, humano ou animal ou 

divino, céu ou terra, etc.) é a própria oposição, e não só os termos – e suspeito que é tanto 

uma como a outra a conclusão a que uma análise bem encaminhada pode levar. O intuito, 

em qualquer caso, foi o de tentar fazer aparecer a complexidade deste contexto ou regime 

relacional, altamente transformacional, sempre além das análises possíveis. O modo em 

que as oposições se fazem variar mutuamente é um tema certamente interessante, mas a ser 

explorado lentamente, pois só um conhecimento profundo da língua permitiria vislumbrar 

em quais sentidos o saber sobre as interferências dos diversos modos de oposição entre si 

70 “Conseqüentemente, o que a canoa distancia são a conjunção e a disjunção elas mesmas” (Lévi-Strauss, 2006, p. 171). 
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se constitui como uma estratégia para a vida. Em último caso, intuo, é isto que interessa 

aos Mbya.  

 A nós restam as traduções, sempre equívocas. A própria língua Guarani é uma 

máquina de equívocos. Foram várias às vezes em que ouvi os karai e as kunha karai se 

referirem aos seus netos e netas na opy chamando-os vaikuei, pois esta seria uma forma 

carinhosa de tratá-los. Na opy os mbya são sempre vaikuei e tekoaxy em relação ao povo 

do alto. No entanto, quando perguntei porque eram assim chamados, me explicaram que é 

um modo de se referir aos mbya em oposição aos jurua, pois estes últimos têm muitas 

coisas, roupas, perfumes, etc, o que os tornaria, aperentemente, porã. Mas era eu mesma 

que estava sendo chamada vaikuei na casa de reza, motivo pelo qual andava perguntando, o 

que me tornava naquele momento, e carinhosamente, mais mbya (ou isto quis pensar). De 

novo a questão dos usos literais e figurados, da linguagem conotativa e denotativa. E de 

novo, também, o engano como idioma sempre possível: “A’e vy ma, oó tape porã ve a 

rupi, ovaẽ Mba’e Ypy rópy mãe”; “Por ello, siguió el mejor de los caminos [tape porã] 

llegando, por consiguiente, a la casa de los Seres Primitivos” (Cadogan, 1959, p. 73) – eis 

a história da mãe de Kuaray, quando este deixou de falar com ela e, assim, de lhe indicar o 

caminho. Mas tape porã é também o caminho que leva ao aguyje, o caminho dos nhe’ë, o 

caminho de Kuaray! Enfim, é necessário saber quem está falando, quando, sobre o que, 

com quem, etc, etc, etc.  

 Assim também nesta tese. Então é importante continuar ainda um pouco com a 

reflexão acima, a reflexão sobre os duplos e sobre os modos diversos das duplicidades. 

Víamos que seria possível pensar o nhe’ë como duplo, como principio vital e como 

consciência, assim como a sombra é considerada imagem. Mas também o nhe’ë pode ser 

sombra (as mais clarinhas), e o ã intencionalidade e consciência, o dono da perspectiva. 

Por outro lado, o nhe’ë também poderia ser considerado como um espírito auxiliar, o que 

explicaria o fato dos interlocutores de Macedo (2009) se referirem a ele como “anjo”. Às 

vezes, como no caso do trabalho de Macedo, os Mbya se referem ao ã como nhe’ë, 

diferenciando um nhe’ë porã de um nhe’ë vai. Do meu lado, ouvi dizer que só as crianças 

teriam nhe’ë porã, ou nhe’ë sem sujeira, pois eles ainda não tiveram relações sexuais. O 

que quero notar aqui é que se é possível considerar o nhe’ë e/ou o ã como duplos do corpo, 

também o corpo pode ser considerado como duplo do nhe’ë e do ã (este sendo vários). 

Assim sendo, a pessoa apareceria como uma composição de corpos e duplos, dos modos 
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em que diversos corpos se constituem como duplos uns dos outros, ou seja, numa região 

que acima, tendo como referência Deleuze & Guattari (1997 [1980]), chamei de zona de 

vizinhança e que coincide com as adjacências das diversas socialidades. Esse “modo” em 

que corpos diversos se constituem como duplos uns dos outros encaixa com a teoria de 

Lima (1996) a respeito da relação entre os corpos sensíveis dos caçadores e os corpos 

espirituais ou perspectivos dos porcos do mato e vice-versa, ou seja, com essa 

possibilidade de reversão das perspectivas e dos corpos – processo que será aqui 

considerado como um figure ground-reversal, a reversão da relação figura/fundo que, 

segundo Viveiros de Castro (1996, 2006), caracteriza a relação entre o corpo e a alma. Nas 

palavras de Wagner: 

The figures or words depends on the backgrounds or spaces, just as the backgrounds or 

spaces depend on them [...] There is, in other words, a normally invisible and 

conventionally inaudible FIGURE GROUND REVERSAL, a potential INVERSION of the 

foreground and background attentions that is always at work, and at play, between them. 

And that interplay or interference patterning is the key to all perception, all humor and 

serioussness; it is the key to POWER, the hinge of seeing, and the essence of all decisions 

that we can make, or even unmake (Wagner, 2010b, p. 10-11). 

 

3.4. O figure-ground reversal da alegria e da tristeza 

 

 No primeiro capítulo tentei explorar, a partir das falas dos Mbya com quem 

trabalhei, das descrições das plataformas celestes e da vida do povo do alto (yvategua va’e) 

e das histórias dos tempos em que os Nhanderu caminharam sobre a Terra, assim como 

com a base do trabalho de Pierri (2013) e da filosofia do sensível de Coccia, o modo em 

que a socialidade é atravessada pela atualização de imagens-afecções (atos, 

comportamentos, mas também emoções, palavras, hábitos, gestos, etc) que saem de seu 

lugar para territorializar-se alhures. Este é o modo da imitação ou, em outras palavras, da 

repetição com variação, a maneira também em que a pessoa aparece como a composição 

de corpos e duplos, uma zona de vizinhança entre diversas socialidades. Agora, e a partir 

das falas apresentadas na primeira parte deste capítulo a respeito da interferência dos ãgue, 

os espíritos dos mortos, na vida das pessoas e nas relações entre parentes, gostaria de 

abordar a tristeza, a alegria, a saudade, o ciúme, a inveja e a raiva como a explicitação 

destas interferências entre socialidades diversas e divergentes.  
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 Dois dos temas privilegiados na expressão das relações entre parentes – e das 

relações entre corpos e seus duplos que articulam as primeiras –, são a alegria e a tristeza71. 

Estas emoções tornam visíveis as relações não manifestas que os duplos mantêm com 

outros duplos ou outros corpos gerando, no próprio corpo (no corpo mbya), índices 

(sensíveis) destas relações. Vimos acima e continuaremos vendo neste capítulo como os 

Mbya procuram e interpretam estes índices. Quando o ã sai de noite e come com os ãgue 

ou mantém relações sexuais com todo tipo de seres, ele está provocando uma doença no 

corpo mbya, dada (esta é a hipótese) a proximidade entre ambos corpos (o do ã e o do 

mbya). Ele (ou ela, a sombra) se alegra alhures, com os mortos, enquanto o corpo se 

ressente. A questão a considerar, então, é a da coincidência e/ou não-coincidência entre a 

alegria dos mortos e a alegria dos vivos72, e isto porque o próprio corpo, e com ele a 

pessoa, pode ir aos poucos se acostumando a aprendendo a se alegrar com os mortos. 

Algemiro me explicou que há três tipos diferentes de alegria (vy’a): vy’a porã, que é a 

alegria dos vivos, dos mbya, vy’a vaikuei, que é o alegrar-se dos mortos e vy’a marã e’ỹ, 

que é a alegria dos nhe’ë. Quem é que se alegra, em quais situações, em quais espaços e 

por quais motivos são questões a explorar, uma vez que a tristeza dos vivos costuma ser o 

desenlace da alegria dos mortos (ãgue). Sempre fora de lugar, a tristeza dos vivos é, em 

termos, uma quase-morte, ou, no figure ground reversal destas afecções, um alegrar-se com 

os mortos.  

 Disse no capítulo anterior que a tríade alimentar-seduzir-alegrar pode apresentar-se 

invertida na tríade saudade-doença-tristeza; uma aparece como a imagem invertida da 

outra, sendo que ambas se imbricam de modos misteriosos. Tristeza e saudade deixam a 

pessoa sem comer, e a falta de fome é a medida por excelência do estado de tristeza da 

pessoa. A Marina conta, entre risos, que sempre que o Vilmar sai para uma reunião, ela 

fica sem vontade de comer. Esta é a forma de me contar que está apaixonada por ele, pois 

foi por ter manifestado a minha admiração pela relação dos dois que este comentário dela 

veio à tona. Não só ela; sempre que alguém quer expressar a tristeza sentida pela falta de 

alguém querido, se fala em falta de apetite. Alguem que não quer comer é alguém que 

71 É interessante que, pelo menos no que eu sei, não há um conceito para a tristeza a não ser como falta de alegria. 
Também a saudade só pode ser expressa como um não alegrar-se com alguém. Neste sentido, o conceito de alegria, de se 
alegrar (-vy’a) representa o pólo não-marcado do sentido: se quero dizer “me alegro”, digo avy’a, e se quero dizer que 
estou triste, digo que “não me alegro”, ndavy’ai. Já se quero dizer a alguém que estou com saudade dele, digo “eu não me 
alegro com você”, ndavy’ai ndere. Alegria, tristeza e saudade nos dizem de distâncias e proximidades. 
 
72 É importante esclarecer que ao longo de toda esta tese não incluo os nhe’ë, nem enquanto a pessoa está viva nem após 
a sua morte, na categoria “mortos”, uma vez que os nhe’ë são imperecíveis (o seu destino e a sua origem sendo os 
mesmos, na maioria dos casos). 
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sente saudades, alguém rodeado de ausências povoadas.  

 A tristeza e a saudade, por outro lado, normalmente provocadas pela distância entre 

vivos (o casal que se separou, a criança que vive longe do pai ou da mãe, a pessoa que vive 

longe dos parentes) favorecem ao mesmo tempo em que são efeitos da aproximação dos 

vivos aos mortos. A ausência de alguém com quem se andava junto, com quem se ficava 

junto, não é uma ausência vazia, mas uma ausência povoada de outras presenças: vimos 

como não é aconselhável falar dos parentes que estão distantes, para evitar que os ãgue 

percorram as distâncias entre nós e eles, e continuaremos vendo como eles ocupam os 

espaços entre um homem e uma mulher em caso de separação. À maneira do ta’o we dos 

Araweté, o ãgue é a marca de uma ausência (Viveiros de Castro, 1986, p. 505) – de uma 

ausência de parentesco, caberia acrescentar. No entanto, a ausência povoada pelos ãgue 

não é só a da própria pessoa, o espaço deixado pela sua falta, ainda que também; é o 

espaço entre os mbya vivos que expressa de modo mais enfático, por ser fonte de fato de 

diversos problemas, a atuação dos mortos e sua interferência. Vimos já e continuaremos 

vendo isto ao longo do capítulo.   

 Assim, ausência povoada se refere também às possibilidades que qualquer ruptura 

numa relação, que qualquer distância, abre para novas relações, para outras proximidades. 

Vimos no capítulo anterior que se alimenta para alegrar, antes inclusive que para nutrir, 

pois é (também) a alegria, e não (somente) as substâncias, que aproxima os vivos entre si, e 

separa os vivos dos mortos. Mais exatamente, a alegria dos vivos, vy’a porã é que os 

aproxima entre si, enquanto que a alegria dos mortos vy’a vaikue, faz com que os vivos se 

separem, pois quando o vivo se alegra com os mortos, durante o sonho ou nas festas em 

que bebe demais, vai acordar mal, triste e vai querer brigar com os seus parentes vivos. 

Quando não se quer comer com uns, enfim, é porque se está comendo com outros; ou esta 

é, invariavelmente, a suspeita. Temos aqui um exemplo da articulação entre afastamentos e 

proximidades que em suas interferências mútuas aparecem como uma constante, um jogo 

no qual proximidades umas sempre implicam afastamentos outros e vice-versa. O assunto, 

porém, é bem mais complicado.  

 Voltando ao tema da “boa distância”, desta vez entre corpos e duplos, parece que os 

nhe’ë e os ãgue não podem se aproximar do corpo ao mesmo tempo, pois a presença de um 

repele a do outro. Segundo Karai Mirim, colocar velas perto de uma pessoa que já está 

mal, que não está dormindo bem, não é bom porque omanongue está acostumado às velas, 
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pois elas ficam em volta do caixão no velório. Aí, ele vê as velas, e chega perto; e se a 

pessoa estiver fraquinha já, aí pode piorar. Ãgue chega perto, para olhar na pessoa, e o 

nhe’ë, que nessa hora está perto da pessoa para dar força, fica assustado, e aí que vai 

embora mesmo.  

 O ã, a sombra, ocupa um lugar intermediário, à maneira de um terceiro incluído 

entre os nhe’ë e os ãgue, se contituindo como abertura do corpo. É notável, por outro lado, 

que esta abertura apareça na maior parte das vezes em termos de uma afinidade de sexo 

oposto, mas ela também é uma questão de comer com Outros o que os Outros comem. 

Segundo entendi, durante o dia a sombra permanece ligada ao corpo, e à noite, no sonho, o 

ã se libera para ir andar por aí, com os ãgue. Tem vezes que omanongue dá comida para a 

pessoa enquanto esta está dormindo – provavelmente algo feito de terra. Essa comida, que 

é como um duplo daquilo que a sombra está comendo, se torna doença, efeito da 

transformação de um afastamento em proximidade. A doença vai se afundando no corpo e, 

enquanto isso, omanongue leva a sombra da pessoa, o ã, para passear nas festas, e dançam, 

brincam, jogam futebol, comem, fazem amor. O efeito do toque noturno dos omanongue é 

então certeiro. De manhã, quando acordar triste, desanimada, sem fome, com vontade de 

brigar com alguém, com algum de seus parentes, a pessoa vai perceber que foi enganada. 

Marciana diz: “Por isso que a maioria fala que omanongue incomoda a gente. Era pra gente 

levantar bem, tranqüilo, alegre. Não acontece isso com a maioria das pessoas. Acorda com 

mal humor, não quer brincar, não fica alegre”. Isso não pode, tem que brincar, ficar com os 

parentes, se alegrar, “porque estamos vivos e alegres”, completa.  

 As presenças invisíveis dos mortos e a sua proximidade é o que o nhe’ë, com sua 

presença, “tira”. Pois os mortos querem ficar junto com os vivos e os que eram parentes, 

continuam sendo-o para eles. Se o parente que acabou de morrer vê a pessoa chorando, 

amargurada, ele fala “Ah, se ele está assim então vou levar junto”. Os mortos acompanham 

os seus parentes consangüíneos, principalmente, mas pode ser também um afim, o esposo, 

a esposa, alguém de quem gostaram muito, enfim, alguém com quem andavam enquanto 

vivos. Quando contei a Marina o caso dos Guayaki contado por Clastres, que matavam os 

filhos de um homem adulto, se este morre, para que acompanhem o pai, ela me disse “Isso 

é para o morto não ficar por perto”.  

 Às vezes é também para o morto não ficar por perto que Marciana e Augustinho 

aconselham tanto aos seus netos e netas que não se perfumem muito, que não usem 
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sabonete de jurua, xampu, pelo menos não todos os dias, porque omanongue gosta do 

cheiro bom do sabonete, e esse cheiro atrai eles. Sabonete é para usar quando se vai à 

cidade. Marciana diz que assim que falava a avó dela. Diz também que o seu neto está 

usando demais, e que é por isso que ele anda com dor de cabeça e que está caindo tanto. 

Mas Vilmar não concorda totalmente com isso; ele é jovem, e pensa diferente. Vilmar diz 

que ele acha que omanongue não gosta de cheiro bom, porque ele é atraído pelo suor, o 

cheiro ruim da pessoa, nhanekãxĩ. Diz que eles se alimentam de terra e que ele gosta de 

sujeira, então, ele vai se aproximar da pessoa para comer aquela pelinha morta que sai se a 

gente esfregar a pele, porque “a nossa carne é terra”. Também, aquele sabão sem cheiro, de 

barra, que se usa para lavar a roupa, aquele ali também não serve para Vilmar, porque 

aquele ali deixa a pele muito úmida, e aí apodrece rápido. O que, no entanto, parece 

mostrar o conselho de Marciana é esse parodoxo atual (que não deixa de repetir o da “boa 

distância”) em que vivem os jovens Mbya, pois ao se fortalecer perante os brancos com 

quem convivem em escolas e cidades (vestindo as suas roupas, usando as suas coisas, 

imitando-os, enfim), se enfraquecem perante os ãgue. Além do nhe’ë do Mbya na gostar 

dessas coisas dos brancos, o teko dos brancos e dos ãgue se assemelham por ambos 

promoverem o confinamento na Terra (ver Macedo, 2009), ou seja, impedem o aguyje, a 

incorruptibilidade do corpo. 

 Os ãgue gostam de se imiscuir por entre qualquer fresta existente entre as pessoas. 

Augustinho diz que se você pensa muito em uma pessoa, principalmente durante a noite, se 

fica imaginando, no auge da paixão, que encontra essa pessoa, conversa, brinca, namora, aí 

você vai sonhar com ela. Mas podem ser dois tipos de encontros os que acontecem no 

sonho. Então, se essa pessoa também está pensando em você, também imagina seus 

carinhos, suas palavras de amor, se vai deitar e fica pensando em você como você pensa 

nela, quando dormir vai sonhar também. Se for assim, se os dois sonharem um com o outro 

ao mesmo tempo, diz que são os nhe’ë que estão juntos, aí no dia seguinte quando acordar 

você lembrará esse encontro. Mas se acontece que é só você que pensa na pessoa, se é só 

você que sonha com ela acordado e dormindo, então omanongue vai saber, porque ele sabe 

dos seus pensamentos, aí ele vai se passar por essa pessoa, pegar a imagem e plagiá-la (por 

assim dizer), e vai te seduzir até conseguir fazer amor com você, te abraçar, te beijar, e 

você nem vai perceber. “Os meus parentes estão me logrando porque eu penso direto nessa 

pessoa”, me contava um amigo; “o ãgue te pega nisso”, nos pensamentos antes de dormir, 

nas preocupações, no falatório mental. O ãgue te pega nas paixões não declaradas, nos 
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desejos não expressos ou não realizáveis, nos excessos de afeto. Os mortos distanciam os 

vivos entre si pela própria intensidade que as relações entre vivos, por vezes, provocam.  

 Mas, mesmo com estes efeitos, é difícil saber se você está sendo enganado ou não, 

e saber se é para acreditar em um sonho ou para duvidar dele é uma arte muito apreciada e 

até uma estratégia para a vida entre os mbya; arte cujos especialistas são os karai e os mais 

velhos. Ilda contou à mãe dela que sonhou assim, “com homem bonito que não conhecia, 

vinha de longe, queria fazer japiro”. Então ela pensou: “Esse homem eu não vi, nem em 

Parati, nem em lugar nenhum”. Não era verdade, provavelmente. “Ãgue opãxe ndere”, 

disse Marciana; quer ficar junto, ter relações sexuais. “É verdade mesmo”, diz Ilda. “Eu já 

tenho três maridos que são mortos também. Aí a minha mãe falou: ‘Neme ãgue opãxe 

ndere’. É verdade esse aí”. Por outras vias, também aqui poderíamos chegar à conclusão, 

como fizeram os Yudjá, da sexualidade ser “razão da permanência dos Mortos na morte” 

(Lima, 2005, p. 339); razão também da permanência dos vivos na quase-morte...  

 Igual outro amigo meu. Se apaixonou por uma mulher que não ficou com ele. 

Então, de noite, nessa mistura de tristeza, raiva e dor de cotovelo, ele pensava tentando 

entender por que a vida dele teria chegado nesse ponto. Adormeceu e, então, viu vários 

homens chegando e querendo brigar com ele. Quando acordou estava muito mal, triste, 

desanimado, angustiado, e foi falar com o karai. Aí o karai lhe perguntou: “Mas na hora de 

dormir você pensou em alguma pessoa?”. “Pensei mesmo”, respondeu ele. “Então” disse o 

karai, “os homens que você sonhou é ãgue que está com ela. Porque você está com muita 

saudade dela, chorando, então essas pessoas, da raiva que eles têm com você, eles fizeram 

isso”. Assim é que acontece; as guerras, entre os mbya, são muitas vezes invisíveis e se por 

um lado são conseqüência dos desarranjos nas relações atuais de parentesco 

(fundamentalmente do parentesco por afinidade), dentro do domínio de parentesco mbya, 

estas guerras incluem e são constituídas pelas interferências e ações de seus ex-parentes 

(fundamentalmente ex-consanguíneos e/ou ex-esposos/as), os mortos. Intuo que as regras 

de parentesco que vigoravam na antiguidade, assim como a própria proibição do incesto, 

guardam relação com essas guerras invisíveis nas quais participam tanto os parentes vivos 

como os ex-parentes mortos ou, em outras palavras, aqueles que não querem mais lembrar 

e aqueles que nunca quiseram esquecer (os ãgue). “Agora em diante”, disse o karai ao meu 

amigo, “na hora de dormir você não pode mais nem pensar. Porque se você pensar, chorar 

e tiver saudade dessa pessoa, ãgue sempre vai te incomodar”.  
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 Os karai sabem o que falam; acreditar e conseguir guardar essa palavra no coração 

e na lembrança, esse já é outro assunto. Então, ficar com raiva é sempre uma faca de dois 

gumes, um processo de enfraquecimento. Por uma parte, através da sua raiva e das 

palavras ruins que ela pode lhe fazer expressar, uma pessoa manda os ãgue que estão perto 

dela fazer mal a essa pessoa que está lhe causando raiva (lembrando que eles levam as 

palavras); mesmo quando a pessoa não quer fazer mal, como os ãgue sempre vão na frente, 

eles se antecipam a quaisquer considerações posteriores que ela venha a fazer; assim como 

se antecipam também aos desejos.  Por outra parte, os ãgue que ficam perto da outra 

pessoa, e sabem que a primeira está falando mal dela, vão ficar com raiva também, e vão 

chegar perto para lhe enfraquecer mais, para lhe fazer mal, para se vingar.  

 Ilda diz que ãgue é “como gente, gente viva assim no meio da gente. Acho que não 

gosta de nós, assim, não gosta de você, não gosta de mim, não gosta de tudo. Aí vai 

perturbando”. As falas ruins, as palavras feias, são rapidamente transformadas em dor de 

cabeça e mal estar por aqueles que são objeto delas, efeitos das ações dos ãgue. Certa vez 

comentei com uma amiga que estava sentindo muito sono e como um leve mal estar. Ela 

me explicou que como tinha havido a separação de um casal recentemente, os parentes da 

mulher que tinha ido embora estariam “falando mal pra cá”. “De lá que vem pra cá”, 

esclareceu. Essa palavra “chega, mas não entra no corpo, só sente”. O fato de eu estar ali, 

junto com eles me tornaria também alvo dessas palavras, mesmo que as pessoas que 

supostamente as pronunciavam não tivessem conhecimento de minha existência. As 

palavras ruins atingem quem estiver por perto e for fraquinho, por isso que as crianças são 

as mais afetadas e as que requerem mais cuidados.  

 Igual aquele dia em que uma moça se sentiu mal. Uma dor muito forte no pé não 

deixava ela nem levantar. A mãe veio e fez uma oração; depois o irmão. “Naquele dia me 

derrubou mesmo”, conta a moça. O karai da aldeia explicou que aquilo era mbavyky, 

“arte”, como dizem os Mbya, objetos jogados por feiticeiros e que penetram nos corpos das 

pessoas fazendo-as adoecer. “É pra não passar essa dor logo”, explicou, “porque 

omanongue ajudou bastante e também esse mbavyky”. Foi o mbavyky mesmo que alcançou 

a moça aquele dia, “e esse mbavyky quem traz e coloca na pessoa é omanongue”, disse o 

karai. 

 Começa a se desenhar o que pode ser visto como um circuito de troca de palavras e 

objetos entre as pessoas por meio dos ãgue, completado e complicado pelo circuito de 
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troca em que os ãgue querem fazer as pessoas se adentrar, quando lhes dão coisas para 

comer enquanto dormem, por exemplo. Este circuito é também, inevitavelmente, o da 

feitiçaria, com seus distintos graus de vontade de participar por parte das pessoas. Porque 

muitas vezes as pessoas são simplesmente pouco cuidadosas com seus hábitos de fala. Já 

se sabe, a fofoca é assim mesmo, começa com um simples comentário, mas nem sempre se 

sabe onde é que pode chegar.  Os ãgue pegam e levam as palavras das pessoas, às vezes só 

pronunciadas em pensamentos, atualizando assim este circuito de troca que é uma guerra 

invisível, mas claramente perceptível. Se as boas palavras passadas por meio do 

aconselhamento dos mais velhos e da comunicação com os nhe’ë trazem junto 

fortalecimento e alegria, as palavras ruins que os ãgue veiculam, nesse leva-e-traz, 

enfraquecem, adoecem e fazem brigar. Ambos circuitos de troca são o oposto um do outro, 

e é na sua interferência mútua que a vida vai se desenrolando nas aldeias.  

 Para sair mesmo desse circuito dos ataques e contra-ataques dos ãgue, caso a 

pessoa queira mesmo sair, dizem os Mbya que só tem um jeito.  Quando você está com 

raiva de alguém, você entrega pra Nhanderu, que ele vai saber o que fazer. Você fala assim 

“Então Nhanderu, vocês que vêem o que vão fazer. Vocês mesmo têm que ver. Só vocês 

mesmo que têm que ver”. Neste modo de se relacionar com Nhanderu, percebemos que 

além de divinidade e pai, Nhanderu também é um cacique. Assim como o cacique escuta o 

que as diversas partes de uma contenda têm a dizer, interceptando o circuito de troca de 

palavras em que consiste a fofoca e, evitando, mesmo que seja só parcialmente, a 

necessidade da feitiçaria, Nhanderu, que vê e escuta tudo, decide ele mesmo o quê cada um 

tem que pagar.  

 Quando perguntei a Nirio como é a casa de Nhanderu, ele me disse que parece um 

palácio, igual aquele em que mora o Presidente dos Estados Unidos. Há uma função-

cacique de Nhanderu, e uma função-Nhanderu do cacique. E há também um problema 

posto para os caciques que são ao mesmo tempo karai, pois quem trabalha com Nhanderu 

na casa de reza, não pode dar castigo na oka (espaço fora da casa de reza, pátio). Eis por 

isto que antigamente existiam os xondaro vai e os xondaro porã73, os guerreiros que 

enfrentavam os inimigos nas matas, nas margens das aldeias, e os guerreiros que 

auxiliavam os karai na sua guerra invisível no interior da opy. Isso foi o que escutei em 

várias ocasiões, e entendo que esta diferenciação coincide com aquela entre “espíritos 

73 A diferenciação entre estes dois tipos de xondaro recebeu uma atenção especial na tese de doutorado de Macedo 
(2009). 
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fortes”, que ficam na oka no amba de Nhanderu e os “espíritos fracos” que ficam na opy. 

Lembrar de Nhanderu entregando pra ele a possibilidade de ação não é só um 

sometimento, é um modo de esquecer apagando memórias que não trazem alegria. 

 Esquecer os mortos é difícil, inclusive quando a pessoa quer mesmo. O problema é 

que eles não desistem dos vivos. Entre os Guarani, são os mortos que não esquecem. Eles 

ficam mais insistentes quanto mais a pessoa tenta levar bem a sua vida, lembrando de 

Nhanderu. Aí que eles falam “Ah, não quero perder ela, quero que ela viva comigo”. Ãgue 

enfraquece muito as pessoas; enfraquecer é fazer com que o nhe’ë se distancie, pois é o 

nhe’ë que fortalece. Quanto mais fraco alguém se sente, mais tem que se esforçar, igual 

eles fazem. É uma verdadeira guerra cotidiana de perspectivas. Iwa mesmo tem dias que 

ela acorda e nem quer sair da cama, sem fome, não quer comer, não quer brincar. Aí que 

ela fala “Nhanderu oexa (olha)”. É que segundo Iwa Nhanderu não deixa ãgue chegar 

perto: “Não deixa porque Nhanderu está vendo”.  É isso, Nhanderu é que sabe; não cabe à 

pessoa julgar e nem condenar. Na guerra que os mortos fazem os vivos travar, e da que os 

vivos fazem os mortos participar, só Nhanderu vê tudo. Afinal, ninguém é invisível a ele. 

Neste caso, é possível que a assimetria perspectiva implique uma diferenciação 

hierárquica. 

 É por isso que o mbya não deve chorar pelas coisas da Terra. “O meu avô falou 

assim”, disse Augustinho, “‘quando morre o teu filho, você não chora, só olha’”. “Mby’a 

kuery omano i ramo ma ndaevei jajaeo ãgua, mba’e re tu ndaevei jajaeo, porque nhe’ë py 

oo Nhanderu reta”, me explicou Karai Mirim. “Quando morre uma pessoa não é bom 

chorar. Por quê não é bom chorar? Porque o nhe’ë foi pra cidade de Nhanderu”. Quando a 

pessoa morre e você está no velório, você chega perto do caixão, mas não é pra aquele 

corpo ali que você vai olhar. Você chega perto e fala assim: 

“É, Nhanderu, o nhe’ë dessa pessoa já está chegando no lugar maravilhoso, nunca mais vai 

sentir doença, nunca mais vai sentir o tipo de coisa que sentiu aqui na Terra no céu, na casa 

de Nhanderu. Então eu quero que lá de cima, que esse nhe’ë que foi me olhe agora e fale 

pra mim pra me dar força, eu sei que é pra dar força, saúde. Eu sei que essa pessoa ficou 

comigo, viveu muito tempo, mas só que eu quero que tira tudo de vez, pra que não fique 

com saudade dela ou dele”. Então tira, amanhã ou no outro dia eu já vou esquecer, eu vou 

conseguir coisas boas pra mim (Paraty, 2012). 

 

 É o nhe’ë que é pra lembrar nessa hora, não a pessoa, sua vida na Terra, os 
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caminhos que se trilharam juntos. Lembrar do nhe’ë e do seu destino que é uma volta. 

Lembrar do nhe’ë, para ele passar palavras, saúde e força para aquele que ficou mais um 

pouquinho aqui nesta Terra, andando por esses caminhos povoados de tantas ausências 

visíveis e presenças invisíveis. Palavras, força e saúde para ele se alegrar junto com 

aqueles que também ficam. Pois lembrar a pessoa que faleceu enfraquece, enquanto que 

lembrar o nhe’ë fortalece, já que nas relações entre vivos e mortos, lembrar é fazer ficar 

perto e esquecer é fazer ir embora. 

 

3.5. Nos caminhos da leveza 

 

 Antes de abordar o tema da memória e do esquecimento como formas de 

aproximação e distanciamento, gostaria de voltar ao tema do figure ground reversal entre 

os afetos: a alegria, a tristeza, a raiva, a saudade. Para fazer isto, é imprescindível voltar 

aos trabalhos dos autores com os quais estou dialogando aqui. Dentre eles, cabe notar a 

dissertação de mestrado de Heurich (2010) quem, em uma tentativa de criar uma 

alternativa para as abordagens exclusivamente centradas na ética religiosa (nas quais, em 

termos, poderíamos incluir a presente tese), se debruça sobre as festas (bailes) nas aldeias 

guarani que guardam um forte paralelo com as cauinagens de outros povos Tupi (ver Lima, 

2005). “É uma alegria fazer o baile. Só que não é como a alegria da opy, porque lá é outra 

alegria. É diferente”, dizia Miguel a Heurich (2010, p. 78). Ka’u reko, estar embriagado, é 

“um comportamento tido como ‘antisocial’, isto é ‘anti-teko’”, afirma Heurich (idem, p. 

99); no entanto, é a certo tipo de sociabilidade que pode ser oposto, sendo justamente 

característica de uma socialidade outra que a que compete aos mbya, pelo mesmo 

idealmente; trata-se da imitação (repetição com variação) do teko dos mortos. Se é 

importante se questionar a respeito do que faz os Mbya, a despeito de todas as regras e 

entedimentos das relações e seus efeitos que estou aqui expondo, insistir na embriaguez, 

“como se houvesse sempre a necessidade de experimentar essa distância mínima que a 

predação evoca: a voracidade de estar com o outro, a vontade de incorporá-lo” (idem, p. 

121), é também importante notar que esse Outro, do qual se tem saudade, está já 

incorporado, fazendo parte da própria composição da pessoa. É provavelmente pela 

proximidade do ã, da sombra, com a terra, sobre a qual se arrasta, que ele gosta daquilo 

que na Terra permanece. Assim, a função-predação é constituinte da pessoa, não algo que 

haja que procurar alhures, e se há de fato uma ética anti-canibal a circular nos discursos de 
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aconselhamento dos mais velhos, e na oposição à bebida, apesar das festas, é porque os 

duplos mbya são comedores de terra e, portanto, de mortos, assim como hiper-sexuais, 

ignorando os limites duplos do parentesco que, como tentei mostrar no primeiro capítulo, 

são a própria possibilidade de variação.     

 Fiz meu trabalho de campo em duas aldeias nas quais não é permitida a bebida, 

mesmo que os tamoĩ de ambas tenham sido alcoólatras em alguns momentos das suas 

vidas. Isto, no entanto, não impede que os efeitos do alcoolismo se manifestem no 

cotidiano de ambas as aldeias. É porque os mortos estão sempre entre os vivos, que é 

fundamental saber mantê-los afastados; como diz Heurich, trata-se de uma questão de 

“impor o respeito” (2010, p. 120), ou seja, de manter as devidas distâncias. Eis porque 

estão se insinuando constantemente nas relações entre as pessoas, eis porque são parte 

constitutiva e constituinte destas relações, que esta tentativa de manté-los afastados nunca 

se realiza. O discurso que trago aqui é justamente o da ética religiosa mas, assim como os 

mortos não poderiam ser excluídos dela, pois é contra eles, ou melhor, contra a morte que 

tal ética se erige, também a religião não pode ser excluída das “cauinagens” guarani. Mas 

aqui “religião” é só um termo; o problema que continua a interessar é o do parentesco 

como estratégia – estratégia em movimento, jogo das passagens e dos trânsitos: 

A cachaça, dizem, não tem amigo e quer trazer a pessoa pra junto dela: “a cachaça não tem 

irmão, não tem família. Cachaça não tem parente”. Escutava essa frase sempre que 

conversava com alguém sobre o beber. A pessoa, quando bebe, já esquece de tudo: esquece 

quem são os amigos, quem são os próprios parentes. E se esquece de lembrar dos parentes 

é porque esquece de lembrar dos parentes daqui, ou seja, é porque há outros parentes com 

os quais está conversando, escutando e lembrando. E quem seriam esses? Os mortos. Isso 

porque a cachaça traz os ãgue pra junto dos que bebem. Além disso, o problema é que os 

ãgue “querem aumentar o grupo deles”, como me falou Vherá, certa vez, e o bebedor passa 

a agir como tal, querendo levar os parentes daqui para a morte. (Heurich, 2011, p. 110). 

 

 É insteressante notar o fato da cachaça não ter parente neste universo social em que 

isso (alguém não ter parentes) parece ser impossível. A cachaça aparece como o operador 

de passagem por excelência de uns parentescos a outros, o signo para a transição entre um 

corpo de parentes e outro (caberia ver, neste sentido, a relação entre o kaguyjy que era 

tomado nos Nhemongarai e os casamentos) – a cachaça é aqui o signo da afinidade 

potencial ocupando o espaço do “entre”. É de trânsitos que parecem tratar as cauinagens e 
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a embriaguez, assim como o canibalismo e até a sexualidade. Transita-se por entre as 

perspectivas – eu/outro, parente/inimigo, vivo/morto –, por meio do deslocamento das 

posições, da passagem de afetos a sentimentos, da transdução entre duplos e corpos, da 

transformação de parentes em inimigos, de vivos em mortos. A “mudança de perspectiva” 

descrita pelos Yudjá apresenta dois tempos ou direções: a embriaguez e o estar sob o olhar 

de outrem (Lima, 2005, p. 217). Vimos acima que, entre os Mbya, “estar sob o olhar de 

outrem” é, por um lado, a própia condição da humanidade e, por outro, o modo em que as 

“mudanças de perspectiva” acontecem. Considero que a embriaguez dos bailes guarani 

ocupa um lugar simetricamente oposto ao da cama em que as moças que acabam de 

menstruar ficam. Se as últimas respondem a uma necessidade de ocultamento, os primeiros 

revelam um desejo de se colocar sob o “olhar de outrem”. Eis entre o ocultamento e o olhar 

de outrem que a ação humana se põe a variar.    

  Variações e jogos de inversão são imprescindíveis para que a festa aconteça74. Os 

corpos se erguem, de noite, em lugar de deitar na cama e dormir, e os Mbya ficam fora das 

casas, em lugar de dentro, fazendo todo o barulho possível (os que estão embriagados), 

entre o forró, as gargalhadas e os berros. Durante o dia, em lugar de ficar na aldeia, nas 

casas, eles ocupam os campos de futebol e a praia, e à noite o baile acontece na cozinha 

comunitária, que é uma casa de alvenaria. Noite e fora são os tempos/espaços por 

excelência dos ãgue; campos de futebol, cozinhas comunitárias, luzes coloridas e som 

eletrônico, paisagens dos brancos. As festas na aldeia normalmente comemoram algum 

aniversário, onde é imprescindível ter bolo (a maioria das vezes decorado com a bandeira 

de algum time de futebol) e refrigerante. A música bem alta, a pista de dança, a cerveja e o 

dinheiro (quem dá a festa é que ganha o dinheiro; se serve comida a todos, de graça, mas a 

bebida é vendida, sendo as pessoas da comunidade onde se faz a festa as que lucram com a 

venda de cerveja), parecem conformar os elementos deste ritual de adensamento das 

sombras que guarda tão interessante relação com a imitação dos brancos.  

 As sombras (ã), penso, se adensam, pela alegria, tomam corpo, tomam o corpo: as 

emoções se soltam, pessoas riem, pessoas choram, casais se beijam, namoram, fazem 

japiro, pessoas gritam, pessoas brigam. Eis que se manifesta a “reversibilidade entre 

estados de alma e estado de corpo” (Lima, 2005, p. 70). Por momentos, e dependendo do 

grau de embriaguez, é claro, a arte do ocultamento parece ter sido esquecida: são já os ã 

74 Pude participar duas ou três vezes da festa que acontece todo ano em setembro em Parati Mirim, e é a partir dela que 
faço os comentários a seguir. 
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que erguem os corpos das pessoas e as fazem dançar. O adensamento do ã, 

inevitavelmente, coincide com a pesadez do corpo e com o afastamento do nhe’ë. “A 

cauinagem é como sonho” diz Lima, “graus de morte para os vivos, graus de vida para as 

almas” (Lima, 2005, p. 260). Mas, que almas (e quais cauinagens)?  

 Para o caso dos Mbya, Macedo (2009) aponta uma diferença em relação aos 

Araweté e aos Wajãpi. Entre os primeiros, a tristeza e a saudade desprendem a ĩ (alma) do 

hiro (corpo, envoltório) (Viveiros de Castro, 1986, p. 479), o que coincide com a relação 

entre estes afetos e o afastamento do nhe’ë. A operação xamânica que é necessário acionar 

entre os Araweté “consiste em ‘tornar pesada’ a pessoa e em ‘re-endurecer’ a sua alma” 

(idem). Tristeza e saudade (assim como a fome, a doença, ou o desejo sexual) tornam a 

pessoa leve, enquanto que a alegria a torna pesada. É aqui que Macedo encontra uma 

diferença, uma vez que a leveza tem um valor diferente entre os Guarani, estando associda 

à alegria (2009, p. 235). Enquanto que Viveiros de Castro afirma que entre os Araweté “Se 

a leveza é um perigo constante, é porque é um desejo latente”, uma vez que “a alma 

Araweté é essencialmente leve, e anseia por subir” (1986, p. 481), Macedo encontra que 

entre os Guarani é o “peso” que é “um perigo” de ficar confinado na Terra, e um “desejo 

latente” de aqui durar (2009, p. 235). Desejos de ir ou ficar e movimentos entre o alto e o 

baixo se efetuam em termos de leveza e densidade ou pesadez, o que vem a ser o modo em 

que figuras e fundos se efetuam na sua reversibilidade.  

 O que é importante, então, notar aqui é a relação entre alegria/tristeza, 

leveza/pesadez e movimento/confinamento. Considero que estes três pares de oposição se 

articulam de maneiras diversas em diferentes povos, e que esta articulação, no caso que nos 

ocupa, depende por sua vez de, por um lado, quem é que se alegra ou entristece (Nhanderu, 

Mbya, ãgue, Anhã, Mai, Arawete, vivos, mortos, homens ou deuses, maridos ou amantes, 

etc), quem é que se torna leve ou pesado (o corpo, o tete, o duplo, o hiro, a ĩ, o nhe’ë, o ã, 

etc) e entre quê lugares é possível se mover, ou em que lugares é possível ficar. Limitando-

nos ao caso Guarani-Mbya, estes três pares de oposição podem se articular de diversas 

formas, mas eu teria que conhecer melhor a língua para poder ser bem criteriosa a este 

respeito. O que é possível perceber, em qualquer caso, é que se no caso Araweté é a ĩ que 

não deve ficar leve em demasia (pois isto é signo de seu desejo de ir), no caso Guarani é o 

corpo que deve fazê-lo, e isto é possível graças à leveza do nhe’ë e ao seu movimento 

constante e cotidiano entre os patamares celeste e terrestre. Por outro lado, é também o 
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movimento constante do ã que promove transformações no corpo, expressáveis em termos 

de leveza e/ou pesadez, pois é pelas suas andanças que faz o corpo entrar em contato com 

uma variedade de substâncias que, justamente, o tornam pesado e deste modo o confinam. 

Estas substâncias são comumente reunidas na categoria de sujeira (-ky’a).  

 Suponho ser possível (porque óbvio) afirmar que os mortos dos Guarani não são os 

mesmos mortos dos Yudjá ou dos Araweté, assim como não o são as almas, mesmo 

quando é possível dizer que são tão Outros como aqueles, ainda que não do mesmo jeito. A 

pesar de óbvio, considero necessário frisar certas diferenças. Viveiros de Castro (1986) 

notou a existência em várias cosmologias ameríndias de dois possíveis tipos de divindades, 

caracterizados de acordo com suas relações com os humanos: a divindade-afinal, ou deus-

sogro, e a divindade-consangüínea, ou deus-pai. De acordo com a centralidade destes dois 

tipos de deuses, que instauram com a sua simples presença dois modos possíveis de devir e 

de superação da condição humana (por cima ou por baixo), para cada povo, é possível 

considerar a importância do xamanismo e/ou da guerra, os graus de cada socialidade entre 

os pólos xamã e guerreiro ou funçã-xamã e função-guerreiro. Veremos, a partir de uma 

descrição da organização ideal da aldeia guarani de acordo com como teria sido na 

antiguidade, que estas duas funções existiam e se regiam pela sua interdependência mútua, 

estando cada uma ligada a territórios específicos que constituíam, antes que centros, 

lugares de passagens (a opy e a oka).  

 A questão que nos ocupa aqui, por ora, é a de problematizar o lugar que os Guarani 

têm ocupado na etnologia e no imaginário conceitual, a partir das etnografias de Hélène 

Clastres e de Viveiros de Castro. Este lugar é a epítome do ascetismo e de um “ethos 

radicalmente anti-canibal” os quais abolem “todo excesso” (Viveiros de Castro, 1986, p. 

641), uma vez que a via para tornar o corpo leve e imortal seria a de sua “mortificação” 

(idem, p. 698), o que seria uma sobreinterpretação de análises etnográficas bastante 

parciais no que aos modos de tornar um corpo intensivo se refere. É notável que 

etnografias recentes (Pissolato, 2007; Macedo, 2009; Heurich, 2010 e Pierri, 2013) tenham, 

cada uma à sua maneira, tentado realocar a predação como modo relacional central na 

constituição de pessoas e da socialidade mbya, mostrando que a tal “regressão à natureza” 

não é assim tão demoníaca para os Guarani como se acreditou em outros tempos, pois ela 

seria acionada nas relações de incorporação de animais na constituição do próprio corpo 

(Pierri, 2013), no gosto pelos bailes (Heurich, 2010), no próprio modo de ser divino de 
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Tupã (Macedo, 2009) e nas relações entre parentes (Pissolato, 2007), segundo creio ter 

compreendido. No capítulo sobre parentesco, eu mesma tentei posicionar-me a respeito 

alegando que a “predação sexual” ou sedução e o engano são idiomas privilegiados da 

socialidade mbya. A importância da predação e seu lugar criativo são tão constituintes do 

parentesco como o cuidado e a troca e, muitas vezes, a relação entre elas é do tipo “duas 

caras da mesma moeda”; no entanto, e já que me permiti aqui este algo estranho jogo de 

palavras, é importante notar que moedas nunca têm duas caras pois, se assim fosse, a gente 

não as jogaria ao alto para que traduzam o acaso e suas vontades – moedas tem cara e tem 

coroa; eis nisto que reside o seu interesse.   

 Por outro lado, aquilo que se considerava como natureza, pode ser considerado 

também sobrenatureza, expressão das afecções-Anhã, ou da função-Anhã. É conhecida por 

todos a possibilidade de tanto o nhe’ë como os ãgue serem devorados após a morte por 

Anhã, o que tem tudo a ver com o fato da pessoa em vida, ter assassinado alguém 

(normalmente um parente). Haveria que ver o que acontece com os nhe’ë ou com os ãgue 

depois desta devoração, se somem ou se sofrem alguma transformação. Suspeito que seja 

possível pensarmos em dois devires-deus diferentes (ou dois tipos de função-canibalismo), 

um deles implicaria na devoração (devir-Anhã) e o outro no fogo (devir-nhe’ë porã), pois é 

pelo fogo que os nhe’ë recuperam a condição de “imortais” que sempre tiveram. Estes 

devires seriam os dos duplos, antes que o das pessoas, e haveria então um terceiro, que 

seria o devir-Nhanderu Mirim, o aguyje, e que compete, por assim dizer, ao corpo, ou a 

uma relação específica entre duplos e corpo, como veremos.   

 Enfim, todos estes assuntos que se referem às transformações entre os diversos 

povos Tupi-Guarani e ao lugar do canibalismo (enquanto epítome da transformação e do 

devir-Outro) em cada um deles estarão sempre sendo revisitados dada a complexidade de 

todos os elementos a ter em consideração. Chamei a atenção para a importância de 

tornarmos as diferenças entre duplos, e entre corpos e duplos - mesmo quando é o corpo 

que é o duplo do que consideramos ser duplo -, um problema sempre que estivermos 

querendo pensar a transformação, os trânsitos, os deslocamentos e os devires. Segundo a 

abordagem (muito) específica que aqui apresento, neste assunto de corpos e duplos, de 

olhares e desejos, de alegrias e tristezas, de parentescos e Outros, devir tem a ver com 

inversões de figuras e fundos, deslocamentos de posições, sentidos literais e figurados e 

imagens-afecções que saem de si para atualizar-se alhures e que têm uma dupla dimensão; 

198 
 



assim, enquanto os ãgue estão se alegrando com o ã de uma pessoa, os parentes da mesma 

se entristecem pela sua ausência ou pela sua raiva.  

 

3.6. Lembrança e esquecimento no jogo do parentesco 

 

 É também como modo de relação com o que se encontra alhures (seja no espaço 

e/ou no tempo) que aparecem nesta análise a memória e o esquecimento. Este foi um 

assunto recorrente nas minhas conversas com os Mbya, principalmente quando o assunto 

era a relação com o “povo do alto” (yvategua va’e). Acima disse que “lembrar é fazer ficar 

perto e esquecer é fazer ir embora”. Lembrança e esquecimento são modos de relação, de 

modificação nas equações de distâncias e proximidades que constituem o parentesco 

amplo, e/ou a cosmopolítica, mbya. Lembrança é aproximação e esquecimento é 

afastamento, uma vez que memórias são feitas de pensamentos e os pensamentos de 

palavras e imagens que são vinculantes de diversas maneiras; é por isto que é importante 

esquecer os ãgue e lembrar os Nhanderu e os nhe’ë.  

 Há dois tipos de memória que remetem a duas articulações de distâncias e 

proximidades possíveis: Arandu Porã e Arandu Vaikuei. A palavra em guarani que me foi 

traduzida como memória é arandu. Arandu é também conhecimento, ciência, sabedoria. 

Segundo me contaram, Arandu Porã são umas bolinhas (brancas ou azuis), um tipo de 

amandau que Nhanderu coloca no topo da cabeça das pessoas, e que ele mesmo pode levar 

embora quando fica bravo com elas. A perda de Arandu Porã leva a pessoa à loucura, pois 

esta memória é a memória sagrada, fonte de conhecimento e meio para a relação e 

comunicação com os nhe’ë e os Nhanderu, tratando-se de um tipo de memória que antes 

que remeter ao passado antecipa o futuro. Já a memória-pensamento que é acessível e 

modificável pela ação dos ãgue, por outro lado, parece mais com um conjunto de palavras 

e imagens, advindas ou não do passado, de certo modo projetadas no futuro, lembradas e 

imaginadas, que atualizam e intensificam desejos e vontades. O que nesta memória-

pensamento é relação com os ãgue, ficção criada por eles, engano, é também Arandu 

vaikuei, ao mesmo tempo meio e função da feiticeria, dádiva negativa, doença.  

 A memória e o pensamento se figuram como um caleidoscópio de imagens e 

palavras, formas da atividade de arandu, sendo o pensamento um caminho entre arandu e 

py’a (fígado/coração/estomago). Algemiro me contou, certa vez, que o conceito guarani 
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que traduziria a palavra “pensamento” é py’a reko. No capítulo anterior disse que esta 

expressão poderia ser traduzida como “o costume do py’a”, mas acho que uma tradução 

alternativa seria “o que tem no py’a”, “o que o py’a tem”. Arandu e py’a formam um 

circuito, por onde circulam imagens e palavras. Descobri isto um dia, do seguinte modo: 

enquanto Ilda e eu esperávamos a filha dela, em Paraty, passou um conhecido dela com 

quem ficou conversando. Ela lhe disse “Ah, eu já sabia que você ia passar por aqui!”. 

Depois que ele foi embora, pedi a Ilda que me explicasse porque tinha falado aquilo, e ela 

me disse que, um pouco antes do homem aparecer, tinha pensado nele. Falou que o seu 

arandu tinha passado para o seu py’a, e que por isso ela já sabia que ia encontrar. Em 

várias outras ocasiões, quando Ilda me contava que já sabia que certa coisa ia acontecer, 

sempre dizia que o seu py’a já sabia. Este circuito formado por arandu e py’a, este órgão 

do conhecimento e da recepção/produção/rememoração/antecipação de imagens e palavras, 

é o que, a meu ver, melhor traduz a idéia de pensamento para os Mbya.   

 Por entre as palavras e as explicações dos Mbya, percebemos que as relações com 

os ãgue pedem um controle da memória e uma intensificação do esquecimento. A 

memória, antes que signo de uma relação é a relação em si, relação com aquilo ou aqueles 

que se encontram afastados, já seja no tempo ou no espaço. Lembrar é já estar junto, uma 

vez que lembrar é atualizar, justamente por ser em pensamento, um circuito de troca de 

palavras e imagens. Pessoas andam juntas; os pensamentos e as imagens mentais também o 

fazem. A pessoa pensa imagens e palavras; mas imagens e palavras também se pensam na 

pessoa, muitas vezes à sua revelia. É que muitos pensamentos são às vezes lembranças de 

acontecimentos experimentados ora pelo nhe’ë, ora pela sombra (ã), em suas andanças 

pelos vários mundos e pelos caminhos que os ligam e separam, enquanto a pessoa está 

dormindo. Por outro lado, o conteúdo do pensamento, assim como dos sonhos, extrapola os 

limites do sujeito, pois o pensamento, compêndio de imagens e palavras, é um espaço que 

os ãgue conseguem adentrar (não sei de quê modos nem por quais vias), como vimos 

acima para o caso da pessoa quando se apaixona e se torna vulnerável as ludibriacões dos 

ãgue. Ao que parece, este espaço está sempre sendo ocupado – já seja pelas palavras e 

lembranças dos nhe’ë, já seja pelas lembranças, palavras e mentiras dos ãgue –, e é por 

isso que é tão importante a concentração, pois ela expressa o fortalecimento da vontade da 

pessoa para trazer para perto o seu nhe’ë e, com ele, as imagens e as palavras dos 

Nhanderu. 
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 Como contei acima, quando a xejary Para Mirim me deu o cachimbo de presente, 

me disse: “Isso é pra você não pensar muitas coisas”. É que, como me explicou Vilmar, os 

ãgue não gostam da fumaça do petygua; fumar é um modo de afastá-los. Pensar muitas 

coisas vem a ser pensar os pensamentos dos ãgue, deixar os ãgue pensar os meus 

pensamentos. Mesmo fumando petygua, os ãgue, em maior ou menor medida, invadem os 

pensamentos dos mbya, se apropriam deles e os irritam, fazendo-os brigar. Omanongue 

vivem e são uma memória próxima, feita de nomes e relações de parentesco ainda 

mapeáveis; memória que é imitação de um parentesco virtual e passado para os vivos e 

atual e permanente para eles. Na saudade, a recriação de imagens e palavras preenche o 

espaço deixado pela ausência da pessoa, assim como os ãgue repetem aquilo que a pessoa 

fez na Terra, como veremos adiante, preenchendo a ausência deixada pelo seu corpo. A 

ausência de um corpo pede a ausência de outros corpos, pois o que é ausência em um plano 

de visibilidade provavelmente será presença em outro. 

 “Manger la trace des morts”, dizem os Yanomami, o que Albert interpreta como 

“faire du défunt um corps anonyme” (1985, p. 400). Diz dos Araweté Viveiros de Castro: 

“[...] é preciso ainda o canibalismo divino, o consumo dessa ‘carne espiritual’ que têm as 

almas chegadas ao céu, para que, do puro esqueleto, renasça um deus sem memória. 

Transformar-se em divindade, é esquecer” (1986, p. 524-525). Também é esquecer o que 

os nhe’ë fazem quando voltam ao amba de Nhanderu para ficar, esquecer não que têm 

parentes aqui, mas as relações de parentesco específicas: quem era a irmã, a mãe, o pai, os 

filhos. Eis que passam pelo fogo e aí, do que resta, se ergue de novo um corpo, já 

totalmente marã e’ỹ. O que se queima são as memórias e os restos da socialidade, “porque 

andou, né”, ouvimos os Mbya dizer! Voltemos, mais uma vez, às palavras de Augustinho: 

“Aí diz que o espírito, Nhanderu tem que queimar. Porque lá já não tem mais sangue que 

nós temos. E a carne, não é mais a que nós temos, é outra. E aí nós que vamos daqui da 

Terra, Nhanderu não gosta, tem que queimar”. Só os Nhe’ë Porã não passam pelo fogo; 

tomam um banho, e pronto. Há várias possibilidades de esquecimento, assim como há 

várias corporalidades possíveis.  

 Há traços, diriam provavelmente os Mbya, incomestíveis. Em qualquer caso, são 

estes os que ficam na Terra e dão corpo ao ãgue; estes traços que mantêm a ex-pessoa 

vinculada aos seus parentes vivos são traços de memória, restos sedimentados a cada 

lembrança. É assim que o takykuéri gua guarani é “‘o que fica atrás’, o que resta”, como o 
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interpreta Viveiros de Castro, o que coincide com a idéia araweté segundo a qual os ta’o 

we “ficam atrás de nós” (1986, p. 641). É assim, no mínimo, que deve acontecer, pois às 

vezes eles ficam na frente, se adiantam e antecipam aos Mbya nos seus encontros, nas suas 

relações, nos seus afetos. O conceito de Tenonde, frequentemente utilizado para nomear 

Nhanderu, para especificar que ele surgiu primeiro, implica também que ele é quem fica na 

frente. Imagino, por tudo isto, que os corpos dos Mbya são os restos deixados pelos nhe’ë 

assim como os ãgue são os restos deixados por estes corpos dos Mbya. É como o conceito 

de –ovaigua, extraído do trabalho de Pierri (2013) e do qual falei no primeiro capítulo, esse 

conceito que “explica” a imitação como repetição com variação. É também, suspeito, 

análogo ao modo em que os Yudjá, os abi imama e os karai foram criados: soprados a 

partir das pegadas que os anteriores iam deixando aos outros (Lima, 2005, p. 36-37). 

 O problema com traços e memórias é que tanto uns como outros promovem a 

aproximação entre vivos e mortos. Como temos visto até aqui, a proximidade dos ãgue 

enfraquece a pessoa. Este enfraquecimento não só aproxima a pessoa dos ãgue, como 

também dos “donos” das imagens-afecções: a raiva, o ciúme e a preguiça (a tristeza e a 

saudade guardam mais relação com os ãgue), uma vez que o enfraquecimento expressa a 

distância do nhe’ë; é esta distância que possibilita outras proximidades. O ãgue se junta ao 

ã da pessoa, à sua sombra, antecipando esse ã como um parente; o nhe’ë se assusta 

(principalmente quando é um nhe’ë mirim), ou não gosta, e vai embora. O ã (sombra), à 

diferença do nhe’ë, não parece ter uma existência anterior ao nascimento da criança, sendo 

o tipo de memória do ã a memória do que acontece aqui na Terra. O entendimento e a 

experiência do ã são acontecimentos desta Terra, da yvy vai (Terra má). Já o nhe’ë tem a 

memória de uma vida anterior à sua chegada nesta Terra. Memória re-atualizada, pois ele 

continua indo a e voltando do amba de Nhanderu.   

 Augustinho costuma dizer que não é bom se espreguiçar, porque ãgue gosta de 

imitar a gente quando fazemos isso.  Isto coincide com os espectros dos Yudjá, que imitam 

aquilo que os seus parentes vivos fazem (Lima, 2005, p. 305). Os ãgue guarani podem 

repetir tanto o que os seus parentes estão fazendo, como o que eles mesmos fizeram 

enquanto vivos. Os ãgue dominam a arte da imitação, da repetição nua; eles são a 

expressão de uma memória composta de repetições ad infinitum e advogam pela 

continuidade da vida na yvy vai. Por sua vez, a tekoaxy, a condição doente, é condição da 

humanidade dos ãgue, e eles lutam por ela. Se tiver um povo a quem poderia se aplicar o 

202 
 



conceito de “reprodução social” com precisão seria o dos ãgue. Eles dominam a arte da 

imitação com fins justamente reprodutivos. Eles parecem ser os representantes de uma 

cultura convencional no meio de um povo diferenciante. Será que não é também isto o que 

os aproxima dos brancos?  

Ana: Como é que ãgue consegue saber o que a pessoa está pensando? 

Augustinho: Ah, porque andou, né. Por exemplo, você está bem agora, tá nova, escreve, 

faz computador, no celular liga, vai longe, tal. E quando você morre? Claro que teu ãgue tá 

trabalhando de novo. 

Ana: Faz tudo o que eu fiz agora. 

Augustinho: É. 

Ana: Fica fazendo até... sempre. 

Augustinho: Ixi, até se Tupã Kuery não queimou. Porque vários ãgue Tupã kuery quando 

veio queima tudo. 

Ana: E é melhor pra pessoa? 

Augustinho: Ih, aí é muito melhor. 

 

 O espírito bom, o nhe’ë, quando vai embora leva junto a sua memória, aquela que 

pegou na Terra, e que se inscreveu em sua carne e em seu sangue (ou que os constituiu), e 

aquela que já tinha antes de vir à Terra, e que se inscreveu o tempo todo nas amandau 

(“coisas preciosas” que vinculam o nhe’ë ao corpo). Já a sombra, o ã, quando é liberada do 

que a mantinha presa ao corpo, a saber, a própria condição de verticalidade deste, fica por 

aqui mesmo, repetindo ad infinitum o que a pessoa fez na Terra. O ãgue é a imagem da 

pessoa que fica na Terra. As imagens daquilo que se faz na Terra, que se faz junto, 

permanecem, e são elas a matéria de repetição dos ãgue, de repetição com variação75. A 

sombra ã é a imagem da pessoa, anga, e em várias ocasiões ouvi usar o último termo em 

lugar do primeiro para se referir à sombra. Esta imagem é matéria de repetição, porque ela 

é em si a repetição por outros meios da conjunção do corpo com o costume, ou do que no 

costume faz corpo, ou do que no corpo faz costume: comer, andar, trabalhar. 

 A relação entre vivos e mortos é ainda uma relação de parentesco, e se os vivos 

devem esquecer este fato e deixar de cumprir as regras que regem a convivialidade, 

bloquear os circuitos de troca, os mortos não esquecem jamais (ou pelo menos não o fazem 

75 A questão nem é tanto se há muita ou pouca variação, porque a variação em relação à imitação de uma socialidade 
particular, de um modo de fazer as coisas, de um sistema e um conjunto de regras, é um deslizamento em direção a 
imitação de um outro sistema, modo de fazer as coisas, conjunto de regras, enfim, de outro teko. 
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enquanto aqueles que ainda podem lembrar deles estejam vivos). A escolha deve ser feita 

pelos vivos, pois eles ainda podem determinar as alianças que sua memória lhes permite. A 

alegria de estar vivo entre os vivos é uma afronta frente à saudade que os mortos têm dos 

vivos, de modo que o efeito da proximidade dos mortos é a vontade de brigar dos vivos. 

Anular a alegria dos vivos de estar entre os vivos e assim, nos caminhos que a saudade 

abre para a memória, anular a distância que separa vivos e mortos. Da perspectiva dos 

mortos, com sua memória inextinguível, o parentesco entre os mbya vivos é um sistema 

que pede traições: não se pode ser parente de todos ao mesmo tempo. A traição ao 

parentesco, entre os vivos, se dá por meio do esquecimento. Esquecer de um parente é, de 

certa forma, deixar de ser parente. 

 Mas este bloqueio e esquecimento de uma relação de parentesco que se situará 

doravante no passado é só o esquecimento de um dos componentes da pessoa. Como vimos 

acima, quando alguém morre, os seus parentes não devem ficar tristes por sua ausência 

aqui na Terra, enquanto que devem ficar alegres pela sua presença lá no amba de 

Nhanderu. A relação que ficou no passado, com a pessoa, deve ser esquecida, ao tempo em 

que a que se projetou no futuro, com o nhe’ë, deve ser lembrada. Mesmo quando o nhe’ë 

se afasta, isto não deve ser um motivo de tristeza, nem de saudade, pois essa distância será 

percorrida, inevitavelmente, no futuro. É uma ausência com a promessa de uma 

proximidade no futuro; enquanto que a tristeza pela ausência da pessoa potencializa a 

promessa de uma proximidade futura que não é, ou não deve ser, desejável. É por isto que 

é bom esquecer o que já passou e lembrar o que ainda vai acontecer. A lembrança do 

passado só pode ter um efeito positivo, na medida em que serve para, por meio do 

aconselhamento, lembrar do futuro, o que vem a ser lembrar de Nhanderu Tenonde, aquele 

que fica na frente. Vemos aqui como na filosofia Guarani, os pensamentos e suas projeções 

temporais criam mundo de um modo que poderia ser análogo à criação de mundo pelo 

desejo na teoria de Deleuze e Guattari (1997 [1980]): trata-se de uma questão de 

agenciamento.  

Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das 

funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos relações de 

movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em 

vias de nos tornarmos, através das quais nos tornamos. É nesse sentido que o devir é o 

processo do desejo. Esse princípio de proximidade ou de aproximação é inteiramente 

particular, e não reintroduz analogia alguma. Ele indica o mais rigorosamente possível uma 
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zona de vizinhança ou de co-presença de uma partícula, o movimento que toma toda 

partícula quando entra nessa zona (Deleuze & Guattari, 1997 [1980]). 

  

 As duas memórias, arandu porã e arandu vaikue, se opõem, mas parecem trabalhar 

do mesmo jeito. Uma delas quer fazer ficar na yvy vai, enquanto que a outra é uma 

memória que ilumina caminhos para a yvy marã e’ỹ: a Terra em que se acredita em 

Nhanderu, em que se acredita que o milho vai crescer sozinho, em que nada morre e nem 

apodrece. Acreditar (-jerovia) em Nhanderu é a anti-putrefação. Nesta Terra, no entanto, o 

destino só pode ser um devir-podre. Destinos e devires, pelo que parece aqui, ou o destino 

como devir, o que vêm a indicar é que a transformação sempre se dá em uma direção 

determinada ou, em outras palavras, em direção a alguém determinado, o que não quer 

dizer se transformar em alguém que “é igual”, mas se transformar em alguém que “pode 

como”. Quem é que vai na frente no seu caminho?, eis uma pergunta relevante em tempos 

de guerra.  

 Assim sendo, será que poderíamos perceber a pessoa, o mbya, nessa composição de 

proximidades e afastamentos regidos pela lembrança e/ou o esquecimento; uma escolha, 

enfim, de com quem “andar junto”? Porque se há algo que não se faz na Terra, se há algo 

que é praticamente impossível, é andar sozinho. Neste “estar junto”, a memória é 

capacidade, a lembrança é intencionalidade e a escolha é volição. Capacidade-

Intencionalidade-Volição: três vórtices que se retroalimentam e nas suas relações mútuas 

determinam os caminhos a ser trilhados e percorridos.  

 Esquecer de uma relação é apagar o registro dessa relação e, assim os seus efeitos; 

lembrar um parente, lembrar de uma relação é a abertura de um caminho onde doravante se 

andará. Pois andar pelos caminhos, sejam eles visíveis ou invisíveis, seja com o corpo, com 

o nhe’ë ou com o ã, parece ser a condição da socialidade mbya. Diz Verá Tukumbó que 

“quando a gente anda a gente não pode esquecer de Nhanderu, porque Nhanderu que 

protege. Qualquer lugar que você anda, você anda com ele”. Principalmente à noite. 

Nhanderu olha e fala com o nhe’ë que te acompanha e “o nhe’ë que acompanha você faz 

isso, vai espantar a coisa do mal”. É que, como me disse Karai Mirim, ãgue não agüenta o 

olhar de Nhanderu. “Só Nhanderu olhar de cima uma vez só pra você e você vai dormir 

uma noite maravilhosa”. Ãgue tem muito medo de Nhanderu. Para dormir bem mesmo, 

bom é ir na opy, fumar petygua, pedir pro karai fazer oração em você. “Quem está 

trabalhando com você? Espírito bom ou espírito ruim?”. Isso aí que o karai sabe quando 
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ele “faz oração”. É importante a pessoa se comunicar com o karai “estou sentindo isso, 

estou precisando de você”, aí o karai faz oração e através disso omanongue nos deixa, não 

mexe mais. Às vezes eles até parece que ajudam, e param de mexer com a pessoa. Agora, 

quando ninguém vai mais à opy, aí ãgue faz o que quer. 

 Quem é que está mexendo no corpo, quem é que ergue o corpo sobre a Terra. 

Opamba’e opu’ã nhanderete, dizia a Marciana. Todas as coisas erguem o nosso corpo. É 

pelo teko que elas tanto se apropriam da pessoa, como se manifestam na pessoa. A sua 

proximidade é atestada pelos signos do corpo. A relação de corpo e costume é importante e 

é possível imaginar uma triangulação deste par com a sombra. Há uma repetição do que se 

faz na Terra; o ãgue vai continuar fazendo o que o ã fazia. Esta é a imagem que a pessoa 

deixa na Terra. Mas, enquanto viva, aquilo que a pessoa faz, é também o seu costume 

(teko). E aquilo que a pessoa faz é o que faz o corpo da pessoa. Como vimos no capítulo 

anterior, este fazer é um fazer-fazer e um ser feito-fazer. O costume, teko, é repetição, mas 

em vários níveis, em vários formatos, em vários registros. É importante entender a relação 

deste fazer como um problema que é, certamente, político, e que tem a ver com o que pode 

ser usado e por quem. Este tema dos usos, quem pode comer o que, quem dá, quem recebe, 

quem é dono, quem deixa usar, quem pode usar, quem vende, quem compra, reflete uma 

socialidade entre seres visíveis e invisíveis, ou entre corpos e duplos, político-econômica 

cujo regente é, sem dúvida, Nhanderu Tenondé, pois ele é o “dono” de tudo. Neste caso, 

parece difícil nos evadirmos desse olhar que carateriza o “espectador absoluto” (ver Lima, 

2005, p. 88); haveria que se buscar o modo... Em qualquer caso, é pela diferença que esse 

olhar vela, pois identidade não parece haver; sempre, por mínima que seja, será necessária 

a variação.   

 A convenção na yvy vai (terra feia ou má, que é um modo possível para se referir a 

esta Terra) é engano e imitação. E, mesmo que são os próprios Nhanderu os que deixaram 

essa imagem na Terra, eles dotaram a todos os mbya, os “belamente adornados”, os 

jeguakava e as jachuka (Cadogan, 1959), de memória, mas uma memória que se dirige ao 

futuro, e não ao passado. Assim, acreditando em Nhanderu, ou seja, levando a sério a 

memória como capacidade de saber o que vai acontecer antes que aconteça, fugindo do 

determinismo convencional da repetição da tekoaxy, é que os mbya têm uma chance de 

obviação e assim o efeito de inventar a si mesmos como deuses que podem inventar outra 
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Terra onde morar. Ou, ao menos, inventar76 os caminhos para essa outra Terra a qual 

alguns deles almejam chegar: Yvy Marã e’ỹ.  

 

3.7. Deslizes entre a caça e o caçador – a imitação e o engano 

 

 Neste e no capítulo anterior pudemos ver as várias formas ou diversos processos em 

que os “corpos de parentes” se constituem: está, por um lado, a tríade de ações alegrar-

seduzir-alimentar, com sua versão em negativo, tristeza-saudade-morte, e estão, por outro, 

a memória e o esquecimento. Tanto a primeira, como os segundos, são formas de 

aproximação e afastamento que criam modulações nas composições de distâncias em que 

consiste o parentesco; fazer parentesco é fazer ficar junto e, para isto, é importante saber 

constituir distâncias adequadas. Mais uma vez, estamos aqui lidando com o problema da 

“boa distância”. Problema do qual uma das manifestações é o paradoxo, repetido em 

vários momentos ao longo da tese a partir das seguintes duas expressões (ou similares): 

“não se pode ser parente de todos ao mesmo tempo” e “sempre se está pertencendo a vários 

‘corpos de parentes’ simultaneamente” – o caso dos duplos da pessoa já atestava esta 

situação, o dos usos o fará a seguir. Suponho que este pode ser o paradoxo da humanidade 

mbya, segundo está sendo aqui apresentada; uma humanidade sempre “prestes a”, 

humanidade nas adjacências, constituinte antes que constituída. Eis aqui que reside a 

questão formulada no capítulo anterior: Seria possível dizer que a humanidade, assim 

como o parentesco, não pode ser não fictícia? 

 Este paradoxo da humanidade mbya, ou do parentesco, pode também ser ilustrado 

em termos de uma “guerra cotidiana de perspectivas”. A idéia de imagens-afecções tal 

como formulada por Pierri para o caso Guarani a partir de sua leitura do platonismo e das 

teorias de Deleuze e Guattari e de Coccia, foi acionada no primeiro capítulo desta tese 

como ferramenta heurística para a compreensão do fenômeno da imitação que é tão 

importante no que aqui venho chamando de socialidade guarani. Se as imagens-afecções 

podem ser condutas, pensamentos, palavras, e/ou corpos e duplos, elas também podem ser 

sentimentos e afetos, como a raiva, a tristeza, o ciúme, a preguiça, a inveja e a alegria. No 

caso que aqui nos ocupa, estes últimos afetos ou imagens-afecções são os signos que 

76 Inventar, aqui, é também descobrir, vindo de encontro à expressão “oikuaa rakae” que ouvi várias vezes quando, na 
opy, os tamoĩ e as jary explicam que Nhanderu “descobriu” (oikuaa rakae) a opy, para que os seus filhos na Terra 
pudessem lembrar dele. Falarei disto no próximo capítulo. 
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expressam as trocas em que a pessoa está envolvida e o próprio conceito de interferência 

tão abundantemente acionado ao longo desta tese. Estas imagens-afecções, como vimos, 

funcionam de um modo similar entre vivos e mortos: há a alegria de estar junto e há a 

saudade na distância, só que a alegria de uns dificilmente coincide com a dos outros, 

irreconciliabilidade esta que está no âmago do que os diferencia.  

 A pessoa é objeto de diversos olhares e lócus de desejos e vontades que, na maioria 

das vezes, se contradizem entre si. Como vimos no capítulo anterior, a ela cabe, em última 

análise, a escolha. E o que ela pode fazer, o que ela pode escolher, é a transformação de 

uns afastamentos em proximidades e de outras proximidades em afastamentos. O 

enfraquecimento e o fortalecimento, condições das quais os Mbya costumam falar 

bastante, são os signos do afastamento do nhe’ë (afastamento, não só pela distância que, 

como vimos, o nhe’ë percorre, mas por deixar de olhar) e proximidade dos ãgue, no 

primeiro caso, e da situação inversa no segundo.  

 As boas escolhas têm a ver com o fortalecimento da vontade, mbaraete potare, o 

que se consegue justamente por meio da modulação e do controle das imagens-afecções 

(ou afetos), desses efeitos de relações ou, melhor, tipos de relações que se estabelecem 

entre as pessoas no plano visível e perceptível das emoções, e que são a contra-efetuação 

de relações que cada uma dessas pessoas mantém em planos invisíveis a elas mesmas, pelo 

menos até que a transformação não chegue ao ponto de torná-los visíveis. O quadro 

sociológico que vai se delineando, é a manifestação de uma variedade de composições 

relacionais, que se interferem entre si, entre afastamentos e proximidades, memória e 

esquecimento, visibilidade-invisibilidade e imagens-afecções; quadro sociológico que é o 

que estou chamando aqui de “guerra cotidiana de perspectivas”.  

 É importante lembrar! A condição de vida da pessoa mbya é tekoaxy, uma condição 

imperfeita que impera na Yvy Rupa e que faz com que o idioma geral da socialidade, a 

língua franca, sejam a sedução e o engano. Sobre o que é teko axy, dizia Cadogan:  

Según la filosofia mbyá-guarani existe estrecha relación entre Teko achy, la imperfecciones 

humanas que, al morir el hombre se convierten en angue o mbogua – y numerosas 

enfermedades. A la influencia de teko achy – la vida imperfecta o las pasiones humanas, 

atribuyen los Mbyá gran número de enfermedades; en otras palabras, estas enfermedades 

son atribuibles a la influencia de nuestras próprias pasiones sobre nuestros destinos, a la 
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inobservancia de los preceptos divinos y las infracciones al código moral (Cadogan, 1959, 

p. 107). 

 

 É necessário, no entanto, ter muita sensibilidade perante uma explicação 

fundamentada em termos morais da condição teko axy da vida na Terra. É justamente para 

contrabalançar a força que a “moral” pode adquirir quando começamos a ouvir os tamoĩ e 

as jary mbya falar dos “erros”, de tudo aquilo que Nhanderu não gosta, da importância de 

ser fiel no casamento, do que se deve ou não comer, de como a agressividade entre 

parentes é perniciosa, que resolvi abordar esta condição em termos de afastamentos e 

proximidades entre duplos, corpos, olhares, assim como de trocas, ou seja, do movimento 

de pessoas, palavras e objetos. É que “moral” não vem a ser o mesmo para um povo que 

inscreveu a sua vida na Terra em termos de um castigo divino, e para aquele que a 

inscreveu em termos de um ficar alegre entre os parentes. Se não é a salvação da alma o 

que os mais velhos guarani pregam, e nem a “reprodução” ordenada de um socius que só 

pode se manter idêntico a si mesmo, então devemos considerar os equívocos em que 

inevitavelmente incorremos ao encontrar o termo “moral”. Com isto, não quero dizer que 

não seja possível falar de um “código moral” Guarani-Mbya, só pretendo apontar para o 

fato de que tal código é, antes, uma estratégia inventada para participar de um jogo, o jogo 

do parentesco, onde vida e morte, ficar ou ir, são sempre os próximos movimentos 

possíveis. Considero mais pertinente falar em “política” que em “moral”. 

 Assim, se o engano é o idioma privilegiado da condição teko axy, não é por mostrar 

ou apontar uma diferença entre verdade e mentira, realidade e ficção, e nem boas e más 

intenções. Engano que nada mais quer do que fazer-fazer, extrair do outro uma ação ao 

estilo dos Melanésios (ver Strathern, 2006). Há na Terra uma guerra de interesses, 

interesses que não parecem chegar a se compor em equilíbrio ou harmonia; eis que o 

mundo é povoado de desequilíbrios perpétuos. Já aconteceu assim na época em que 

Nhanderu Pa-Pa e Xariã caminharam juntos jogando o jogo da invenção e da convenção. 

Não conseguiram chegar a um acordo. Um matou o outro, e depois foi embora, deixando 

na Terra esse ato como convenção a ser repetida, imitada por aqueles que andam pelos 

mesmos caminhos. Pois os caminhos têm memória, ou, ao menos, podem fazer lembrar aos 

que por eles passam.  
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 A “guerra cotidiana de perspectivas” é uma guerra feita de enganos e seduções, 

truques que precipitam a variação nas composições de afastamentos e proximidades. É 

conhecida entre os mbya, por exemplo, a grande capacidade de imitação de sons da onça, 

um dos motivos pelos quais as crianças não devem falar alto ou gritar a noite. A onça pode 

imitar a voz delas, e enganar os pais com isto, ou imitar a voz dos pais e assim atrair as 

crianças. Certa manhã comentei com uma menina da aldeia que tinha ouvido uma criança 

chorar muito de noite. Ela me disse que não era uma criança, porque a criança não pode 

chorar desse jeito à noite, que era a onça. Esta capacidade da onça é algo bem conhecido 

pelos caçadores, pois é sempre possível que o que se toma como caça, seja na verdade um 

caçador. Como aconteceu aquele dia em que o Vilmar saiu pro mato pra caçar e escutou o 

canto de um passarinho. Mas ele já sabia que aquilo não era um passarinho, pois ora estava 

atrás dele, ora na frente; havia algo estranho em tudo isso que lhe fez duvidar. Foi então 

que viu as pegadas do xivi (onça). Ele compreendeu na hora: o “cacique do mato”, tamoĩ 

kaaguy rupi gua, o xivi, estava querendo confundir ele, fazê-lo perseguir esse pássaro que 

não era outra coisa que ele mesmo, fazê-lo se perder e, assim, provocar esse sempre 

possível deslizamento de posições que faz o caçador virar caça. Todo caçador mbya deve 

estar atento a esta possibilidade.  

 Os jovens mbya, principalmente os homens, gostam muito de contar a seguinte 

história. Diz que numa fria manhã de inverno, um jovem estava sentado bem pertinho do 

fogo, se esquentando, quando chega o sogro com uma peça de caça. O genro, animado, lhe 

pergunta: “onde você achou essa caça?”, ao que o sogro responde: “ah, foi fácil, estava aí, 

bem do lado do fogo”. Entre risos, os mbya explicam que esse é um jeito de “falar por 

metáfora”, dando a impressão de que uma metáfora, um dizer uma coisa por meio de outra, 

é um alerta sobre as possibilidades dos deslizamentos das posições de parentesco, 

ilustrando o caso do âmago (ou de um dos âmagos) da afinidade: a relação sogro-genro. A 

metáfora, neste caso, é o idioma da diplomacia, que sutil e ironicamente antecipa outras 

possibilidades de relações que não as do parentesco entre mbya. A metáfora é política 

também porque os mbya vivem em um mundo em que palavras viram fatos, dado o 

deslizamento possível entre figuração e literalidade. Em certo sentido, ou se é parente, ou 

se é comida. Ou se caça junto, ou se é caçado; ou se doa caça, ou se recebe flecha (ou tiro 

de espingarda); ou se é seduzido para ser alimentado, ou se é seduzido para alimentar 

(como no caso da caça com mundéu em que se coloca comida para atrair animal ao interior 

da armadilha). 
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 Estas relações de alimentar e ser alimentado, de doar e receber carne de caça são 

dependentes de diferenças etárias e de gênero. Salvadas estas especificidades, e por causa 

delas, se há uma coisa que o genro não deveria ser de modo continuado e preponderante, é 

receptor da caça do sogro. Quem não é caçador pode muito bem virar caça, pois quem não 

sabe fazer parentesco de um modo adequado com uns, é um alvo fácil do olhar de outros – 

seria este um “falar por metonímia”? Se a afinidade potencial tem uma função aqui, é a de 

servir de limite e aviso para a afinidade real: sempre se é concomitantemente afim real de 

uns e potencial de outros no universo social Guarani, e se uma afinidade contra-efetua a 

outra, então o fortalecimento do parentesco entre os mbya por meio do respeito às regras da 

reciprocidade é ao mesmo tempo a evitação do parentesco com outros, os não-mbya. Há 

que se caçar animais não só para alimentar os parentes, mas também para bloquear devires 

e transmutações de perspectivas indesejáveis. Enganando a uns é que se seduz realmente a 

outros.  

 No entanto, a reciprocidade com os próprios parentes, expressa pelo termo 

mborayu, é também uma estratégia política que diz respeito à troca com os donos e que 

está ancorada no desprezo pelo desperdiço. “Quando caçamos os animais”, diz o 

interlocutor de Ladeira, “temos que repartir com todos e aproveitar tudo, não desperdiçar 

nada. Senão o dono dos animais [...] não dá mais a caça” (Ladeira, 2008, p. 186).  Assim, 

se a reciprocidade é o que distingue aos mbya dos animais (e dos outros seres), ela é um 

aspecto da política que também inclue a esse outros, mesmo que de modos diferentes. 

Aqui, provavelmente, a questão seja muito mais a de com quem se come o quê que sirva de 

diferenciador. Parafraseando a Wagner: 

Thus the explicit distinction drawn in any exchange is one between those who share meat 

or other wealth and those who exchange meat or wealth. Every such act and distinction 

draws a boundary. But since the distinction itself occupies the central focus, this boundary 

is actually more significant than the things it differentiates (Wagner, 1974, p. 110). 

 

 São os poranguei, segundo Hélène Clastres, os “escolhidos”, marcados pela cultura 

para se diferenciar e se afastar, assim, da animalidade como via para uma aproximação 

com a divindade. Diz a autora: “São portanto os que se distinguem de todos os demais 

habitantes da terra imperfeita e é esta diferença que a cultura manifesta: neste caso, a posse 

dos ornamentos rituais, que conforma os eleitos” (Clastres, 2007, p. 117). No entanto, estes 

“adornos”, epítome da cultura, são feitos com corpos que, poderíamos também dizer, 
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pertencem à natureza, se não no caso das penas usadas, pois alguns pássaros têm um 

estatuto que os afasta do que normalmente se entende por animalidade, sim no caso de 

outras peles e partes que são amplamente utilizados na composição dos corpos mbya. Mas 

esta autora situa o paradoxo, ou a ambigüidade da pessoa, em outro lugar ainda: a 

sociedade. Esta “sociedade” gera uma ética dupla expressa pelo próprio conceito de 

mborayu, a reciprocidade, que se situa como prerrogativa para uma “salvação” que só 

poderá, no entanto, ser alcançada pela sua superação. Eis porque se evadem da obrigação 

de receber que os profetas mbya conseguem percorrer a distância que os separa dos deuses 

(Clastres, 2007, p. 138). Porém, se a autora inicia uma importantíssima discussão em torno 

do tema da articulação entre o indivíduo e a coletividade, que é um tema central da “sócio-

lógica” guarani - do qual Pissolato (2007) dá uma ótima interpretação via “sabedoria” e 

“entendimento” a partir da postulação guarani de que “cada um tem a sua própria 

‘concentração’” (2007, p. 311), e ao qual estou me referindo em termos do teko e das 

socialidades nas adjacências -, há, no entanto, alguns pressupostos em sua hipótese que 

não me é possível assumir e, ao mesmo tempo, continuar com a linha de argumentação 

exposta até o momento.  

 Este desencontro passa por vários detalhes que poderiam ser resumidos por 

considerar que a auto-subtração que o karai faz do sistema de trocas que configura o seu 

próprio corpo de parentes supõe a sua inclusão em outro circuito de troca, que é o dos 

Nhanderu com os mbya; pois não querendo receber dos humanos e/ou dos ‘donos’ dos 

animais e das plantas alimento, espera poder receber do povo do alto (yvategua va’e) 

palavras e normas que, à diferença de Clastres (2007, p. 128), considero sim que são 

variáveis e específicas para cada pessoa (pelo menos em alguns casos)77. Tais variações 

nas normas, como temos visto em alguns momentos ao longo desta tese, e como 

continuaremos vendo nos próximos capítulos, são dependentes dos nomes, dos lugares de 

origem e das capacidades dos nhe’ë, mas também de questões idiossincrásicas e situações 

específicas na vida de cada um: por onde seguir, como fazer, o que escolher, com quem 

andar, o que usar, etc. Normas são teko, ou seja, o lugar ou território da diferenciação. 

77 É importante notar, em qualquer caso, um ponto fundamental do lugar que o mborayu ocupa na obra de Hélène 
Clastres ao ilustrar a possibilidade para o pensamento guarani dos obstáculos tornarem-se meios (Clastres, 2007, p. 138 e 
147), o que vimos ao falar das “barreiras” (teko’a ã) como provas para o fortalecimento. Isto, por sua vez, nos remete aos 
atos de Nhanderu Pa-Pa como limites duplos entre os quais o parentesco é posto a variar, como colocado no primeiro 
capítulo. Enfim, seria necessário mais tempo e disposição para poder relacionar a ambigüidade da qual fala Clastres com 
o paradoxo da humanidade de que estou falando aqui, sendo o segundo, claro, subsidiário analítico da primeira. Por ora 
só cabe notar que o conceito de “erro” (javy) e de “barreira” (teko’a ã), cuja importância é belamente notada por Clastres, 
parecem ser manifestações privilegiadas dessa ambiguidade/paradoxo.    
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Penso que este tipo de articulação da política na qual os mbya se inserem tem também um 

outro exemplo no caso do caçador que, a primeira vez que caça, não pode comer a sua 

própria caça, sendo esta privação o signo de sua relação específica com o ‘dono’ dessa 

caça.  

 

3.8. O alimento de Anhã 

 

 Assim, se falei em engano e sedução, é necessário também falar de negociação e 

respeito; uns e outros conformam o idioma político que incide, modula e modela o 

paradoxo da humanidade em aberto que estamos aqui considerando. Assim como entre 

diversos povos indígenas encontramos exemplos de pessoas que, por meio da palavra, 

ocupam a função-eu (ver Lima, 2005), também nos diversos domínios ou regimes 

cosmológicos encontramos esta posição que, para estes casos, parece apresentar uma forte 

cristalização: estou me referindo aos ‘donos’ (-ja), tanto dos animais como dos vegetais e 

dos afetos (ou imagens-afecções), podendo ser ampliado até abarcar tudo o que há na 

Terra, uma vez que, segundo lhe disseram alguns Mbya a Pierri: “se está nesse mundo é 

porque tem dono, caso contrário nada estaria animando a sua existência” (2013, p. 198). É 

esta definição de dono como aquilo que anima a existência, suponho, que levou também 

Heurich a considerar uma analogia relacional entre “donos” (-ja) e almas (nhe’ë), o ‘dono’ 

sendo “um tipo de alma”, mas também sendo a alma um tipo de ‘dono’ (2010, p. 41 e 42). 

Por sua vez, Ladeira explica que para os Guarani “o ato criador confere ao seu autor todo o 

direito sobre o uso das coisas”, assim como legitima “a posse das coisas” (2008, p.138).   

 Dado que os ‘donos’ “aprecem sempre sob o signo da multiplicidade” (Pierri, 2013, 

p. 197), temos que, por uma parte, Nhanderu Tenonde, quem “criou”, é o dono e, por outra, 

ele cria também, justamente, a própria relação de ‘dono’ instaurando assim 

concomitantemente a cristalização (parcial) da diferençação e a necessidade da política. 

Para “usar” qualquer coisa deste mundo onde “tudo tem dono” é necessário pedir e, o que é 

mais, saber pedir; assim, faz parte do “aconselhamento” (nhemongeta, que também é 

negociação) ensinar como se deve andar por entre territórios alheios e como se deve fazer 

quando se quer retirar algo de um lugar para consumo ali mesmo ou para consumo com os 

parentes na aldeia. A caça mbya ilustra esta compreensão política dos espaços, pois as 

armadilhas se situam nos caminhos dos animais, esperando que seja outra agência (e não a 
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do caçador) a que faça o animal cair. Tal agência pode ser a do ‘dono’ do animal ou a de 

Nhanderu que mandou o ‘dono’ fazer desse jeito. Assim, vemos que a articulação entre a 

relação dos mbya com os Nhanderu e as relações dos mbya com os “donos” no que 

concerne à caça adquire entre os Guarani esta feição específica em que os mbya não 

ocupariam a posição dos que negociam, mas daqueles eclipsados pela palavra de seu 

‘dono’, a saber, Nhanderu, que negocia por eles. É possível que o mborayu seja o modo da 

socialidade dos Nhanderu, cujas variações ou modulações poderiam ser o comprar/vender, 

e o roubar/enganar. Os modos diferentes de “troca” (entendendo aqui, mais uma vez, a 

circulação de coisas, pessoas e palavras) implicam em que não todas as socialidades se 

situam nas adjacências identicamente, ou seja, as próprias adjacências também variam – o 

que não deixa de ser lógico. 

 Neste contexto, o que a existência de ‘dono’ implica é, como disse acima, o 

processo de diferençação; é como se a relação ‘dono’ viesse justamente expressar este 

processo que é o agenciamento de Nhanderu. Suspeito que este agenciamento de Nhanderu 

é justamente a favor da dessemelhança, motivo pelo qual, paradoxalmente, “viver 

conforme às normas significa, como vimos, evitar a dessemelhança” (Clastres, 2007, p. 

140); evitar a dessemelhança é evitar a diluição das diferenças, é afirmar diferenças (entre 

teko, entre idades, gêneros, territórios, caminhos, entendimentos, seres, planos, etc.); é, por 

fim, que o dessemelhante deve situar-se alhures, para poder continuar dessemelhante ao 

tempo em que deve poder ser usado para servir como diferenciador, como diacrítico – 

paradoxo da humanidade. Trata-se de um problema que pode ser dito ao mesmo tempo 

filosófico, político e econômico, uma vez que para que o processo de diferençação seja 

permanentemente possível, e eternamente renovado, é necessário que haja uma repartição 

das coisas em termos de “usos” e das pessoas em termos de potencialidades (o que não 

deixa de remeter aos usos). Tal processo é, no entanto, constantemente posto em questão 

pelo descuido dos mbya e (provavelmente) também pela tendência à mistura do ã (atestada 

pelo fato dele fazer japiro com qualquer buraco que encontra), cuja intencionalidade, ao 

que parece, deve também ser tida em consideração.  

 Como vimos acima, uma característica importante da vida mbya é a de estar sempre 

a caminho, tendo que adentrar territórios alheios para buscar justamente os recursos que 

permitem a duração na Terra. Neste estar a caminho, ainda sob o signo de uma abertura à 

afinidade de sexo oposto inscrita no ã, o mbya está se expondo à mira do olhar de outrem. 
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O grupo de ‘donos’ de que mais ouvi falar foram os ‘donos’ dos afetos: poxyja, dono da 

raiva, topeỹja, dono do sono, takateỹja, dono do ciúme e ate’ỹja, dono da preguiça. Sempre 

me chamou a atenção o fato destes afetos – que são imagens-afecções quando saem de si 

para se atualizar alhures – serem tão fortemente anti-parentesco, cada um a seu modo a 

antítese do mborayu; ter um marido/mulher ciumento/a, preguiçoso/a e bravo/a torna a 

vida do casal impraticável e, assim, estas imagens-afecções que têm dono são a 

manifestação dos limites da sociabilidade entre afins. Mas, como vimos, trata-se só de 

umdos dois lados da moeda: no reverso quem assim age está imiscuido já em outras trocas.   

 Se é o desejo sexual por uma ‘pessoa’ de outra espécie o último sinal de um 

processo de transformação interespecífica tornado irreversível, o primeiro deles parece ser 

a vontade de “usar” algo que não lhe foi conferido por Nhanderu. Digo isto porque a 

questão do uso, da política e do teko estão intrinsecamente entrelaçadas. Se o teko, como 

vimos, é a territorialização em um corpo de uma perspectiva, esta territorialização acontece 

justamente pelo uso de tudo aquilo que pode ser considerado corpo; assim, a apropriação 

de qualquer objeto ou substância vai ter como efeito um deslocamento ou variação no teko, 

no corpo e na perspectiva. É com isto justamente que se joga, durante a vida. Porém, 

Nhanderu deixou algumas “regras” para o jogo, e elas se referem, justamente, aos usos. 

Antes que tratar-se de uma questão moral, ou inclusive de identificação, o teko implica a 

impossibilidade de se furtar às regras do jogo (que são as regras implícitas da troca): usar 

algo (vestir, comer, ouvir, construir com, ter relações sexuais com, tocar, etc...), além de 

supor que se entra em relação com o ‘dono’ desse algo, é também fazer esse algo se 

constituir como uma parte do corpo. Corpos são, por sua vez, territórios (ou 

territorializações) específicos que podem, ou não, habitar outros territórios específicos e, o 

que é mais importante, que podem, ou não, transitar por territórios específicos. Veremos 

depois ao que estou me referindo.  

 Mas voltando ao último sinal do processo de transformação inter-específica, o 

desejo sexual, estamos lidando justamente com ser a afinidade potencial de sexo oposto o 

regime de socialidade entre os diversos “corpos de parentes” que se incluem, pela troca e 

os usos, os olhares e os afetos, as palavras e os feitiços, no que aqui estou chamando de 

socialidade mbya. Quando tal afinidade passa de potencial a efetivada, rearranjos são 

feitos: o nhe’ë de mbya volta ao amba gerando com este movimento uma ausência 

definitiva a ser ocupada por outro nhe’ë, um da espécie por um membro da qual a pessoa 
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se encantou apaixonou. Ojepota é, justamente, essa dupla via do desejo, que se torna 

atraente para aquilo que quer atrair78.  

 Desejo, sedução e caça se entrelaçam e se compõem de formas variadas: é porque 

se deseja comer carne que se sai para caçar, e é comida o que se coloca dentro do mundéu 

(armadilha), na expectativa de atrair o animal ao interior do mesmo pelo seu desejo do 

alimento. Ao mesmo tempo, só se deve comer aquilo pelo qual se sente desejo (de comer) 

– e só se deve matar aquilo que se quer comer (Mendes Júnior, 2009, p. 57). Mas é também 

pelo desejo sempre latente de ser desejado, pelo desejo de se fazer desejar, que toda pessoa 

é uma presa em potência para a sedução dos ‘donos’. Não fosse esta abertura do desejo, 

não haveria esses perigos. Eis que “a finada era libertina”, explicam as velhas Yudjá para 

as moças que querem entender porque alguém teria relações com uma anta (Lima, 2005, p. 

225). Mas, se não houvesse a abertura do desejo também não haveria relação, afinidade, 

e/ou vida. 

 A sedução e o engano são artimanhas para a caça, seja lá quem for a caça e quem o 

caçador, seja a caça literal ou figurada, seriedade ou ironia. Os donos (-ja), os Anhã, e os 

ãgue também seduzem e enganam os mbya. A questão é a de por que esse regime de caça 

generalizada, esse desejo de aproximação, qual a motivação desses desejos. Sem pretender 

dar uma resposta sucinta e certeira a uma questão de tal complexidade, tudo indica que ela 

guarda uma relação intrínseca com os diversos modos de cópula possíveis, 

fundamentalmente, a alimentação e a sexualidade.  

 Por isso que Augustinho teve aquele sonho, quando era jovem e gostava tanto de 

escutar música no rádio, segundo ele mesmo conta. Sonhou com três lindas moças que 

falaram para ele escolher uma, aquela que ele mais gostasse. Ele olhou, devagarzinho uma 

por uma, o corpinho, a carinha. Mas então escutou uma voz dizendo: “Você está sendo 

logrado. Isso não é o que você acha”. Nesse momento, as moças caem e, em seu lugar, 

aparece só um pano... Depois de me contar este sonho, que estava me fazendo pensar nas 

conseqüências que os gêneros musicais poderiam ter em minha vida, ele acrescentou: 

"Omanongue quer fazer japiró com a pessoa, enquanto dorme, pra tirar cinco bolinhas que 

estão no corpo: na cabeça, nas mãos e nas pernas. Assim falava o meu avô”. Foi algum 

78 Sobre o ojepota e a sedução sexual ver Pissolato (2007, p. 202 à 206); sobre o “tornar-se visível” por meio da ingestão 
de carne, ver Pierri (2013, p. 208); e para uma análise do ojepota como forma de impor uma perspectiva ou, em palavras 
dos Mbya, de “impor respeito”, ver Heurich (2010, p. 45) e Macedo (2009, p. 243).  
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tempo depois que Marina e Vilmar me explicaram que essas bolinhas se chamam 

amandau.  

 Quando perguntei a Vilmar pra quê ãgue quer amandau, ele me disse “Pra levar 

embora... só isso”. Ele tira da pessoa, e joga por aí, em qualquer lugar. “Porque ãgue não 

sente mais nada; ele quer mais um pra fazer parceiro dele”; mais um para seu corpo de 

parentes. Então, quando ele consegue mesmo tirar o amandau, aí o nhe’ë vai embora. 

“Ãgue quer as cinco bolinhas porque quer que a pessoa morra para ficar com o seu corpo”. 

Mas Iwa diz que Nhanderu não deixa ãgue chegar perto, tirar amandau. Pode até ser que 

consiga pegá-las ao fazer amor com a pessoa que dorme, mas Nhanderu não deixa levar. 

Amandau não é coisa para ãgue. Nhanderu recolhe as bolinhas jogadas por aí79, e a pessoa 

passa de ser parente dos vivos, a ser parente dos mortos.  

 Nesse caso, como o nhe’ë já foi embora, voltou para o escritório dele, como diz 

Augustinho, para trabalhar com Nhanderu, continuando a fazer parentesco com os que 

sempre foram e sempre serão os seus parentes, outros nhe’ë podem vir a ocupar o espaço 

deixado por sua ausência. Quem pega amandau é só ãgue (pelo que sei), mas há outros que 

podem aproveitar a ocasião, como por exemplo o nhe’ë da onça, que entra no corpo e faz 

ele continuar a caminhar pela Terra. “Se xivi (onça), por exemplo...”, explica Vilmar, “se o 

nhe’ë entra no seu corpo, mesmo que você não está com aquele lá (amandau), você vai 

viver, porque o nhe’ë do xivi está no seu corpo”.  

 Cópulas são passagens, modo de ser do “entre”. Diz Vilmar que ãgue come a nossa 

carne e o nosso sangue, porque eles comem terra. Então, eles comem a carne podre do 

cadáver, quase-terra, assim como comem a pele morta que sai se a gente esfrega o braço. É 

também terra o que os ãgue oferecem à sombra (ã) no sonho, e foi por isso que um dia um 

amigo que sonhou comigo, rodeada de gente, e comendo terra com eles, me disse ter ficado 

preocupado. Também eu sonhei que estava fazendo mbojape (bolinhos de milho para o 

Nhemongarai) com terra em lugar de com milho. Aquele que não quer ver o seu corpo 

apodrecendo na Terra terá que conseguir levá-lo a outro lugar, para aquela Terra em que 

nada apodrece.  

 O pai de Vera lhe dizia que “quando você faz alguma coisa errada, e você tira o 

sangue dos outros, aí anhã que tira. Aí então ele já compra o seu corpo através do sangue 

79 Diz Vilmar que “depois pode ser aquele amandau mesmo, dar pra outra criança e vem de novo aqui na Terra. Por isso 
que hoje em dia a gente fala: ah, essa criança já vêm velhinho, né”. Aqui é que está também a memória dos nhe’ë – esses 
pedacinhos com os quais depois Nhanderu faz de novo a pessoa.  
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dos outros que você derramou. Aí já compraram o seu corpo80”. Vê-se aqui como este 

sistema de troca ao qual estou me referindo, que inclui o roubo, o engano, a venda e a 

compra, mantém a circulação constante pelas contra-prestações: Anhã compra corpos 

“através do sangue dos outros” derramado.  Então, Anhã, compra o corpo e manda de novo 

o ãgue, para incomodar as pessoas, para fazer brigar, para fazer derramar sangue. “Você 

ouve aquela palavra, aquela pessoa que já morreu”. Então acorda mal, querendo brigar. É o 

ãgue que foi lá onde ficam os Anhã, e volta para provocar. Anhã nderete ojogua (Anhã 

compra o seu corpo). “Aí quando acontece isso”, explica Vera, “Nhanderu já leva o seu 

espírito, que é o nhe’ë. Aí o seu corpo já fica”. Também é possível que Anhã compre o 

nhe’ë, como me explicou Ronaldo, sendo a sombra mais preta de todas quem o vende 

(ignoro a que preço, no entanto). 

 Ilda contou que Nhanderu conversou com Anhã e lhe disse: “Agora você não pode 

ficar na Terra, porque você é perigoso”. Aí, fez a cidade para eles morarem, Anhã retã. Diz 

que eles têm filhos, que tem homem e mulher, igual que nós. Diz também que Anhã kunha 

(mulher) que pega os homens e Anhã ava (homem) que pega as mulheres. Anhã bebe e faz 

festa. Só vive no fogo. Mas eles também obedecem a Nhanderu. “Nhanderu que manda, 

não deixa fazer nada com o nosso corpo”, explica Ilda. “Quando o corpo está bom, Anhã 

não mexe com a gente. Eu falo na Opy: ‘Ah, eu vou cantar, vou dançar, vou trabalhar com 

Nhanderu. Eu quero ficar com o corpo livre. Quero o corpo limpo’”. Porque quando a 

pessoa está com o corpo ruim, aí já não tem como comer direito: “Não quer ficar, quer ir 

embora, briga com o marido, chora”. Corpo bom não come certas coisas e, deste modo, se 

torna incomestível pelos Anhã, do mesmo jeito, suspeito, que o corpo de Kuaray era 

incomestível para as onças. Já o corpo ruim, o corpo quase-podre, ou o devir podre do 

corpo, é o alimento dos Anhã; corpo que não quer mais comer, corpo quase-morto. 

 Diz Augustinho que a braveza das pessoas é porque “demônio [anhã] e parente que 

morreu estão com essa pessoa, perturbando”. O sangue fica quente e “sangue quente dá 

coragem, a pessoa quer matar, quer brigar”81. Igual o ciume, que esquenta o sangue. Anhã 

olha para a pessoa, por isso que fica ciumenta; aí a pessoa passa a trabalhar com ele. Nisso 

80 Segundo Muller, Anhã come o corpo dos mortos (1989, p. 23). 
81 Este sangue quente remete ao “estado ontológico vacilante” que carateriza a menarca e a couvade, como vimos acima. 
Sobre isto, Pissolato diz: “’quentura’” (aku) ou ‘aquecimento’ (omboaku) associados aos estados excessivos das pessoas, 
fundamentalmente os que se vinculam à antipatia, à irritação, ao enfurecimento contra outrem” (2007, p. 193). Ver 
também Surrallés (2009, p. 66) quem fala da relação entre sangue, calor e esperma entre os Candoshi (relação, segundo 
ele – e seguindo a Heritier, 1996 -, “extendida a través de las culturas más diferentes y más alejadas del planeta”).  
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que pode acontecer de anhã pegar o nhe’ë no meio do caminho. Diz que se Nhanderu ficar 

bravo, pode entregar o nhe’ë para anhã comer. “Por isso que se não nos quiser mais, 

Nhanderu dá pra Anhã comer”, explica Augustinho. Nhanderu mesmo que deu, para 

comer. Aí eles cozinham em um caldeirão grande, e se alegram. Mas às vezes Nhanderu 

engana Anhã, e lhe dá o ãgue, junto com o corpo da pessoa, pra ele comer. Aí a pessoa 

some de vez.  

 Dizem os Guarani (aqueles com quem conversei) que há duas mortes; vimos isto no 

primeiro capítulo. A primeira é aquela que acontece quando o nhe’ë resolve ir embora, 

voltar ao amba de Nhanderu. A segunda é a morte do próprio nhe’ë, caso Anhã consiga 

pegá-lo. É que Anhã fica no caminho dos nhe’ë, se situa bem no passo, e tenta enganá-los, 

fazê-los se perder e levá-los à própria casa, repetindo assim o caso da mãe de Kuaray com 

as onças; repetindo também o modo da caça com mundéu situada no caminho. Caso ele 

conseguir enganá-los, o que se repete é a devoração de Jaxy por Anhã - esta é a única 

possibilidade de que o nhe’ë não volte ao amba de Nhanderu: ser devorado pelos anhã. 

Anhã é, pelo que sei, o único predador possível dos nhe’ë – ele encarna a função-jaguar da 

divindade, segundo a perspectiva dos nhe’ë. Já segundo a perspectiva dos ãgue, suspeito 

que é Tupã quem desempenha esta função82, uma vez que é ele que os fulmina com os seus 

raios, a eles e também aos anhã (ao que tudo indica, Anhã também formou o seu próprio 

corpo de parentes; ele, assim como Nhanderu, é uma multiplicidade).  É só lembrar da 

descrição do amba de Nhanderu que recebi de Augustinho, que provavelmente fazia 

referência à tetã de Tupã, nos arredores, nas fronteiras do amba de Nhanderu. Esta função-

jaguar de Tupã, no entanto, não determina normalmente a sua relação com os nhe’ë, aos 

quais costuma ajudar, porque, como disse Vilmar, quando Nhanderu não quer mais, ele 

toma conta. “Mas se você continuar continuando”, explica Vilmar, “aí Tupã mesmo leva, 

aí ele fala pro Nhanderu que não dá conta, que pode levar. Se Tupã limpa a alma, aí vai 

direto pro Nhanderu. Se não, Tupã mata e já entrega pro anhã”.  

 Parece então que o que Anhã quer é comer o nhe’ë, sendo para isto que compra o 

corpo, para fazer ele “errar” e assim conseguir que Nhanderu entregue o nhe’ë; pode ser 

82 Macedo chama a atenção para esta função-predador de Tupã: “E, dentre todos os predadores, o demiurgo é 
potencialmente o maior. Tal a versão registrada por Nimuendaju comentada no capítulo anterior, em que após o advento 
da criação dos homens, ele retira-se para os confins das trevas eternas em companhia do morcego, do jaguar e da 
serpente, que poderão vir a devorar a terra e os homens. Ou então, em versão apresentada neste capítulo, Tupã será aquele 
que consumirá esta terra em fogo” (Macedo, 2009, p. 285), na linha de uma argumentação muito interessante sobre as 
abordagens do “amor” e do “anti-canibalismo” entre os Guarani.   
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também que ele use os corpos dos mbya para alimentar os ãgue (segundo Kelvein, 

interlocutor de Macedo, ãgue “são como se fosse animal de anhã”, nome com o qual se 

refere à Anhã) (2009, p. 239). Os ãgue, de sua parte, querem os corpos para comer, e 

querem as sombras (ã), para continuar sendo os seus parentes. No caso dos donos dos 

animais a intenção parece ser diferente da dos Anhã e dos ãgue, pois o que eles querem é 

ocupar o corpo da pessoa, a ausência criada pela partida do nhe’ë, para com esse corpo 

comer outras comidas.  

 

3.9. Dos duplos do corpo e dos corpos dos duplos 

 

 “É por aí, enfim, pelo ato de comer, que penetram os jaguares” (Viveiros de Castro, 

1986, p. 627). Mas não só os jaguares; se cada espécie animal e/ou ontológica tem os seus 

própios estilos e gostos culinários, o que define boa parte do teko de cada “corpo de 

parentes”, entendo que este “penetram” supõe sempre algum coeficiente de transformação: 

comer com os outros, comer como os outros e comer os outros. Como comer é condição 

para a vida, uma vida que, aliás, acontece simultaneamente de modos diversos em vários 

planos de visibilidade, vemos que o paradoxo da humanidade permanentemente em aberto 

é, de fato, inescapável.   

 É pela cópula, em seus dois sentidos, que o corpo vira signo da socialidade, do 

costume, dos duplos; o corpo como duplo dos corpos de seus duplos83. E não só isto: o 

corpo também como a incidência de um olhar, como o receptáculo de uma vingança (os 

‘donos’, muitas vezes incomodados, lançam pedras e bichinhos nos corpos dos mbya), 

como suporte dos mais diversos desejos, o corpo, enfim, como adjacência. Pois cópula, 

além de pela boca e pelo sexo, também pode ser pelas peles, através desses corpos animais 

usados para ativar e reforçar as potências e potencialidades das pessoas (das crianças 

principalmente). O rabo do tatu é amarrado no pulso das crianças, para que as suas 

articulações sejam flexíveis, os ovos das aranhas são passados nos joelhos, para que 

aprendam a caminhar logo, ovo de pato para evitar fazer xixi na cama e reforçar a 

83 Para melhor entender esta relação entre corpos e duplos, vale a pena trazer à tona as reflexões de Viveiros de Castro 
sobre as relações entre o hiro (corpo-continente) em oposição a ta’o we (espectro), por uma parte, e à ĩ (imagem), por 
outra. Sobre isto diz o autor: “Hiro, como ĩ, é termo de significado posicional. Um vivente é um hiro em oposição a um 
ta’o we; um ta’o we é um hiro em oposição a uma ĩ-imagem; e uma ĩ é um hiro em oposição àquilo que não tem causa ou 
forma, àquilo que é subjetivo” (1986, p. 505). Por sua vez, Pierri (baseado em uma expressão de Taylor), diz que o corpo 
poderia ser considerado como “suporte para uma imagem”, sendo as imagens por sua vez, plenamente materiais, uma vez 
que transmitem “capacidades e afecções através de substâncias ou da replicação de comportamentos” (2013, p. 185). 
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virilidade. Com esses fragmentos dos corpos animais são transmitidos os seus costumes e 

as suas manias: assim, a criança, por causa das aranhas, pode começar a querer morder 

todo mundo, ou pode, por causa dos ovos de pato, virar libertino em excesso quando 

crescer. “Se o corpo é sede de perspectivas”, diz Kelly, “então suas partes transacionadas, 

real ou imaginariamente, são veículos de perspectiva” (2001, p. 125). Corpos são feitos e 

refeitos a cada cópula84; cópula supõe sempre uma aproximação intensiva e/ou excessiva – 

é pela potência destes atos que a variação escapa, ainda que seja na forma dos restos, aos 

controles possíveis. De acordo com Pierri, “essa concepção de um corpo constituído por 

afecções provenientes de vários outros corpos, e que não formam um sistema fechado, é o 

pressuposto para a sua transformabilidade” (2013, p. 187). É por se manter entre os pontos 

de vista, sem nunca chegar a atualizar definitivamente nenhum deles, nessa borda ou 

adjacência da virtualidade intensiva, que o mbya tem direito ao seu próprio ponto de vista, 

pessoal e transferível. A esta situação de corpo-cópula, de aproximação entre 

corporalidades das mais diversas, quando escapa dessa estética contida no conceito porã, é 

que, segundo estou aqui entendendo, os Guarani chamam tekoaxy.    

 Os Nhanderu “querem que lembremos deles, que a gente reze, e não querem que a 

gente use alimentos ruins”, explica um dos interlocutores de Pierri (2013, p. 214). Isto 

porque, como explica o interlocutor de Macedo “Quando o nenê vem na barriga tem que 

escolher alimento pra comer. Quando nascer, aquele alimento que está puxando a natureza 

dele” (2009, p. 264). Quando a gente come, comemos junto com a carne a memória de uma 

socialidade, traços de afetos, gestos dos corpos. Como se preparam os alimentos, assim 

como o modo em que se preparam os mortos, são possibilidades de minimização dos 

efeitos das memórias, apagamento de traços. Faz-se necessária também toda uma política, 

que implica tanto em pedir aos ‘donos’ que entreguem os animais como em agradecer e 

pedir que retirem da carne qualquer resto de ofensa que uma relação mal colocada pode 

implicar. “Antes de sair para caçar”, explica Ladeira, “sempre é preciso fazer uma reza, 

pedindo licença a Nhanderu e ao dono dos animais. E, na volta, também é preciso fazer um 

ritual de agradecimento, antes de dividir e preparar a carne, transformando-a em alimento” 

(Ladeira, 2008, p. 190). Segundo Mendes Júnior, tal pedido é normalmente feito “em 

pensamento” (2009, p. 65). Como vimos acima ao falar do mborayu, a própia divisão do 

alimento é parte desta política na qual estão implicados sempre mais que aqueles que 

84 “[...] um corpo humano plenamente constituído aparece como um artefato híbrido feito de partes de corpos de espécies 
naturais, cada elemento condensando qualidades próprias à roupa específicada qual foi tirado” (Taylor & Viveiros de 
Castro, 2006: 165 apud Pierri, 2013, p. 185). 
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pertencem ao “corpo de parentes” mbya.  

 É sobre a arte de retirar do corpo rastros e restos que, segundo entendo, versa o 

canibalismo divino dos Mai Araweté ou a função (anti-cauim) do timbó Yudjá – o timbó 

“lava as impurezas da alteridade ou põe um freio às relações com Outrem” (Lima, 2005, p. 

325); no caso dos Mai, sendo Outrem os Arawete vivos que “ocupariam o lugar de co-

sujeito que nos tupinambá era ocupado pelo grupo inimigo” (Viveiros de Castro, 2002, 

p.461-2 apud Lima, 2005, p. 332). É sobre memórias e parentescos que parece tratar a 

antropofagia (também, ao seu modo, a cauinagem). É também esta a arte do fogo de 

Nhanderu (tata porã) e dos banhos celestes e, provavelmente, também a do canibalismo de 

Anhã, ao seu modo e de acordo com sua culinária própria. Dado que rastos e restos são 

efeitos de proximidades entre corpos diferentes, considero continuar sendo a arte da “boa 

distância” o que rege estes processos de “transmutação de perspectivas” (idem). Arte esta 

que também se insinua, ao seu modo, na função-timbó do cauim, pois se há uma coisa que 

varia, além das cores da socialidade, é a arte.  

 “Mas então”, questiona Lévi-Strauss, “não deveríamos admitir que a canoa, que une 

a lua e o sol, a noite e o dia, enquanto os mantém a uma distância conveniente durante o 

tempo da mais longa viagem, desempenha um papel comparável ao do fogo doméstico no 

espaço delimitado da casa familiar?” (2006, p. 164). Mesmo fazendo referência a outro 

contexto, faço minha também esta questão no que diz respeito à “distância conveniente” 

fornecida pelo fogo doméstico. Tataypy rupa, “pelos fogos” é o nome para aldeia em 

Guarani, pois o fogo doméstico é um mediador por excelência, justamente por ser um 

excelente operador de transformações; signo do arranjo de afastamentos e proximidades 

em uma aldeia (parentesco entre mbya) e do arranjo de afastamentos e proximidades na yvy 

vai (parentesco dos mbya com outros seres), ele (em sua versão celestial) é também signo 

do arranjo de afastamentos e proximidades entre o povo do alto (yvategua va’e) e os mbya. 

Estou me referindo ao tata porã que hoje em dia é mais difícil de ver; trata-se do fogo que 

os Mbya pegam na mata quando cai um raio e queima uma árvore e que, como me disse 

Augustinho, permanecia aceso durante anos. Deste fogo diz Pierri: “É como se o 

cozimento utilizando apenas o tata porã transformasse aquele alimento em um tembiu porã 

[alimento bom] mais potente, é como se o alimento que era apenas imagem daquele das 

divindades se transformasse no verdadeiro alimento deles” (2013, p. 228). 

 Isto nos leva diretamente ao tema da potência, pois se rastos e restos são efeitos da 

222 
 



aproximação entre corpos diferentes, potências e potencialidades também o são. É uma 

diferença de potência a diferença entre marã e’ỹ, condição de imperecibilidade dos corpos, 

e tekoaxy, relação (desregrada, ou seja, que não contempla as “boas” distâncias) de 

composição de corpos cujo efeito é a mortalidade (condição marã dos corpos mbya). A 

perspectiva desta análise contempla a diferença entre marã e’ỹ e tekoaxy em termos de 

diferenças corporais que, por sua vez, dizem respeito às relações que cada corpo tem e 

mantém com outros corpos (imagináveis como composições de afastamentos e 

proximidades). Estas relações entre corpos “constituem a”, e “são constituídas por”, trocas; 

eis o sentido da idéia de troca neste trabalho: provocar movimentos de coisas, palavras e 

pessoas, movimentos de aproximação e de distanciamento entre corpos diferentes e 

diferenciados. A variação deve ser preservada: “É preciso incorporar múltiplas afecções de 

sujeitos não humanos distintos, para conservar sua forma de apreensão do mundo”, diz 

Pierri (2013, p. 187). No entanto, se marã e’ỹ expressa a condição de certos corpos 

(aqueles que têm a sua origem nos patamares celestes mais altos, ou no amba de 

Nhanderu), tekoaxy expressa não o oposto de marã e’ỹ, senão uma situação em que 

elementos marã e’ỹ – amandau, mba’e porã, arandu porã, py’a porã, nhe’ë - se 

aproximam de elementos marã – restos e rastros das cópulas, da alimentação e da 

sexualidade. No entanto, em se tratando de potências diferentes, a potência daquilo que é 

marã e’ỹ possui a capacidade de transformar aquilo que é marã, quando as devidas 

proximidades são efetuadas. “Nosso corpo indestrutível”, nhanderetei marã e’ỹ, é como 

chamam os mbya aos seus nhe’ë na opy. É pela proximidade de corpos indestrutíveis, marã 

e’ỹ, sagrados, que os corpos feitos de carne, ossos e sangue dos mbya, compostos das 

marcas de suas relações com aqueles que não são vistos, jaexa e’ỹ va’e, podem ser 

desmarcados, limpos, renovados. A proximidade dos corpos diferentes é o diferenciante 

aqui. Potenciar é aproximar e é por isto que a alegria entre os parentes, ao alegrar os nhe’ë, 

os aproxima. 

  Mas, porque afirmo tratar-se de potências diferentes? Esta é, sem dúvida, uma 

hipótese da presente análise. Considero que é importante que a consideremos. Potência, em 

termos guarani, é mbaraete. Como vimos acima, se a proximidade dos nhe’ë potencia, 

fortalece, a sua distância enfraquece. Uma vez mais, a sua distância enfraquece porque 

promove outras proximidades. O corpo marã e’ỹ é forte e potente, indestrutível, porque ele 

é limpo. Já o corpo teko axy é um corpo feito de misturas, de restos, de toques, de resíduos 

de seres de vários tipos. A fraqueza indica esta condição. Porém, não se trataria de uma 
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fraqueza por falta de qualquer tipo de força (ou de uma força de qualquer tipo), mas por 

falta de um tipo de força específica, efeito da proximidade de corpos marã e’ỹ. Outras 

forças são potenciadas por outros tipos de encontros; mas acredito que elas não seriam 

chamadas marã e’ỹ, mesmo quando permitam que o corpo (carne e sangue) continue se 

levantando e se movendo, como é o caso daqueles que se transformam em animais. Isto, no 

entanto, é algo a ser postulado pela própria etnografia, coisa que não posso, no momento, 

fazer.  

 A questão poderia ser colocada da seguinte forma: toda aproximação entre corpos 

ou corporalidades diferenciadas (tanto extensiva como intensivamente) é uma aproximação 

intensiva, geradora de potência. No entanto, “potência” (mbaraete), deve ser entendida 

como um conceito que também admite diferenciação: não há só um tipo de potência, mas 

vários – a potência de Anhã não é a mesma que a de Nhanderu, e os próprios Nhanderu se 

diferenciam enquanto às suas potências (ou potencialidades). Assim, deveríamos 

estabelecer uma distinção entre diferença potencial (entre potências) e diferença de 

potencial (intra potência). Estas potências, por sua vez, devem ser cruzadas com as 

diferenças intensivas e extensivas entre corpos, duplos, parentes, posições relacionais, 

palavras, etc, para entender o problema que a socialidade mbya coloca, pelo menos que 

coloca nesta análise.  

 A questão é se as distâncias, as composições de proximidades e afastamentos, que 

aqui nos ocupam podem ser compreendidas tanto em termos de diferenças extensivas como 

em termos de diferenças intensivas. A hipótese, então, é que as diferenças extensivas (que 

atualizam distâncias) e as diferenças intensivas (que se atualizam em proximidades) entre 

os mbya e os nhe’ë, por um lado, ou os mbya e os ãgue por outro, são interdependentes e se 

modificam mutuamente. Assim, a modificação e variação das diferenças extensivas (por 

exemplo, no que se refere aos espaços que se percorrem, que se habitam, e a como se 

habitam e se percorrem os espaços), pode ser a via para uma modificação das diferenças 

intensivas (no caso as diferenças entre ser tekoaxy e ser marã e’ỹ). 

 Por último, haveria que desenvolver a hipótese segundo a qual a aproximação de 

corpos, separados pelas distâncias extensivas, ou seja, a obviacão das distâncias extensivas 

entre certos corpos pode desencadear justamente um processo de obviação das diferenças 

intensivas, um tornar um corpo perecível, teko axy, em um corpo incorruptível, marã e’ỹ, 

por exemplo. É a isto que estou chamando de potenciação de um corpo, e que é uma 
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derivação da idéia de “fortalecimento” para os mbya. Assim, e para finalizar, haveria que 

relacionar o tema do teko, com esta capacidade de ação transformativa de uns corpos sobre 

outros.  

 “O corpo são muitas coisas, mil coisas”, como me disse a Marina. O costume, o 

teko enquanto estabelecimento de relações, enquanto perspectiva, é o que faz corpo, é a 

abertura do corpo aos olhares e aos desejos desses outros que andam pelo mundo e com os 

quais se anda junto, mas é também a arte do ocultamento, a atualização das escolhas 

pessoais, o fortalecimento da vontade85 – diferença que relaciona e relação que diferencia. 

Tentarei especificar agora como poderíamos imaginar o processo de obviação das 

diferenças intensivas por meio da aplicação da Fórmula Canónica do Mito, de Lévi-

Strauss, à relação entre corpos e duplos dos Mbya. Sobre o “fortalecimento” nos termos 

dos Guarani versa todo o próximo capítulo.  

 Da obviação wagneriana diremos que é o efeito de uma “invenção”. “’Invenção’, o 

‘signo’ da diferenciação, é o obviador dos contextos e contrastes convencionais; de fato, 

seu efeito total de fundir o ‘sujeito’ e o ‘objeto’ convencionais, transformando um com 

base no outro, pode ser rotulado ‘obviação’” (Wagner, 2010c [1981], p.85-86). Considero 

que o aguyje dos Guarani, a efeitos desta análise (é claro!) pode ser considerado como a 

invenção da imortalidade pela criação de um corpo marã e’ỹ. É notável a admiração 

etnográfica que o tema guarani da “ida com o corpo” para yvy marã e’ỹ, a terra onde nada 

perece, onde os alimentos crescem de um dia para o outro e as flechas caçam sozinhas, 

onde só há alegria, desperta até hoje nos etnólogos, e eu não tenho como me evadir dessa 

admiração. Para Pissolato, tanto a chegada em yvy marã e’ỹ com o próprio corpo, como a 

permanência ou duração nesta Terra dependem da manutenção da posição erguida, para a 

qual, por sua vez, é necessária a proximidade do nhe’ë, pois é ele o próprio dizer que flui 

pelos ossos (mantendo-os erguidos) ou, no mínimo, quem faz fluir este dizer (2007, p. 

409). A autora, é importante notar, relaciona a manutenção do corpo (ou, pelo menos, dos 

ossos) em posição erguida com o conceito de mbaraete (fortalecimento), o qual faz 

referência à leveza conseguida na dança.  

 Por sua vez, Pierri situa a descontinuidade entre homens e deuses no corpo, sendo 

esta descontinuidade passível de ser superada fazendo do corpo “o meio de acesso aos 

85 Como diz Zaratrusta: “Uma luz se acendeu para mim: é de companheiros de viagem que eu preciso, e vivos – não de 
companheiros mortos e cadáveres, que carrego comigo para onde eu quero ir” (Nietzsche, 1983 [1883]: 228). 
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deuses” (2013, p. 168). Do meu ponto de vista, é preciso sublinhar que se a 

descontinuidade está no corpo, também o está a continuidade pois, como vimos, há sempre 

algo de divino (algo marã e’ỹ) nesses corpos mbya que são tantas coisas, criando zonas de 

vizinhança. A descontinuidade, seria superada, segundo Pierri, “no momento imediato no 

qual as divindades se comovem definitivamente com aquele cujo corpo passa a ser visto 

como o de um congênere celeste, e torna-se imperecível” (idem, p. 223). Tal 

imperecibilidade suporia, ademais de uma determinada relação com os Nhanderu, a não 

produção de “espectro corporal”, à maneira do matador Araweté (Pierri, 2013, p. 221).  

 Víamos acima como os espectros dos mortos podem ser considerados os “restos” da 

vida dos mbya sobre a terra; algo como a contra-efetuação da passagem dos nhe’ë por este 

mundo, uma vez que é o nhe’ë que ergue o corpo e, assim, que lhe dá tanto condições de 

caminhar, como de falar, como de ter uma sombra, pois só enquanto erguido um corpo é 

capaz de produzir sombra. Como diz Cadogan, a “alma de origen telúrico” pode também 

ser chamada teko achy kue, ou seja, “el producto de la vida imperfecta” (Cadogan, 1952, p. 

33 apud Heurich, 2010, p. 111), alma esta que, como vimos, aumentará o corpo de 

parentes dos ãgue no momento em que o nhe’ë resolva ir embora de modo definitivo. 

Enquanto isso não acontece, os efeitos da proximidade do nhe’ë podem ser sentidos: “o 

nhe’ë é como o ouro, ilumina”, como me disse o tamoĩ João Silva. Não posso deixar de 

pensar que o nhe’ë também é como o fogo de cozinha, ou como o fogo de Nhanderu, ou 

como a função (anti-cauim) do timbó, ou como a função-Maï (sem com isto dizer que 

todos estes elementos e funções sejam em tudo análogos – com que o sejam em parte, me 

vale). E isto tem tudo a ver com esses corpos que se tornam leves na dança, quando os 

nhe’ë estão olhando, quando se aproximam, assim como com a aplicação da Fórmula 

Canónica para uma leitura das relações entre os nhe’ë e os ãgue, a qual procederia como 

segue. 

 

FCM - Fx(a):Fy(b)::Fy(b):Fa-1(y) 

 

Função x = Função tekoaxy  

Função y = Função marã e’y 

(a) = ã 

(b) = nhe’ë  
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Assim: 

Fx(a): Função tekoaxy do ã – Função da socialidade do ã (sombra) com os ãgue e com os 

anhã. 

Fy(b): Função marã e’ ỹ do nhe’ë – Função de “limpeza”, de fortalecimento, de iluminação 

dos corpos mbya. 

 

Fx (b): Função tekoaxy do nhe’ë = Territorialização da sujeira, rastos e restos da passagem 

do nhe’ë pela Terra, que se inscrevem em seu corpo e são queimados quando chega no 

amba de Nhanderu. 

  

Fa-1: Função corpo 

(y): imortalidade (marã e’ỹ) 

Fa-1(y): Função corpo da imortalidade ou aguyje; superação da descontinuidade entre 

homens e deuses; chegada em yvy marã e’ ỹ – criar para si uma Terra.  

 

Assim temos que: 

Função tekoaxy do ã : Função marã e’ ỹ do nhe’ë :: Função tekoaxy do nhe’ë : Função 

corpo da imortalidade.  

 

 A aplicação da Fórmula Canônica do Mito para explorar possíveis relações de 

transformação entre os corpos e seus duplos, às que acima me referi em termos de 

invenção e obviação, nos permite também vislumbrar o que poderia ser visto como uma 

quebra da duração provocada pela morte da pessoa. Para podermos perceber a expressão da 

temporalidade implicada nesta aplicação da FCM, é necessário especificar o que os signos 

“:” (esta para) e “::” (assim como) estão dizendo. Assim, “:” ou “está para” implica uma 

relação de oposição, em ambos os lados da fórmula, uma vez que a Função marã e’ỹ do 

nhe’ë se opõe à Função teko axy do ã e a Função teko axy do nhe’ë se opõe à Função corpo 

da imortalidade/incorruptibilidade. No entanto, a relação de oposição do lado esquerdo da 

fórmula não é a mesma que a relação de oposição do lado direito da fórmula. A primeira 

corresponde à condição de vivente e se trata de uma oposição em que ambas funções 

(marã e’ỹ e tekoaxy) convivem e é justamente nessa convivência que constituem a pessoa 

mbya; ou seja, a pessoa se situa na confluência entre a socialidade do nhe’ë, cujos efeitos 

na vida das pessoas (e nos seus corpos) são de fortalecimento, limpeza e iluminação 
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(incorruptibilidade) e a socialidade do ã (sombra), cujos efeitos nas pessoas são o 

enfraquecimento, as doenças e a mortalidade. Tal convivência implica na produção 

constante de arranjos entre afastamentos e proximidades. 

  Já a segunda oposição, expressa no lado direito da fórmula, revela a condição post-

mortem da pessoa, quando o nhe’ë retorna de modo definitivo ao amba de Nhanderu, e ela 

é do tipo “ou... ou” (e não “e”, como a anterior). Temos, então, duas possibilidades post-

mortem. A primeira delas, expressa pela Função tekoaxy do nhe’ë, é aquela que ilustra a 

chegada do nhe’ë no amba de Nhanderu carregando em seu corpo os rastros e restos de sua 

presença na Terra e de sua proximidade com a “sujeira” da Terra, esses rastros e restos 

que, como explicava Augustinho, “tem que queimar”. A segunda delas, a Função corpo da 

imortalidade, ou seja, o aguyje e a chegada em yvy marã e’y, implica em não deixar na 

Terra uma sombra corporificada como espectro, ex-parente, ãgue; a Função tekoaxy do ã, é 

anulada, em vida, pela proximidade do nhe’ë e pelos efeitos marã e’y sobre o corpo da 

pessoa. Eis este último efeito a transformação que nos interessa, e à qual me referi acima 

em termos da modificação das diferenças intensivas e da obviação.  

 A partir desta aplicação da Fórmula Canônica do Mito, também se esclarece, 

mesmo que só a efeitos da análise, a relação entre os dois duplos da pessoa (dois que são 

três, pois devemos incluir o corpo como duplo), o nhe’ë e o ã explicitada nos dois destinos 

possíveis da sombra: incorporada plenamente, via proximidade do nhe’ë, que supõe, por 

sua vez, alcançar o aguyje, ou ex-corporada, via territorialização no ãgue, caso este que é o 

movimento complementar do que acima considerei como Função tekoaxy do nhe’ë.  

 Tudo isto nos permite algumas considerações sobre a temporalidade. A relação 

diacrônica (“na sucessão”) dos dois lados da fórmula e das relações entre a vida e a morte 

nos coloca, de novo, frente ao trabalho de Hélène Clastres. Segundo esta autora: 

É possível ser homem e contudo tornar-se deus, ser mortal e todavia imortal. Uma lógica 

que recusa o princípio de contradição parece operar nesse pensamento que, ao mesmo 

tempo, opõe os extremos e almeja torná-los compatíveis ou compossíveis [...] mas ao 

mesmo tempo que disjunge as duas ordens, estabelece uma mediação que tornará possível 

sua conjunção; pertencer a uma não excluirá pertencer a outra: porém na sucessão, não na 

simultaneidade (Clastres, 2007, p. 114). 
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 Considero que se pertence a ambas ordens na simultaneidade enquanto há uma 

“disjunção inclusiva” (ou intensiva) entre um corpo marã e’ỹ (o do nhe’ë) e um corpo 

tekoaxy (o do mbya, via socialidade do ã) – relação esta que se expressa no lado esquerdo 

da fórmula e que cria uma permanente zona de vizinhança. Considero que se pertence a 

uma ou a outra na sucessão quando no seu afastamento, o nhe’ë ou leva o corpo, doravante 

imperecível, ou o deixa aqui e, junto com ele, esse outro corpo que é o ãgue, memória 

territorializada da caminhada do nhe’ë pela yvy rupa. Tanto na sucessão como na 

simultaneidade, no entanto, conjunções e disjunções são postas em questão pelos 

afastamentos e as aproximações, pois assim como os nhe’ë, após a morte da pessoa, 

continuam a “olhar” aos seus parentes mbya, os Nhanderu Mirim, aqueles que alcançaram 

o aguyje, também “olham”, assim como os ãgue permanecem interferindo nas relações 

entre os vivos; vimos que, “olhar”, como lembrar, são já relações, modos de aproximação 

implicando movimentos. 

 Simultaneidade e sucessão são, em qualquer caso, elementos que complementam as 

possibilidades das variações no que às proximidades e afastamentos se refere. Todas estas 

são questões muito complexas, e o exercício que propus aqui com a Fórmula Canônica do 

Mito é só isso, um exercício possível para pensar as relações de transformação entre os 

duplos e os corpos, uma estratégia da análise. Tratando-se de estratégia, por outro lado, há 

sempre a possibilidade de configurar esteticamente o melhor arranjo para o paradoxo da 

“boa distância”; estética que só poderia ser, também, ética, ou seja, política. Eis que, então, 

ouvi falar de alinhamento. Vejamos de que se trata (de potência e de alegria, certamente). 

 

3.10. O alinhamento da tekoa 

 

 É importante lembrar, ou notar, que proximidades e afastamentos, presenças e 

ausências e sobretudo, fazeres, acontecem no espaço. Proximidades e afastamentos se 

vivem no espaço, são relações espaciais e o que as pessoas fazem nos espaços em que 

vivem, o que fazem nos distintos espaços por onde andam, são constantes transformações 

de afastamentos em proximidades e de proximidades em afastamentos. Disso trata a 

socialidade. 

 A aldeia pode ter um mapa ideal, imitação da vida lá em cima, no amba de 

Nhanderu. A casa de reza (opy), o pátio da casa de reza (oka), as casas (oo), as roças, a 
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mata (kaaguy), a cidade (tẽtã), e os caminhos (tape) que os percorrem, que os juntam e os 

separam são os espaços onde os encontros acontecem. Ao mesmo tempo, os diversos 

momentos do dia e da noite também dão coordenadas favoráveis a certas 

proximidades/afastamentos e desfavoráveis a outras. O conhecimento destas coordenadas é 

conteúdo da sabedoria mbya, do mesmo jeito que como e por onde andar é conteúdo 

privilegiado das falas dos mais velhos.  

 Marcos, aluno do curso de licenciatura indígena na Universidade Federal de Santa 

Catarina, apresentou um trabalho de final de semestre em julho de 2013 onde expunha uma 

entrevista realizada com seu Alcindo Verá Tupã, conhecido karai e tamoĩ da aldeia 

Mbiguaçu (Santa Catarina). Seu Alcindo, segundo o Marcos, explicava esta questão da 

espacialidade dizendo que  

Quando falamos em território estamos pensando em mundo cosmos que envolve a Terra, 

espaço, tekoa, aldeia e a vivência cotidiana. Assim envolvendo a espiritualidade e também 

a especificidade de cada elemento com o qual estamos envolvidos. Quando criou o seu 

mundo e teve todas as coisas, Nhamandu, filho de Nhanderuvuxu disse: “Precisamos criar 

um povo que pudesse lembrar de nós e ter crianças para que possam gritar e fazer com que 

na Terra existam humanos. Só assim o mundo ficaria completo”. Esse povo somos nós, os 

Guarani. 

 O mapa de organização espacial da vida na aldeia, nos tempos antigos, revela como 

provavelmente só o ritual possa fazer (ao seu modo) a estética da socialidade mbya. Tudo 

parece posto a variar, com as diferenciações entre a opy (casa de reza) e a oka (pátio ao 

redor da casa de reza), principalmente, e entre estes e as casas, a roça e a mata. Tais 

diferenciações querem imitar, neste território que é já outro, as cidades das plataformas 

celestes ou amba de Nhanderu. A própria impossibilidade de ser fiel à imitação é já signo 

de que o jogo de Nhanderu é o jogo da variação. Assim, entre os modelos celestiais e as 

cópias terrenas, toda sorte de equívocos e de simulacros conformam o cotidiano do 

paradoxo humano. Em qualquer caso é necessário enfeitar-se pois, nisto concordo 

plenamente com Clastres (2007 [1978]), é por se manterem enfeitados que os Mbya ainda 

podem se dizer divinos. Enfeitar-se é saber diferenciar-se. 

 Eunice, cacique da aldeia Morro dos Cavalos (Florianópolis/SC) e também aluna do 

Curso de Licenciatura Indígena da UFSC, em continudade com a fala de Marcos (seu 

marido) sobre o território e a territorialidade Guarani, nos revela em que consistia essa 
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estética tão política dos Mbya. Assim, explicou que antigamente a Terra, o território 

Guarani, era protegido por umas lideranças, chamadas kyrymba, que eram responsáveis 

pela proteção do território de ataques de inimigos. Quem liderava o trabalho dos kyrymba, 

quem ditava as regras segundo as quais deveriam agir, o teko dos kyrymba, era o próprio 

Nhanderu. Este “passava as leis pro karai, que estava dentro da casa de reza”. O que o 

karai mandava, era praticado pelos xondaro (guerreiros), que “ficavam em volta da casa de 

reza, protegendo essa casa de reza e fazendo os afazeres em volta”, tudo isto para 

“fortalecer os kyrymba”. “Então”, explica Eunice, “cada um tinha uma regra a ser 

cumprida”. Aqueles que ficavam dentro da casa de reza eram os que tinham uma 

comunicação direta com os nhe’ë, por meio dos quais recebiam as informações dos 

Nhanderu. “Eles eram os que estavam diretamente em contato com Nhanderu, e aí esses 

sim que eram os donos da palavra, eles eram os donos da verdadeira palavra e do 

sentimento”. Eram pessoas sagradas e “tudo em volta deles era sagrado”. Eles tinham 

também as suas regras, várias regras: “Não podiam mexer com plantas, não podiam matar 

uma planta, não podiam matar um animal porque ele era um ser sagrado”. Os que ficavam 

em volta da casa de reza, na oka e seus arredores (dentro da tekoa, da aldeia), eram os que 

faziam a produção dos alimentos, os que plantavam, colhiam, caçavam e cozinhavam. 

“Então eles poderiam preparar a terra, mas com a ordem do karai que recebia a ordem do 

Nhanderu”. Cada um tinha a sua função, o seu trabalho. Só os kyrymba, que ficavam nos 

arredores da tekoa, guardando a aldeia, é que podiam matar, caso fosse necessário. “E 

faziam então o ritual do guerreiro, que era fazer esse ritual de quando se vencia uma 

guerra”. Os kyrymba eram o pólo oposto dos karai, os donos da palavra, os que ficavam na 

casa de reza; “era totalmente o contrário”, explica Eunice.  “O que estava no centro 

protegia aquele que estava em volta, e o que estava em volta protegia aquele que estava no 

centro”. Diz Eunice que a aparição dos brancos foi como “jogar uma bomba” no meio 

deste espaço, desajustando tudo.   

Depois dessa invasão que teve no Brasil, no nosso território aqui, se espalhou. Se espalhou 

por vários lugares e hoje então a gente pensa assim, no meu pensar, e aí eu quero que os 

Guarani que estão aqui presentes me corrijam, se eu estiver errada, mas no meu modo de 

pensar quando se espalhou tudo isso aquele que estava no centro foi pra lá, e aquele que 

estava aqui, foi pra cá e começaram a se trocar essas funções e talvez por causa disso até 

hoje não se encontrou esse alinhamento. Então, por causa disso essa luta pela terra. É mais 

ou menos isso (Eunice, Florianópolis 2013).    
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 Gostaria de completar a explicação de Eunice com uma fala de Timoteo Popygua, 

liderança guarani que trabalha há anos na Comissão Yvy Rupa e que foi, até recentemente, 

cacique da aldeia Tenondé Porã (São Paulo). Timoteo, segundo ele mesmo conta, é filho 

de um dos últimos kyrymba. Retiro a fala de Timoteo da tese de Macedo. 

Antigamente, os xondáro eram treinados para cuidar da opy. Viviam em treinamento [ou 

em danças: jeroky], passavam ervas medicinais em seu corpo e saíam à procura de 

alimentos nas matas. Essa era uma das danças que eram tão perigosas, que chegavam até a 

morte, pois os xondáro eram treinados com os espíritos dos mortos. E existiam muitos na 

floresta, eles até desafiavam, entravam em conflitos, quando eles estavam em nhetangara’i 

(...). Antigamente os Guarani não falavam xondáro, e sim tangari ou tangara’i, e quando 

iam fazer essa dança, diziam nhatangara’i vi, “vamos dançar na preparação de guerreiros” 

(...). Esses costumes não são mais utilizados, os próprios pais têm medo de seus filhos 

crescerem agressivos (apud Delane, Almeida e Oliveira 2008, p. 34 apud Macedo, 2009, p. 

113-114).  

 

 É muito pouco, considero, o que sabemos dos kyrymba e da antiga organização 

sócio-espacial das tekoa Guarani; como diz Eunice, hoje em dia se perdeu este alinhamento 

do passado. No entanto, considero importante prestar atenção ao caráter ao mesmo tempo 

estético e político que implicava este alinhamento, uma vez que o problema da variação, 

como estou tentando mostrar, é justamente a expressão da relação entre as plataformas 

celestes e terrestres. Considero, como venho tentando argumentar, que tal relação é ao 

mesmo tempo política e estética, uma vez que é pela diferenciação inerente ao ‘povo do 

alto’, signo da invenção e, assim, da criatividade diferenciante (ver Wagner, 1981) de 

Nhanderu, que a diferençação entre os próprios mbya (manutenção das diferenças intra 

corpo de parentes) se torna tão relevante. Considero que o caráter aparentemente moralista 

do que se convencionou considerar como a “religião” guarani, e que os discursos dos karai 

e das kunha karai, “os verdadeiros donos da palavra”, veiculam, diz respeito à importância 

de manter as diferenças num movimento constante de atualização que permite a existência 

de corpos diferenciados no interior de um mesmo corpo de parentes. Assim como a 

diferenciação, via adornos e usos dos corpos animais para compor corpos humanos, é o que 

torna o corpo território de outros e, assim, um corpo potente, também a diferenciação das 

pessoas dota de potência ao corpo de parentes. Eis nisto que, ao meu ver, reside a 
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intencionalidade de Nhanderu, o seu agenciamento, a sua política-estética. Só mantendo as 

diferenças ativas é que é possível criar zonas de vizinhança.  

 Tais diferenças, no caso do corpo de parentes mbya, dizem respeito aos gêneros e 

às idades, mas também aos nomes e às regiões de onde estes nomes vêm, assim como aos 

objetos que estes corpos podem usar e, nisto, aos seus saberes e potencialidades, assim 

como aos territórios que ocupam. A diferençação, intuo, é que está na base do mborayu e, 

portanto, da troca e da reciprocidade: é porque aquilo que se dá não poderia ser o mesmo 

que se recebe, que a assimetria, e com ela a variação, estão asseguradas. Voltarei a este 

tema no próximo capítulo. Por ora, cabe notar que entre o karai e o kyrymba (entre a 

função-xamã e a função-guerreiro) a relação é de síntese disjuntiva, uma relação como 

“movimento de ‘implicação recíproca assimétrica’” (F. Zourabichvili,  p.81 apud Viveiros 

de Castro, 2007, p. 100), cada um deles, por sua vez, ocupando um extremo de uma 

polaridade e, sendo que cada extremo (opy e kaaguy, e entre eles a oka) é, por sua vez, 

centro, ou seja, lugar de trânsitos, esta polaridade está, constantemente, posta a variar. Eis 

o conceito do alinhamento político que intuo entre os Guarani (via outros, claro está).   

 

3.11. O fogo de Nhanderu 

 

 É justamente a variação (de corpos e duplos, pessoas e nomes, relações de 

parentesco, tempos e territórios) o que se esvai com a falta de alinhamento. Eis porque a 

memória parece ser mais importante que nunca, mesmo quando isto pode só ser o mesmo 

equívoco de sempre. Antigamente as pessoas lembravam mais de Nhanderu, dizem os 

tamoĩ. Antigamente, quando a Funai, a Escola e a Funasa ainda não tinham entrado nas 

aldeias com suas construções de alvenaria, políticas e horários. Antigamente, naquela 

época em que os xondaro, todo dia, quando a tarde começa a se insinuar, dançavam na oka 

e desenhavam sobre a terra seus movimentos de guerra. Desenhos que viravam poeira. 

Para além de um treino antecipando guerras e vendettas, a dança dos xondaro esquentava 

seus corpos, corpos que eles entregavam para a queima de tudo o que neles era tekoaxy. 

Havia também que varrer ao redor da opy para anular as possibilidades de esconderijos 

para os ãgue. E havia que varrer os corpos daqueles que ficavam na oka, espreitando a 

noite, os jekupe. Karai Tataendy Oka trabalha mesmo com Nhanderu. Ele é responsável de 

cuidar do fogo que fica na oka de Nhanderu, lá em cima, no amba. É isto que diz o seu 
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nome. Mas agora ele está aqui na Terra, veio trabalhar com o seu pai e sua mãe daqui. 

Aqui, ele fica na opy; é um karai, só que tem espírito forte e por isso às vezes é bravo. Lá 

em cima ele é um xondaro da oka.  

 Quando Nhamandu kuery iniciam a sua caminhada de volta, levando o sol, os 

últimos raios do astro iluminam a oka.  Essa é uma hora difícil, a hora em que aqueles que 

não vemos (jaexa e’ỹ va’e) fazem as suas apostas: quem é que vai decidir? A quem caberá 

o controle dos desejos e vontades dos mbya? Às vezes acontece até com o karai, nessa 

fatídica hora. Principalmente nestes tempos em que memórias e esquecimentos não são os 

mesmos e em que os xondaro já não se reúnem à tarde, para limpar a oka.  Então, às vezes 

o karai fica mal à tarde, desanimado, com preguiça. É que ãgue anda por perto. Aí ele fala, 

“ah, acho que hoje só vou dormir, só vou deitar”. Nhanderu não quer isso, né, mas ãgue 

está lá segurando ele para não rezar; assim é como o explica Vera. Embaraete! Se ãgue 

enfraquece a pessoa, tem quem a fortaleça.  

 A tarde é uma hora em que muitos movimentos se decidem – quem vai andar com 

quem na noite que se aproxima? Não se pode é andar sozinho; essa hipótese não parece 

existir no pensamento mbya. Dizem então os tamoĩ que quando já ficou de tardinha, ou à 

noite, quase de noite, e a criança não fica quieta, está agitada, faz bagunça, não é mais ela 

que está fazendo isso. “Porque tem muito animal que se levanta de noite: cobra, onça, 

sapo; que vão comer de noite”. Por isso que xeramoĩ não come mais nada depois das 

quatro da tarde. “Por quê não come? Ãgue também?”, pergunto.  

Não, esse aí já é outro. Diz que opy reiko, opy reije, neramoi reve ndee takuapu, mborai 

remonhendu... ndaevei... kaaru kuaray ndojopevei ramo ndee xoo re’u, ndaevei rekoa py re 

kaaru, porque kuaray ndojopeveima. Ha’e, pytü teï re kaaru manje remano ramo neã 

ojevirara xivi... é... entonces jajepota... É, então! Xeramoĩ falou isso pra mim. (Augustinho, 

Araponga, 2012).  

  

 O avô de Augustinho falou assim “Diz que quando você está na opy, quando você 

entra na opy, com o seu avô, você toca takuapu, você faz soar o seu canto; não é bom 

comer carne quando à tarde Kuaray não esquenta mais, não é bom na sua aldeia de tarde, 

porque Kuaray não esquenta mais. Então, ele dizia que quando você morrer a sua sombra 

virará onça e então nos transformamos”. Ao ouvir estas palavras, fico pensando que o calor 

de Kuaray, assim como o fogo de Tupã, retiram do alimento as suas potências 
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transformadoras, as “sujeiras”, tudo aquilo que pode vir a adoecer as pessoas, memória da 

socialidade do animal caçado. Kuaray que trabalha aqui na Yvy Rupa com o “aparelho”, o 

tataendy riru, e com esse aparelho ele queima na Terra aquilo que interfere na vida social 

dos mbya. O calor de Kuaray, assim como o fogo de cozinha, se situa, como operador de 

transformações, nesse espaço justo das adjacências das socialidades. 

 É, a tarde é um momento delicado, de suscetibilidades intensivadas e cuidados 

necessários. Uma hora ambígua, de transformação na composição de afastamentos e 

proximidades. Como numa coreografia ou num campo de batalha os movimentos de 

retirada de uns permitem o avanço dos outros. Nhamandu kuery vem levando embora 

tataendy riru, aquele que é como um raio; Kuaray então se distancia e com ele leva o seu 

calor; os ãgue começam a se alegrar, em rebuliço vão ocupando os lugares onde a luz não 

chegará mais até no dia seguinte; está chegando a hora de eles andar à vontade. Não é 

conveniente disponibilizar a oka para a bagunça dos ãgue, e liberar a própria sombra para 

ir passear com eles. Não é conveniente disponibilizar o corpo, tornando-o visível aos 

olhares dos ‘donos’ (-já) dos animais da mata. A tarde, na aldeia, na oka, é a hora do estalo 

do tukumbó (o látego). Algemiro me explicou que o tukumbó faz um elo com o ovyra, 

aquele relâmpago fininho produzido pela caminhada de Tupã kuery, que todas as tardes 

visitam os seus parentes de outras aldeias para jogar manga (peteca) e paquerar as moças. 

O tukumbó, com o seu estalo, imita o som do trovão e a luz do relâmpago. É um aviso; que 

se cuidem aqueles que mexem com os nhe’ë, porque eles têm parentes fortes – os que 

moram no alto –, que cuidam deles nos caminhos que vão e vêm da Terra. Parentesco é pra 

isso, um cuidado.  

 Lembrando dos Nhanderu é que alguns xondaro estalam os tukumbó enquanto 

outros rodeiam a opy e cobrem as suas paredes externas com tataxina, a fumaça do 

petygua, que faz o elo com a palavra de Jakaira. A fumaça faz a limpeza, da oka primeiro, 

da opy e dos corpos depois. Antecipação de um fogo mais intenso, tata vaikuei, o “fogo de 

Nhanderu”. Se, ao se retirar, Kuaray leva esse calor que mantém os “seres que não vemos” 

a distância, se ele leva consigo a possibilidade dessa distância, então os mbya tem que se 

esforçar para trazer esse calor-distância por outros meios. É para isso que se faz estalar o 

tukumbó e que se faz soar o popygua dentro da opy: “pra se afastar mais ainda”, explica 

Karapetu. Por isso que antigamente o entardecer, a hora da ambigüidade intensiva era 

também a hora do xondaro e do coral das crianças. Na dança, os xondaro conseguiam 
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atrair para si o calor do povo que mora em cima, yvategua va’e, o calor dos deuses; o que 

primeiro se faz com o movimento dos corpos, depois se faz com a altura das vozes, 

omonhendu. Pois o som do canto é também um caminho que favorece proximidades. 

 O coral das crianças alegra os karai, as kunha karai. Diz xeramoĩ que se eu 

continuar cantando Nhanderu vai por a mão em mim. É que cantar faz o corpo ficar quente. 

Igual aconteceu aquele dia: quando me deixei cair exausta depois de ter tentado 

acompanhar os pulos dos jovens dentro da opy, enquanto Kuaray Mirim com o mbaraka se 

esforçava tanto, xeramoĩ se aproximou e me disse: “Esse daí é o fogo de Nhanderu. Deixa 

queimar”. O fogo de Nhanderu, chamado tata vaikuei na casa de reza.  

 Calor e frio são sinais de afastamentos e proximidades. Por isso também que 

naquela outra ocasião, de manhã, enquanto conversávamos sobre a minha vontade de tocar 

o takuapu na opy, Marciana pediu a Vilmar para me explicar que as mulheres têm que 

pegar o takuapu quando o yvyraija está se levantando para cantar, porque não pode passar 

no meio depois, pois o vento que faz o corpo em movimento esfria aquele que está 

cantando. “Marciana falou que quando [o yvyraija] está lá tocando o violão, aí Nhanderu já 

manda aquele..., como que eu vou dizer, eh... aquela coisa igual fogo;  fogo caindo na 

nossa cabeça dá aquele quente, para a gente suar muito”. Aí que Nhanderu queima “aquela 

coisa ruim que tem no corpo”. Kerexu às vezes fica com medo, de sofrer, de cair e não 

respirar mais. Dá medo, mas ela diz: “Eu tenho que me entregar para o Nhanderu para me 

queimar tudo o que tem no meu corpo que é jui (sapo), hevoi (minhoca), tudo o que tem 

que queimar”. Inclusive ãgue, aquele que gosta de ficar perto e faz a pessoa ficar nervosa: 

“Ah, vou brigar com alguém”. Aí tem que queimar também. 

 

 Tempos e espaços determinados são oportunidades para encontros, aproximações e 

relações específicas, e cuidados especiais devem ser tomados para evitar estabelecer 

contatos e afinidades com quem não se quer, como estamos vendo.  Quando perguntei a 

Karai Mirim de onde que os donos do ciúme, da “braveza” estão olhando, ele me disse: 

“Em cima da árvore, na folha da árvore, ou embaixo na mata, ou em cima das nuvens. Eles 

são tipo Nhanderu também, que para eles andar não é difícil também. Eles também tem 

alguns carros para andar, carros que a gente não vê”. 

 Naquela noite, durante o Nhemongarai de julho, xeramoĩ começou a falar do ãgue 

ijaguyje. Disse que há um carro que leva os ãgue debaixo da terra. Às vezes, é possível até 
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ver as luzes desse carro. É parecido com um vaga-lume, só que um pouco maior e, em 

lugar de piscar, é uma pequena luz que fica acessa. É o carro dos ãgue. “Eles pensam que 

estão no avião, ou no carro, assim, indo e voltando. E não só na aldeia que eles vão viver, 

eles vão no mundo inteiro, de noite”, explica Karai Mirim. “Então omanongue, no tempo 

que ijaguyje, eles vivem andando no carro, mas só que a gente não vê. Eles estão no carro, 

de avião, de moto, vai longe, vai pra outra aldeia”. Se antes tinham que percorrer os 

caminhos a pé, durante o Ara Yma, quando eles ijaguyje, fica bem mais fácil: “Vai daqui 

de um pulo só até a outra aldeia”. Trata-se de um tempo em que “não é tão difícil para eles 

rodar no mundo. Pode ser de carro, pode ser de moto, pode ser de avião”. “Eles arrumam 

fácil as coisas pra viver. Ijaguyje é isso”, afirma Karai. 

 Diz Vilmar que o pai dele falou que ãgue ijaguyje quando chega Ara Yma, a época 

do frio, uma época em que quem tem espírito forte, karai do okaigua, como Augustinho, 

não pode fazer oração. “No Ara Yma é só Mirim que faz mais oração, porque eles são 

Mirim e têm que estar sempre fazendo oração para ficar fortes”, explica. Durante o Ara 

Yma o ãgue, que já é velhinho, fica novo outra vez, igual acontece com o nhe’ë no amba 

de Nhanderu. Em palavras de Augustinho: 

No Ara Yma a gente tem que ter medo mesmo, porque omanongue ficam no mbayru, no 

carro deles. A gente tem que ficar com medo mesmo, porque omanongue tá pra lá e pra cá, 

com o carro. Igual Nhanderu. Nhanderu tem carro, tem ônibus, tem tudo lá no céu. Então 

omanongue também no Ara Yma fica ijaguyje, então fica igual Nhanderu também, de carro 

pra lá e pra cá.  

No Ara Yma omanongue fica ijaguyje porque de repente você vai ver tipo uma estrela, né, 

mas grande assim grandão, indo devagarzinho, a noite. Isso daí é mbayru (carro, avião) de 

omanongue. Isso daí dá pra gente perceber, porque vaga-lume de verdade a gente sabe que 

acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga, e esse daí que eu estou falando, é grandão 

e não apaga, só vai assim devagarzinho assim aonde que cai.  

 

 Ijaguyje: a maturação, a renovação, a perfeitção, é algo que acontece também com 

os ãgue. Chama a atenção a ênfase que se faz em um aumento da possibilidade de 

movimento, da capacidade de movimento. No Ara Yma eles, os ãgue, podem tudo, porque 

é quando eles ijaguyje. Eles ficam alegres nos seus carros. Veremos, nos capítulos que se 

seguem, a importância do movimento, de sua possibilidade e/ou impossibilidade para esse 
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universo de relações sociais em que os mbya parecem estar imersos, e que espero esteja 

pelo menos se insinuando por entre as linhas e as entre-linhas deste trabalho. 
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CAPÍTULO 4: DA OPY E SEUS MOVIMENTOS 
 

 

4.1. Ara Yma e Ara Pyau: onde se fica, como se fica 

 

 A avó de Karai Mirim contava assim: Diz que Nhanderu perguntou a Kuaray “O 

quê você vai querer levar para ir contigo para a Terra?”. Aí ele falou: “Eu vou levar o sol, 

para as velhinhas, para os velhinhos, para deixar eles novos”. Aí Nhanderu perguntou ao 

Frio: “E você?”. E o Frio respondeu: “Eu vou levar o frio para os jovens, para a mulher 

bonita, para o homem bonito ficarem rodeando o fogo igual velhinhos. Eu vou levar o frio 

para deixar os jovens ficarem velhos”.  

 Entre o frio e o calor, entre a juventude e a velhice, a maturação e a renovação: o 

ijaguyje. (Quase) tudo na Terra ijaguyje, plantas, animais, omanongue. Fora da Terra 

também: os nhe’ë ijaguyje em Ara Pyau, no amba de Nhanderu – velhos se tornam jovens 

ou jovens se tornam crianças (ouvi as duas versões). “Ladeira (1999)”, diz Pierri, 

“argumentou convincentemente que a concepção de eternidade mobilizada pela 

cosmologia guarani é aquela dos ciclos que se renovam indefinidamente, e não aquela das 

formas estáveis e imutáveis de Platão” (2013, p. 136). A inesgotabilidade dos “elementos 

originais” que povoam a yvy marã e’ỹ – essa terra onde “nada tem fim” – é o efeito da 

“renovação dos ciclos” (Ladeira, 1992, p. 96 apud Ladeira, 2008, p. 126-127). Ijaguyje é 

perfeição enquanto maturação e renovação; o novo de novo, nesse eterno retorno que só 

pode ser o da afirmação da potência, o da potência da afirmação.  

 Saber os tempos, as épocas, as estações em que cada espécie e cada ser, cada corpo 

e cada duplo ijaguyje é um valioso conhecimento que conforma o calendário Guarani a 

partir do qual se regiam a maior parte das atividades antigamente, principalmente antes da 

escola chegar com seus turnos, fins de semana, férias e feriados nacionais. Estes tempos e 

ciclos são também espaços, ou antes, movimento que cria o próprio conceito de espaço. 

Diz Cadogan que Ara Yma pode ser traduzido como “tiempo-espacio originario”, sendo o 

nome que se aplica ao inverno, que também pode ser dito “ara yma ñemo-kandire”, 

“resurgimiento o resurrección del tiempo-espacio en que apareció Ñande Ru, el retorno del 

tiempo-espacio primitivo” (1959, p. 18). Trata-se de um tempo que vira espaço pelo 

movimento; movimento este de diferenciação de Nhanderu Tenonde que cria para si um 
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corpo-terra para habitar e percorrer. Já Ara Pyau, o “tiempo nuevo”, a “época nueva”, 

expressa a própria idéia de renovação, o movimento de transformação, a primavera no 

nosso calendário (idem). Segundo Cadogan, “estos tiempos dan a entender que la 

primavera (como el verano: Kuaray puku a jevy = el retorno de los soles largos) fueron 

creados por Ñande Ru después de surgir a la actividad” (idem).    

 Laderia (2008) conta que Ara Pyau começa com uma ventania (yvytu) e termina 

com um trovão, o yapua – trovão com relâmpago e sem chuva que é o signo de que Ara 

Pyau chegou ao fim dando passo a Ara Yma; é também “o sinal de Nhanderu kuéry de que 

eles estão recolhendo-se” ( idem, p. 170-172). Assim, tanto o yvytu como o yapua, são 

signos dos movimentos do povo do alto, os yvategua va’e, movimentos estes que definem, 

desde o alto, e na relação deste alto com o baixo, que é a Terra, as relações, as trocas, a 

política e os movimentos daqueles que andam sobre a Terra, assim como daqueles que 

habitam as copas das árvores (certos ‘donos’) e daqueles que habitam outros amba. 

Enquanto Ara Pyau – época em que os Nhanderu vêm com mais freqüência à Terra - é o 

tempo do plantio, o tempo em que florescem as flores e em que maduram os frutos, Ara 

Yma – época em que os Nhanderu se “fecham” dentro da opy (casa de reza) do amba - é 

mais favorável à caça, pois é a época em que os animais não estão se reproduzindo.   

 Movimentos definem tempos e espaços e determinam as possibilidades das 

interferências; são os movimentos (os deslocamentos e trânsitos) que tanto constituem 

como possibilitam as distintas socialidades. Lévi-Strauss extrai dos mitos norte americanos 

uma articulação que expressa bem o que podemos notar entre os Mbya:  

“Por isso, a noção de espaço evolui, inserindo-se num contínuo de várias dimensões; antes 

absoluto, esse espaço tornado indissociável do tempo passa a ser relativo. Não se define 

mais pela oposição estática entre alto e baixo, mas pela oposição dinâmica entre próximo e 

distante, determinados por coordenadas sociais em vez de cósmicas” (Lévi-Strauss, 2006, 

p. 172).  

 

 No caso que aqui nos ocupa, no entanto, coordenadas sociais e coordenadas 

cósmicas aparecem, antes que como alternativas umas das outras, como intrinsecamente 

articuladas e mutuamente interferidas (principalmente as sociais pelas cósmicas); 

coordenadas cósmicas são, fundamentalmente, sociais, signos de uma socialidade para 

além da plataforma terrestre.  
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 Partindo desta idéia da socialidade como marcada pelo movimento que gera 

proximidades e afastamentos, veremos neste capítulo uma pequena parte do conhecimento 

dos mbya sobre os trânsitos dos nhe’ë entre as plataformas celestes e terrestre, trânsitos 

estes que, ao meu ver, são justamente a matéria dessa continuidade entre homens e deuses 

amplamente atestada pela etnologia guarani. Conta o tamoĩ Vera Mirim que a opy é o lugar 

onde estão todos os nhe’ë que dão força para todo mundo. “Não só para um corpo só”, 

explica Vera Mirim, “eles estão sempre em todas as opy que existem no mundo”. 

Nhanderu foi quem determinou que fosse assim; ele mandou os nhe’ë para cuidar das 

pessoas que vivem aqui na Terra: “Tereo ko yvypy, enhangareko”. “Vai para a Terra e 

cuida dos nossos filhos. Estou mandando vocês para ajudar os nossos filhos sagrados”, 

disse Nhanderu. Nhe’ë mirim kuery oguerojapyxaka. Os nhe’ë ficam na opy, e pedem força 

para todos os mbya que estão na yvy rupa – ficam “prestando atenção” (oguerojapyxaka). 

Mbyte mbyte gui oguerojapyxaka: no centro, no meio, eles pedem para Nhanderu, eles 

cantam e dançam, para mandar força para os seus corpos da Terra.  

 Ovyvaro py re, diz Neusa86, é o nome da opy na linguagem sagrada. É assim que os 

tamoĩ e as jary falam também da opy sagrada dos nhe’ë. Nessa opy têm vigias, que ficam 

na porta; são os okenda ruvixa, os xondaro roke, os jekupe: Nhanderu Tenondegua ijekupe 

va’e. “Nada se aproxima dele, eles cuidam da porta de fogo”, conta o tamoĩ Vera Mirim; a 

porta de fogo da opy sagrada, tataendy riru. Diz Karai Tataendy que em Ara Yma 

“nhanenhe’ë kueyre opai Nhanderu retã py”, “todos os nossos nhe’ë estão na cidade do 

Nhanderu”. No final de Ara Yma, Nhanderu chama todos os nhe’ë para se reunirem. 

Xeramoĩ Augustino contou que primeiro eles ficam todos sentadinhos, na oka da opy. 

Nanderu vai fazer reunião. Então, ele abre tataendy riru, a porta de fogo, e nhe’ë só fica lá, 

dentro da opy.  Depois, ele fala para Mirim Kuery87: “Agora vocês vão voltar de novo para 

a Terra, vão voltar de novo”. Aí alguns deles vão falar assim: 

“Eu não quero mais voltar, porque lá na Terra eu vi coisa por coisa tudo ruim. Eu andava e 

não gostava mais de ficar. Então eu aproveitei que eu vim, e não quero mais voltar. Na 

Terra eu vi tudo diferente, então, o meu corpo lá na Terra não vi do jeito que eu vi aqui, 

que o jeito que eu vi aqui no Nhanderu, eu vi tudo diferente, coisas bonitas, tudo bonito. Lá 

86 Boa parte das falas que conformam este capítulo foram feitas em um encontro que teve na aldeia Rio Silveira (litoral 
paulista) em abril de 2013. Neusa, uma amiga mbya de São Paulo foi a pessoa que me ajudou a traduzir estas falas. 
Também é este o capítulo em que apresento as falas que tive oportunidade de gravar durante a minha participação nos 
Nhemongarai de Araponga. 
87 Aqui não tenho como explicar por que se refere unicamente aos Mirim. No momento não questionei sobre isto ao 
Augustinho. 
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na Terra já não vi mais assim, então, não quero mais voltar. Então eu, mesmo que meu pai 

e minha mãe estão lá na Terra, eu não posso mais voltar, não quero mais. E também, não 

vou mais trabalhar com meu pai e minha mãe, lá na Terra. Então, eu quero trabalhar aqui 

agora. Porque já trabalhava antes aqui na casa de Nhanderu: fazia, roçava, cortava 

graminha, já trabalhava. Mas só que agora não quero mais voltar pra trabalhar na Terra, 

porque a Terra está toda diferente. Coisa ruim também está acontecendo, então agora eu 

quero trabalhar aqui na casa de Nhanderu de novo. Não quero mais voltar” (Fala de 

Augustinho, Araponga). 

 

 Esta fala do nhe’ë, por assim dizer, “fala por si mesma”. Ele quer ver a Terra, a yvy 

rupa, do jeito que ele ve o amba. “O meu corpo lá na Terra não vi do jeito que eu vi aqui”, 

sendo isto motivo suficiente para não querer mais voltar, para deixar os parentes da Terra, 

o pai, a mãe; ele não se acostumou. O nhe’ë já não caminhará mais entre o amba e a yvy 

rupa... As suas queixas revelam a importância da coincidência entre os modos de vida do 

povo do alto (yvategua va’e) e os modos de vida dos mbya na yvy vai (Terra má), ou, em 

outras palavras, a possibilidade de replicação de uma socialidade em outro território. Este é 

um tema complexo, que eu tenho tentado colocar ao longo da tese em termos da imitação e 

da repetição com variação. Veremos agora que assim como o nhe’ë, também os Mbya 

testemunham a não coincidência entre umas e outras condições de vida e a impossibilidade 

de imitação do Nhanderu reko, fazendo desta situação por todos constatada o solo a partir 

do qual seguir a conversa! Pois se tem algo que não pode acontecer é que as palavras 

deixem de circular. 

 É de trânsitos e movimentos que devemos falar agora. Assim, começarei afirmando 

que o trânsito do nhe’ë é necessário para que a pessoa se mantenha erguida, enquanto 

mbya, no modo de se erguer dos mbya, sobre a Terra. Não é só a existência do nhe’ë, ou o 

fato da pessoa possuir um nhe’ë (e nem sequer do nhe’ë “produzir” uma pessoa) que 

permite a existência e a duração na yvy rupa (plataforma terrestre). É também, como 

veremos ao longo deste capítulo, o trânsito do nhe’ë, a sua capacidade de movimento, de ir 

e voltar, que permite a troca em que consiste a vida, a sobrevivência. Quando o nhe’ë não 

quer mais transitar certos caminhos, aqueles que relacionam as plataformas celestes dos 

Nhanderu e a plataforma terrestre, a morte se achega. É quando ele diz: “Eu não quero 

mais voltar”. A distância entre o nhe’ë e o corpo se torna absoluta, porque passa a ter uma 

medida fixa; a morte como inércia ou ausência de movimento, de um movimento 
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específico que é trânsito entre territórios diferenciados88. A vida como escolha de se 

manter “a caminho”. 

 A cada Ara Yma ele tem, de novo, a possibilidade de escolher. Depois, quando 

acaba Ara Yma, tataendy riru vai ser aberta de novo. “A gente vai pedindo para que isso 

aconteça, temos que ficar atentos quando isso acontecer”, explica o tamoĩ Vera Mirim. 

“Que em algum momento possamos viver e ficar de um jeito só”, assim para alcançar Ara 

Pyau de novo sempre. “Que alcancemos todos o Ara Pyau do jeito que estamos”. É assim 

que os mbya têm que pedir, contam os tamoĩ. Então, que as Jaxuka (as mulheres) e os 

Jeguaka (os homens) cheguem à velhice. Este é o pedido, pois aqueles nhe’ë que disseram 

a Nhanderu que queriam ficar, aqueles que não quiseram voltar, ficam de fato lá. A pessoa 

continua aqui na Terra, um ano, dois anos, só que o nhe’ë dela não está mais 

acompanhando. Depois de um tempo, ela morre. É por isso que os Mbya pedem aos nhe’ë 

que voltem, que continuem nos caminhos entre a Terra e o céu, que continuem 

acompanhando-os para assim poder ficar andando pela Terra até ficarem velhos. Durar89, 

alcançar a velhice, eis o pedido daqueles que são tekoaxy para aqueles que são marã e’ỹ. 

Assim, nos últimos tempos da velhice, quando esta chega ao seu limite, os homens e as 

mulheres voltam a ser crianças (elas precisam ser alimentadas com papinha, têm que ser 

lavadas, não conseguem mais caminhar, etc) o que é outro modo de alcançar o ijaguyje, 

conseguindo ficar o tempo que o próprio Nhanderu estipulou, marcou (oanga), para eles.  

 Quando o nhe’ë, no final de Ara Yma, já não anda mais entre o Céu e a Terra, entre 

Yvate e Yvy Rupa, a distância entre ele e a pessoa se torna uma constante. Nesse tempo, 

parece que há como que uma suspensão da vida, e a duração se torna uma incógnita. O 

nhe’ë pode voltar, mas pode ficar também. A pessoa se aproxima assim da morte.  

 É importante notar as modulações nos trânsitos dos nhe’ë de acordo com a 

88 Esta abordagem que aqui proponho difere significativamente da sequinte afirmação de Pissolato: “Em contraste com 
outras cosmologias amazônicas, podemos dizer que os Mbya não privilegiam, na atividade da alma, a via do 
deslocamento, mas antes a da ‘concentração’, conforme uma tradução de uso comum nas aldeias. Isto é, a via da escuta 
dos saberes originados nas divindades. [...] se aqui o deslocamento não é o meio privilegiado do conhecimento, por outro 
lado, a atividade de nhe’ë não deixa de desdobrar-se constantemente ela própria, em deslocamentos efetivos da pessoa” 
(Pissolato, 2007: 215). Considero, como espero fazer notar ao longo deste capítulo, que é justamente o trânsito do nhe’ë 
entre as plataformas celestes que permitem aos Mbya escutar os saberes, pois estes saberes (palavras e objetos marã e’ỹ) 
são trazidos pelos nhe’ë justamente neste trânsito. Mesmo que se possa argumentar que eles mandam esses saberes à 
distância, via “olhar”, por exemplo, é porque eles estão em constante movimento também na plataforma celeste que eles 
podem, por sua vez, adquirir estes ‘saberes’. É notável, no entanto, que em outro lugar a autora afirme: são “os 
movimentos de nhe’ë entre a morada celeste dos deuses e a Terra” que “definem a própria duração da pessoa” (Pissolato, 
2007: 213). Entendo que a autora não considera o movimento do próprio nhe’ë da pessoa durante a vida da mesma, o que 
é atestado pelas falas a respeito do Ara Yma e do Ara Pyau que aqui presento.  
89 Sobre a duração como objeto do desejo mbya, ver o trabalho de Pissolato (2007). 
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diferenciação temporal que Ara Yma e Ara Pyau ilustram. Todos os mbya ficam sem nhe’ë 

durante o Ara Yma, no final do Ara Yma, enquanto eles estão fechados dentro da opy de 

Nhanderu. Aí que as coisas podem acontecer. A pessoa vai ao mato, anda no caminho, e 

pode cair de repente, ou então pode encontrar uma cobra, que a pega de surpresa. Como 

aconteceu com Vera Mirim. Ele foi ao mato cortar palmito para vender, porque estava 

precisando de dinheiro. Ele estava usando o facão, mas o soltou da mão e o facão foi direto 

na madeira. Aí, quando foi tirar o facão, a mão dele escorregou e ele se cortou. Sofreu 

bastante! Também aconteceu um acidente com Nino; ele também se cortou. “Então, isso 

acontece porque o nhe’ë ficou lá no céu, no Nhanderu”, explica Augustinho. “Isso que o 

xeramoĩ falou pra mim”. 

 Diz ele que antigamente, no tempo de Ara Yma quem tinha filho ou filha novinhos, 

fazia uma casa para ficar lá, só naquela casa. Não ficava andando, com a criança novinha. 

Porque, como vimos, Ara Yma é o tempo em que omanongue ijaguyje e têm muitos deles 

andando por aí, pelos caminhos. Eles ficam a vontade, porque em Ara Yma para eles não 

está difícil passear, caminhar. Mesmo que os mbya não os vejam, eles os encontram. 

“Mesmo se você esta viajando de avião, de ônibus de carro, de outras coisas, outras 

conduções, eles estão vendo você”, explica Karai Mirim. Augustinho, como a maioria dos 

tamoĩ, se queixa: “Isso daí os jovens vocês não estão sabendo mais. Ara Yma como é que a 

gente tem que ficar; Ara Pyau como é que a gente tem que ficar. Todo esse tipo de coisa 

vocês não estão sabendo mais”. O avô dele que contou a ele; contou que Ara Pyau, o 

“tempo novo”, é um pouco melhor para os Mbya. “Todo tipo de coisas pra gente é melhor 

no tempo novo, no Ara Pyau”.  

 

4.2 Socialidades em movimento 

 

 Nos capítulos que antecedem a este vimos a importância da mobilidade, de andar 

pelos caminhos, na vida cotidiana dos Mbya. Este é um assunto que já foi amplamente 

tratado na bibliografia deste povo; mesmo assim, ou provavelmente por isso, considero que 

ainda pode ter bastante rendimento. Infelizmente, não pude fazer uma leitura ampla de 

trabalhos que lidam diretamente com esta questão; vou, portanto, me limitar aos autores 

com quem já estou trabalhando, tomando como referência a Tese de Pissolato (2007), 

quem elabora uma abordagem do parentesco mbya a partir das práticas de mobilidade que 
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constituem, por sua vez, um socius multilocal. Antes que ter um sistema de parentesco 

regido pela distancia entre aldeias, o que parece haver entre os Guarani-Mbya, segundo 

entendi, é a multilocalidade como efeito de um modo particular de compreender o 

parentesco e as relações entre as pessoas (modo este que depende, por sua vez, das relações 

da pessoa com o seu nhe’ë). Isto porque a prática de deslocamento está “fundada numa 

percepção da existência humana como experiência de busca, incessante, por melhores 

condições de vida” (idem, p. 134-135).  

 Assim, o conceito de mobilidade traduz “antes um modo de pensar, sentir, querer e 

fazer que os efeitos práticos visíveis que produz, de deslocamento de indivíduos por 

locais” (idem, p. 142), sendo que o “Movimento motivado é um tema que parece estar 

sempre em foco no tratamento dos estados pessoais e da agência humana” (idem, p. 206); 

motivação esta que, por sua vez, é um efeito da capacidade de consciência e volição do 

nhe’ë. Por fim, Pissolato se distancia de uma abordagem da multilocalidade em termos de 

“reciprocidade entre grupos” como modo para afirmar que são “processos” de produção de 

pessoas realizados numa “dinâmica da constituição temporária de perspectivas, pessoais e 

coletivas sempre em relação” (idem, p. 217). 

 Já em Ladeira, podemos encontrar uma abordagem que inclui a reciprocidade, uma 

vez que, para ela, “mobilidade e reciprocidade caminham juntas”, dado que é a mobilidade 

das pessoas que permite os movimentos das coisas – “sementes, plantas, matérias-primas, 

rituais, mutirões, etc –, ou seja, os “intercâmbios” (2008, p. 103-104). Para Ladeira, é o 

movimento dentro do “mundo terreno (yvy vai)” que constitui o território ao mesmo tempo 

em que o cuida, sendo este cuidado “praticado com perseverança, mesmo sob as condições 

mais adversas, por todos os seres e espécies que interagem no mundo Mbya nas diversas 

esferas”; o que, por sua vez, supõe um projeto comum de recriação e conservação (Ladeira, 

2008, p. 197). Do meu lado, suspeito que apesar da profunda diferença de interesses a 

partir da qual, em muitos casos, se estabelecem as relações entre os diversos seres no 

mundo Mbya, é possível que exista sim uma política que, justamente pela diversidade de 

socialidade e teko que define cada território, ou que se territorializa de modos diferentes e, 

assim, ocupa espaços diferenciados (sempre parcialmente superpostos), possa dar conta da 

variação evitando essas catástrofes que, por sua vez, impedem a vida de cada um desses 

seres, seus interesses, suas diferenças e, assim suas políticas. Neste quadro, é claro, esses 

que são muitos, ou seja, nós os brancos, parece que somos suficientemente catastróficos, 
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ou em outras palavras, incompetentes politicamente como para tornar a vida (pelo menos a 

nossa) impossível, ou seja, irrenovável. 

 Este contexto político do qual faz parte a socialidade mbya que aqui nos ocupa, se 

evidencia em uma paisagem composta por territórios múltiplos, diferenciados e 

parcialmente superpostos que, por sua vez explicitam as relações entre as várias 

intencionalidades e os vários desejos que convivem na pessoa mbya. É importante 

posicionar ainda o argumento um pouco mais voltando à questão da “reciprocidade”. Testa 

diz que “apesar de tudo que se encontra no seu meio, os Guarani se esforçam para, através 

do fluxo contínuo de pessoas, objetos, saberes e formas de apoio mútuo, pensar e manter 

yvy rupa como um território contínuo” (2013, p. 03); e poderíamos completar as palavras 

de Testa com estas de Macedo: “Assim, a vida nesta terra implica o trânsito por domínios e 

o uso dos recursos de outras modalidades de sujeitos, manejando intercâmbios e 

proximidade física com uma descontinuidade ontológica sempre posta à prova” (Macedo, 

2009, p. 221).  

 As questões que se colocam, para o contexto desta análise, são várias: a 

continuidade de um território que se efetua contra a descontinuidade que supõe a existência 

de outros territórios, a existência de uma política (certamente complexa) que permite que a 

descontinuidade entre territórios diferentes seja justamente o que faz retornar a vida e sua 

possibilidade e, por fim, a dificuldade para situar a troca, da qual tenho falado 

insistentemente, como um dos aspectos de dita política. Para lidar com esta última questão, 

seria necessário questionar se é possível imaginar a “produção” de uma pessoa, de um 

grupo de parentes ou de um território sem incluir no processo o movimento de pessoas, 

coisas e palavras, por entre os territórios, com as mais diversas conseqüências (dentre as 

quais destacaria a saúde e a doença, o fortalecimento e o enfraquecimento), assim como 

perguntar-se se não seria tão impossível como desejável afirmar a descontinuidade 

ontológica entre os seres que habitam e, ao mesmo tempo, criam estes territórios. Questões 

todas elas que nos direcionam a estes movimentos que aqui tenho em vários momentos 

chamado “troca”.  

 Devo esclarecer (antes tarde que nunca) que a idéia de troca com que estou 

tentando compreender os movimentos da socialidade mbya não se encontra ancorada em 

uma discussão mais ampla sobre a troca como conceito antropológico, econômico, jurídico 

e nem filosófico. Até agora estou usando a idéia de troca para fazer referência à relação 
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(problema propriamente antropológico) como um conceito que é sempre dependente de um 

movimento e de um deslocamento: é porque pessoas, palavras e objetos estão em 

movimento que as relações são evidenciadas como eventos (encontros e interferências) 

postos a variar. Vão se configurando os elementos desta paisagem: o parentesco como 

movimento de alimentos e palavras que alegram e seduzem, como movimento de 

pensamentos ancorados na memória, a sociabilidade como aconselhamento, movimento de 

palavras que orientam, a feitiçaria como movimento de palavras e objetos que adoecem. 

Troca, neste intuito, diz também respeito a uma mudança de lugar, de função, de sentido, 

mudança esta que sempre afeta a mais de um e que, note-se, afeta de mais de um modo a 

mais de um. Este último aspecto da troca é o que a torna, também, a expressão de uma 

dessemelhança ou, para ser mais exata, a explicitação de uma assimetria; a assimetria 

sendo, pelo menos em sua dimensão semiótica, tanto a possibilidade como o efeito da 

troca.   

 O termo “troca” foi aparecendo no texto de acordo com as necessidades expressivas 

do mesmo, com o próprio decorrer da análise na composição de um entendimento possível, 

e a idéia de troca foi se evidenciando como, por uma parte, totalmente aderida à idéia de 

movimento e, por outra, como indistinguível do conceito de relação. É necessário, então, 

dizer que aqui troca diz respeito a relações vistas como efeitos de movimentos, que são, 

por sua vez, efeitos de relações. Dizer “troca”, em certo sentido, é uma estratégia usada 

para deter o fluxo, fazer um corte, tornar visível, perceptível, a relação (por um lado) e o 

movimento (por outro). O intervalo é necessário ao sentido. Troca, por outro lado, é 

justamente o elemento de que se compõe a política altamente estética que constitui a 

socialidade mbya. Troca que, no caso mais específico desta análise, se refere a 

aproximações e afastamentos.   

 Compreendo ser oportuno fazer a “troca” desta etnografia dialogar com a Troca 

enquanto conceito relevante e com uma historicidade própria no campo da antropologia. 

No entanto, peço ainda paciência ao leitor, pois é necessário que prossigamos por outros 

caminhos antes de desenhar essa paisagem; caso contrário, nos faltariam cores pois, não 

seria a troca a versão política do cromatismo? Votarei a este assunto no próximo capítulo. 

Agora, é necessário que tenhamos uma percepção ainda mais acurada da importância do 

movimento para a compreensão da socialidade mbya tal como aparece aqui. 
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 Para dar prosseguimento a este assunto volto a afirmar que os Mbya sempre estão a 

caminho, pois mesmo quem reside de modo mais permanente em uma aldeia tem que sair 

já seja pra ir ao mato (para caçar e coletar materiais pra fazer artesanato, cortar palmito pra 

vender, levar uma equipe técnica pra fazer um relatório com vistas a conseguir 

demarcações, ir procurar mel, etc), já seja pra ir à cidade (para vender o artesanato, fazer 

compras, assinar documentos relativos ao Bolsa Família ou Bolsa Escola, ir ao Hospital, 

fazer exames, ir nos bailes, em shows, etc), já seja pra fazer viagens (para ir visitar 

parentes em outras aldeias, conhecer paqueras do Facebook, participar em encontros e 

reuniões, se distanciar de uns parentes ou se aproximar de outros, etc). Sempre se está a 

caminho e, o que é mais importante aqui, a maior parte das vezes se anda por territórios 

alheios, o que torna a vida um tanto perigosa, ainda que, graças à capacidade antecipatória 

dos karai e das kunha karai e à ajuda dos nhe’ë, nem sempre imprevisível.   

 Nesta tese, abordo a questão do movimento distribuindo-a em três aspectos a 

considerar: a) a capacidade de movimento dos diversos seres, visíveis e invisíveis, com 

quem se pode ter relações, o que se define pelos tipos de corpos de cada um deles; b) a 

existência de modos diferentes de caminhar, de se mover e se locomover (a pé, de carro, 

em veículos visíveis, como os ônibus urbanos e interurbanos, os carros da Sesai ou da 

Funai, os aviões, os barcos, e em veículos invisíveis, como os dos Nhanderu ou os dos 

ãgue, em um banquinho - o apyka - como faz o Nhanderu, nos ombros das pessoas como 

fazem os nhe’ë); e c) a diversidade dos territórios, a questão da propriedade destes 

territórios e os diversos caminhos que cruzam, atravessam e relacionam os diversos 

territórios entre si. Se o “estar permanentemente a caminho”, ou “no caminho”, é uma 

característica comum a muitos dos entes que vivem ou convivem neste mundo, como 

proponho, o que os diferencia, neste contexto, são os meios de locomoção (nos quais se 

incluem os corpos) e a propriedade de distintos territórios (quem é o dono), assim como os 

caminhos que transitam. Meios de locomoção, territórios e caminhos são diversos, 

diferentes e, arrisquemos, diferenciantes (eles não poderiam ser inócuos). 

 É necessário especificar um pouco mais em que consistem estes territórios 

diferenciantes no contexto da presente análise. Se antes disse que o teko é o meio de 

territorialização da perspectiva, e se vimos que as perspectivas, pelo menos ao se colocar 

em relação, se territorializam em corpos (sendo os corpos composições de perspectivas 

territorializadas – feixes de afecções que constituem um hábitus), então proponho 
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pensarmos os territórios como a atualização de socialidades – as quais cada corpo de 

parentes poderia denominar nhandereko, “o nosso teko” - entendidas como perspectivas. 

Assim, um território específico seria o corpo de uma socialidade específica (a estética da 

socialidade de um corpo de parentes específico, para ser mais exata). No entanto, em se 

tratando de socialidades, como em se tratando de pessoas, só podemos nos mover em um 

plano de adjacências entre afectos e modos relacionais diferenciados e diferenciantes. Se 

os corpos são composições de perspectivas, composições de teko em territorialização, os 

territórios também o são. Seguindo Deleuze & Guattari, diríamos que “o território é de fato 

um ato, que afeta os meios e os ritmos, que os ‘territorializa’” ([1980]1997, p. 120).  

 Notemos: “[...] podemos dizer que são também plurais as plataformas e moradas 

terrestres”, afirma Pierri (2013, p. 117). Isto porque, como nos conta Ladeira, “todos os 

seres que povoam a terra possuem, de acordo com os Guarani, os seus lugares no mundo. 

Os que foram concebidos em Nhanderu reta, e os que foram criados na terra”. (Ladeira, 

2008, p. 146). Todo corpo de parentes é corpo por ser territorialização; como efeitos e 

signos destas territorializações é que podemos falar em territórios. Tekoa, assim, remete 

antes a um processo que a um produto. Até as “práticas de saber”, lembra Testa, 

concebidas nos termos de sua circulação, só o podem ser por indicar modos de 

territorialização específicos, tanto nos corpos (as mba’e porã o ilustram, como veremos), 

como entre os corpos: “elas também se situam no espaço e se constroem nos modos 

específicos de se relacionar nesse espaço (e com esse espaço)” (2013, p. 06). 

 O fato de tanto os corpos, como as socialidades (os diferentes teko), como os 

territórios, fazerem parte uns dos outros, se comporem mutuamente - nas adajcências, nas 

contra-efetuações, nas relações de reversão figura-fundo, na caça, na feitiçaria e no 

xamanismo que pretende as curas das doenças, na sedução, etc –, é postulado pela 

necessidade de uma política que atue como língua franca tornando os diversos regimes ou 

domínios do cosmos comunicáveis. Expressões como “Nhanderu vê tudo”, ou “Nhanderu 

sabe tudo”, ou “Nhanderu é o ‘dono’ de tudo”, indicam, ao meu ver, a função cacique de 

Nhanderu neste contexto político amplamente complexo. A questão que se coloca é se 

podemos mesmo nos referir a esta política em termos de troca, opção que entra em jogo 

pelo fato das relações entre os diversos domínios consistirem nos usos que as pessoas 

(humanas, divinas, animais) fazem daquilo que os Outros (aqueles que não pertencem ao 

seu corpo de parentes) inventam, criam, produzem e, até, são. Troca aqui incluiria, então, o 
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roubo, a compra e a venda, sendo assim pelo fato de não ser possível fazer uso de algo sem 

dar outro algo em troca (seja por extração, contra-prestação, contra-predação, pagamento, 

etc); a obrigação de retribuir, me parece, é o âmago dessa língua franca da política de 

Nhanderu que torna possível criar consistência entre heterogêneos. Veremos no entanto 

que sem dar e pedir não é possível nem pôr em movimento nem ser posto em movimento. 

Questões de escolha, em qualquer caso, e não de contrato. 

 Através do mborayu, da distribuição daquilo que se extraiu de outro território ou 

outro corpo de parentes entre o corpo de parentes do qual a pessoa faz parte, é que os mbya 

“retribuem” a Nhanderu que, por sua vez, compra a dívida e negocia, do jeito que melhor 

entender, com os ‘donos’ que deram aquilo que foi distribuído entre os mbya; é mais ou 

menos assim que podemos imaginar o processo. A política de Nhanderu implica, de 

maneira profunda e misteriosa, a vontade de manter ativa a interdependência, a qual só 

pode existir nos termos das “sínteses disjuntivas” (ver Viveiros de Castro, 2007) ou da 

“consistência entre heterogêneos90”.  

 Para melhor compreendermos em que consiste esta política da troca, peço licença 

para expor um argumento sobre o qual vou me deter ainda no próximo capítulo, momento 

no qual alocarei com maior propriedade os seus motivos. Tal argumento versa sobre os 

efeitos do que vou chamar de perspectiva da dádiva. Trata-se de uma possibilidade de 

imaginarmos as relações entre ‘dono’ caçador e presa a partir da consideração de que a 

presa possue uma perspectiva que é derivada, por sua vez, da relação que mantém com o 

seu ‘dono’. No contexto da caça, lembrando que os Mbya caçam, fundamentalmente, 

utilizando armadilhas (ver Méndes Júnior, 2009), a diferença entre duas perspectivas, 

como podem ser a do caçador e da caça, ou a do ‘dono’ da caça e a do caçador, não se 

mantém igual a si mesma ao longo de todo o processo que vai desde que o caçador procura 

sinais dos caminhos pelos quais andam as diversas espécies de caças, e coloca a armadilha 

bem no meio deles, até que a caça vira alimento das crianças e, assim, é ela que efetua uma 

parte importante das relações de parentesco do caçador. Vejamos brevemente o que quero 

dizer: À medida que o animal vai se deslocando, primeiro pelo caminho onde encontra a 

armadilha, depois passando do ‘dono’ ao caçador no ato de sua morte - a morte, sendo, por 

sua vez, um deslocamento (ou vários) -, chegando, primeiro na opy (pelo menos no caso de 

90 “O problema da consistência concerne efetivamente a maneira pela qual os componentes de um agenciamento 
territorial se mantêm juntos” (Deleuze & Guattari, [1980]1997, p. 138).  
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algumas caças) como caça que será “fumada” (omoataxĩ) pelo opita’i va’e91, na tentativa, 

suponho, de minimizar o seu potencial predatório, e depois na cozinha onde passa das 

mãos do homem que o caçou às mãos da mulher que o cozinhará, e então passa pelo fogo, 

que promove outros deslocamentos (entre o corpo do animal e seus duplos), e daí para as 

bocas e os corpos das crianças que o consomem, etc, ele vai transformando umas relações 

em outras e criando assim zonas de vizinhança diversas que vão se modificando 

mutuamente. Cada uma destas modificações, podemos supor, fazem variar, dentre outras, a 

relação entre a caça e o caçador. Suspeito, e é o que estou tentando argumentar, que o 

mborayu, ou reciprocidade guarani - que tem na distribuição da caça a sua mais frequente 

expressão (pelo menos na literatura) - afirma, justamente, a necessidade de desdobrar e 

fazer variar ao máximo a diferença das perspectivas da caça, que inclui a perspectiva de 

seu ‘dono’ (o dono dessa espécie animal específica), e do caçador introduzindo, 

paulatinamente, novas perspectivas que vão se constituindo como provocadoras de zonas 

de vizinhança. Ao mesmo tempo, a relação entre as perspectivas da caça e do caçador, faz 

variar a relação do caçador com seus parentes, ou seja, com aqueles que recebem, de suas 

mãos, a caça. Desta maneira, por fim, as perspectivas da caça (a presa) e do caçador (o 

predador) podem aparecer juntas sem se anular mutuamente, ou seja, sem que as posições 

de doador (o dono da caça) e tomador, ou de predador e presa (no caso da perspectiva da 

caça) se tornem definitivas e irrevogáveis, pois elas são constantemente revertidas pelas 

interferências que surgem no deslocamento da mata ao corpo das crianças (as quais, à 

noite, terminaram de digerir esta complicada relação enquanto dançam na opy). Cada um 

destes deslocamentos constituem estratégias para poder suportar certas vizinhanças. Eis 

que os devires são tão múltiplos como cotidianos nesta socialidade mbya que aqui imagino 

e apresento. No entanto, da apresentação e imaginação à etnografia propriamente dita há 

toda uma distância que, com certeza, valerá a pena percorrer em outro momento. 

 Como disse acima, continuarei a refletir sobre este assunto no próximo capítulo; no 

momento será a partir de uma reflexão sobre os “caminhos” (tape) e os trânsitos que neles 

se efetuam, que gostaria de abordar o tema da interferência e de seu potencial 

desterritorializador pois, como diz Deleuze, “o agenciamento territorial não é separável das 

linhas ou coeficientes de desterritorialização, das passagens e das alternâncias para outros 

91 Não são todas as caças que devem passar pelo opita’i va’e, mesmo quando suspeito que esta deve ser sempre a situação 
ideal; a cada animal cabe uma relação diferente com o caçador. Também não são todos os animais que devem ser 
distribuídos a todos da aldeia: a paca e o porco do mato devem sê-lo sempre.  
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agenciamentos” (1997, p. 146). E, não seria isto o que temos visto em relação à pessoa e à 

socialidade? Fractalidade da pessoa, do social, do mundo e do cosmos! 

   

4.3. “O vento também tem caminho” 

 

 A proposta e aposta da tese, neste capítulo, é a de fazer o movimento ocupar o lugar 

da ação para efeitos da análise. Depois de percorrer o caminho até aqui, de colocar e 

deslocar as falas dos Mbya a partir das minhas e vice-versa, concluo que tanto para mim 

como para eles agir é provocar um deslocamento, de coisas, de alimentos, de pessoas, de 

entidades, de palavras, e que esse deslocamento supõe inevitavelmente a reconfiguração 

das composições de afastamentos e proximidades que são constituídas por vários eixos, 

tanto horizontais como verticais, que se cruzam e se interceptam entre si. Andar é agir, é se 

por em relação, é fazer-fazer, é se deixar fazer. É para andar que o corpo se levanta todos 

os dias, pois um corpo deitado não pode andar (a não ser o da cobra e o das sombras). É 

pôr o corpo a andar, escolher os caminhos pelos quais vai transitar, o que as diversas 

entidades de olho nos mbya querem. “Por quais caminhos o nhe’ë vai levar o corpo?”, 

pergunta o tamoĩ Vera Mirim, colocando esta questão a todos os que o escutam, na opy; 

esta questão que sempre é sem resposta (ainda). Há tantos caminhos pelos quais andar! Nas 

palavras de um Mbya: 

“Quando Nhanderu fez o mundo, ele fez também os caminhos. Às vezes, os caminhos se 

cruzam. O vento também tem caminho. Então vai ser perigoso fazer alguma coisa cruzando 

o caminho do vento – prédio, aviões [...]. Então, a gente tem que prestar atenção [...] Gente 

tem caminho, kaí (macaco) tem caminho e tem lugar (etã). Por exemplo, tatu rapé é 

caminho de tatu. Yakã (rio) tem caminho (tape), yvytu (vento) tem caminho. Os pássaros, 

tudo que existe no mundo tem caminho. Jaxi tata (estrela) não são de fogo, têm um brilho 

parecido, mas é pequeno, são o caminho da anta (mbore). Um papel também tem caminho. 

E o jurua (branco) também tem caminho. Tem a BR 101, que é o caminho do jurua 

(risos)”. (Depoimento de um Guarani-mbya que cresceu em aldeias do Rio Grande do Sul, 

recém chegado ao litoral do Paraná) (Ladeira, 2008, p. 147).  

 

 Os mbya, dizia, estão sempre a caminho e, portanto, estão sempre se fazendo 

presentes em territórios alheios, o que tem como correlato o fato de nunca andarem 

sozinhos. Quem será que vai notar a pessoa quando ela estiver andando? Quais “donos” 
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podem lançar o seu olhar sobre ela? Quais omanongue vão tentar colocar a mão em seu 

corpo? Quais caças vai encontrar no mundéu? Quantos brancos vão querer comprar, ou 

vender, ou pedir documentos, ou fazer pagar alguma coisa? Como passar despercebido? 

Todas estas são questões a se ter presente antes de iniciar as caminhadas, pois se pôr em 

caminho nem sempre é um ato inócuo no que aos encontros e os seus efeitos se refere. Isto 

faz parte da teko axy, da condição de vida aqui na Terra, cada encontro deixando marcas 

nos corpos, sujeiras, restos que os tornam doentes. Eis por isto que “todos os 

deslocamentos devem ser guiados por Nhanderu, o que garante a certeza de não se 

perderem no caminho e de chegarem no lugar” (Ladeira, 2008, p. 148).  

 Caminhos diferem, se cruzam e se interferem, dadas as superposições entre 

territórios (e entre socialidades ou teko) e dada a interdependência como condição da vida 

na Terra. Somente um conhecimento etnográfico profundo nos permitiria compreender as 

interferências específicas entre os diversos seres do cosmos mbya; eis justamente este o 

conhecimento que torna os mais velhos especialistas e faz deles os bons aconselhadores. 

Considero que este contexto só pode ser compreendido nos termos de uma multiplicidade; 

no entanto, nós antropólogos (ou alguns de nós) estamos muito acostumados a pensar em 

termos de dois planos relacionais: um horizontal e outro vertical o que, ao meu ver, limita a 

nossa compreensão. São muito mais de dois os “planos” de relação, tantos como territórios. 

A não ser que pensemos em termos de uma dicotomia originária de ‘donos’ e trabalhemos 

com a distinção entre Nhanderu e Anhang, entre porã (bom/belo) e vai (mal/feio), ou então 

que pensemos em duas condições opostas de existência: marã (perecível) e marã e’ỹ 

(imperecível). Mas estes termos, conceitos e/ou expressões fazem referência a modos 

relacionais que, como temos visto, não podem coincidir com os eixos vertical e horizontal 

de socialidade, a não ser em variadas formas de articulação que se complicam pela 

linguagem. Isto, no entanto, não vem afirmar, sob nenhum aspecto, que as oposições 

citadas, às quais haveria que acrescentar a oposição alto e baixo, não sejam consideradas 

heurísticos privilegiados para pensar as relações segundo as pensam os Mbya. 

 Aquém e/ou além das possibilidades de encontrar oposições que se replicam nos 

vários domínios e dimensões em que as relações acontecem, é possível perceber que se o 

que poderíamos considerar como espaço é uma composição de heterogêneos, então 

devemos considerar que exista não um mas vários eixos horizontais e não um mas vários 

eixos verticais. Pois há mesmo diversos caminhos: uns visíveis, e outros invisíveis, uns 
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retos e outros tortos92, uns estreitos e outros largos, que nem rodovias (diz o tamoĩ Vera 

Mirim que as rodovias são Anhã tape); há diversos caminhos que se entrecruzam e os 

eixos verticais e/ou horizontais com os quais trabalha a etnologia estão povoados de 

encontros e interferências. Pensemos, por exemplo, nos omanongue. Diz Augustinho que 

eles moram debaixo da Terra, ou seja, ocupam um espaço inferior ao dos mbya. Nesse sub-

mundo, os ãgue têm cidades, bares, ruas, carros: todo um mundo de socialidade horizontal. 

Então, poderíamos falar de um eixo horizontal das relações dos omanongue entre si, ou 

seja, o fato deles andarem juntos, comerem juntos, se alegrarem juntos, etc. Mas eles 

também gostam de subir, e ficar andando no meio dos mbya, com quem, de acordo com a 

descrição do Augustinho, poderíamos dizer que mantém uma relação vertical, porque 

precisam subir para estar no mesmo território, e horizontal, porque andam junto com eles. 

Ao mesmo tempo, e em relação aos Tupã Kuery, que podem, e às vezes o fazem, fulminá-

los com seus raios, eles mantêm uma relação vertical, pois os Tupã estão sempre em cima, 

sempre olhando o que eles fazem desde cima, quando vêm na Terra em seus aviões ou 

carros voadores, ou quando simplesmente olham desde os seus amba o que acontece aqui 

na Terra; e é de cima para baixo que vem esse raio que os fulmina.  

 Também, por outro lado (nunca melhor dito) estão os nhe’ë. Eles vêm do amba de 

Nhanderu, que fica no alto (que é a epítome do alto); lá eles têm uma socialidade 

horizontal, se visitam entre as aldeias, comem juntos, se alegram juntos. Mas eles precisam 

descer para vir até a Terra, ficar com os mbya. Mantêm com eles relações horizontais ou 

verticais?  Digamos que são relações verticais. Mesmo assim, para entender a natureza 

deste eixo, não podemos nos limitar a pensá-lo como se fosse um conceito ou um contexto 

independente, impermeável (falo assim porque acredito que os próprios mbya não o fazem, 

como tento mostrar neste trabalho).  Tanto o eixo horizontal do Yvate, do alto (a vida no 

amba), como o eixo horizontal da Terra (as relações sociais e o parentesco entre os mbya) 

têm algo importante a dizer sobre as relações entre aqueles que habitam um lugar e aqueles 

que habitam o outro; ou seja, o teko do “povo do alto” define o modo em que os nhe’ë se 

relacionam com os mbya, e o modo em que os mbya se relacionam entre si, e o teko dos 

mbya é que determina o modo da relação com o “povo do alto”. Por outro lado, a 

socialidade horizontal dos mbya, infelizmente, não é impermeável à presença e aos atos 

dos omanongue, o que interfere, por sua vez, na relação que os nhe’ë mantêm com os 

9292 Nirio me diza que a música da opy e dos corais das crianças era mais “reta” que o forró. Seu João, por sua vez, notava 
que o caminho dos nhe’ë é uma trilha pequena no meio da mata, enquanto que o caminho de Anhang é uma rodovia (de 
alta velocidade, provavelmente).  
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mbya. Como vimos, é por os nhe’ë optarem por não entrar em relação com os omanongue, 

por meio da ação destes últimos sobre os corpos dos mbya, que muitas vezes eles se 

afastam dos mbya. “Eu não quero mais voltar, porque lá na Terra eu vi coisa por coisa 

tudo ruim”. Mais uma vez, estamos falando de interferências entre teko ou socialidades.  

 Mas além das diversas horizontalidades sociais postas em relação, temos também a 

existência de verticalidades (relações entre horizontalidades) que diferem, como diferem os 

caminhos que levam de uns territórios a outros. Assim, o “povo do alto” tem também as 

suas relações com os anhã, que moram mais embaixo, em cima das nuvens, ou com os 

donos, dos quais alguns estão em cima das copas das árvores, outros nas cachoeiras, etc... 

E é possível que estes (anhã e outros “donos”) mantenham relações entre si, e com os 

omanongue. Não são somente os mbya os que andam e atravessam diferentes territórios, e 

é provável que eles não sejam o ponto de confluência, mesmo que enquanto antropóloga eu 

tenha que me esforçar para lhes dar este lugar, pois são eles que me interessam. 

 Cabe sinalizar também que à não homogeneidade do espaço e à heterogeneidade de 

planos horizontais e de planos ou eixos verticais que colocam os primeiros em relação, 

devemos acrescentar a diferenciação interna à pessoa, e o fato de que seus diversos 

componentes não tem obrigatoriamente que estar todos juntos ao mesmo tempo (separação 

que acontece fundamentalmente durante o sonho). Então, os diversos componentes da 

pessoa (o seu corpo, o seu nhe’ë e o seu ã), que não só se diferenciam em seus gostos, 

vontades, desejos e costumes, mas nos espaços que habitam e no modo de percorrer estes 

espaços, ocupam simultaneamente territórios diferenciados. Os vários componentes do que 

podemos considerar como a pessoa mbya, o seu corpo, a sua sombra (ã), e o seu nhe’ë, 

percorrem cotidianamente estes caminhos. A sombra não anda por tape porã mirim 

(caminho dos nhe’ë entre a yvy rupa e o amba de Nhanderu) , assim como o nhe’ë não 

anda pelas cidades dos ãgue, e assim como o corpo não transita nem por um e nem pelo 

outro. Os caminhos interiores às aldeias e cidades do alto e do baixo, os eixos horizontais 

do alto e do baixo, não são percorridos pelos mesmos componentes da pessoa. Mas estes 

diversos eixos horizontais, estas diversas socialidades se interferem mutuamente, o que se 

evidencia principalmente aqui na Terra, no plano da humanidade mbya, nas relações entre 

os parentes mbya, como tenho mostrado.  

 Eis aqui a paisagem, a cartografia possível que ilustra a interferência (aquela entre 

domínios de parentesco): a socialidade ou o parentesco mbya é constantemente interferido 
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por outras socialidades e parentescos, pois caminhos são percorridos, andados e nos 

caminhos, simplesmente, encontros acontecem. Por sua vez, as distâncias entre as pessoas 

aqui na Terra, as distâncias no plano visível, diferem de suas distâncias em planos 

invisíveis (os dos nhe’ë e os dos ãgue), assim como diferem as alianças. As diferenças 

ontológicas são interiores à pessoa mbya e, com elas, as distâncias espaciais e a 

heterogeneidade dos territórios. A interioridade mbya é povoada por diferenças.   

 Assim, este compêndio de eixos horizontais, verticais e, provavelmente, também 

oblíquos, a partir do qual proponho pensar tanto a cosmologia como a pessoa, parece 

formar um esquema interessante, em um estilo que, suponho, poderíamos denominar 

rizomático (ver Deleuze & Guattari, 1997 [1980]). Mas antes de tudo, penso, o que 

conforma é um mapa dos caminhos pelos quais lhe é possível a cada tipo de ser ou 

entidade andar, e nos quais determinados encontros se fazem possíveis: eixos horizontais 

e/ou verticais são constituídos por caminhos, lugares e territórios (que variam pelo seu grau 

de visibilidade aos mbya, entre outras coisas) nos quais trocas acontecem, para o bem e 

para o mal, fruto de negociações ou de furtos que não poderão ficar sem retaliação.  

 Pensar em termos de um eixo horizontal e um eixo vertical, opondo um ao outro, 

permitiu à etnologia dedicada aos Guarani-Mbya análises e argumentações muito 

interessantes e importantes, como a de Hélène Clastres ([1978] 2007) que opõe, por 

exemplo, o tipo de relações que os humanos mantêm com os deuses, àquelas que eles 

mantêm com os animais, e de como o se diferenciar dos últimos poderia ser um modo de se 

identificar com os primeiros – o que permitiu a nós, novas gerações, saber identificar em 

outros termos alguns dos temas relevantes aos próprios Guarani. No entanto as 

interferências variam (as relações de oposição também não são as mesmas para diferentes 

termos em relação) pelo que distintos tipos de animais interferem de maneiras diferentes 

nas relações entre os mbya e o “povo do alto” (não é o mesmo comer porco e comer koxi, 

porco do mato, ou usar penas de certos pássaros e usar ovos de aranha, etc). Considero que 

é necessário ampliar o lugar da diferença e da diferenciação para o caso de incluir os 

territórios, os caminhos que os percorrem, e os eixos por meio dos quais os pensamos e, a 

partir do movimento, do “se pôr a caminho”, do “se pôr em relação”, poder continuar 

pensando que tipo de existência, de humanidade, de personitude é essa dos mbya, e que 

tipo de política lhes permite continuar a caminhada nesta Terra.  

 E mais: “A fumaça, o trovão, raios de tempestade, raios de sol, a dança, o canto e a 
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palavra são caminhos por onde circulam dádivas e demandas entre deuses e homens”; até o 

sonho e o canto são caminhos ou “meios de transporte nos eixos vertical e horizontal do 

mundo, assim como o apyka”. (Macedo, 2009, p. 249 e 253). É sobre alguns destes 

caminhos que vou falar agora; os caminhos que, em seus cruzamentos e interferências, 

compõem o espaço da opy. A opy é o centro da aldeia, mas não por situar-se a igual 

distância de todas as casas ou todas as pessoas. A opy é o centro (ou um deles) por ser 

lugar de trânsito, de tradução, de passagem. “Esse centro intenso está ao mesmo tempo no 

próprio território, mas também fora de vários territórios que convergem em sua direção ao 

fim de uma imensa peregrinação” (Deleuze & Guattari, [1980]1997, p. 130), “no ponto de 

convergência de territórios muito diferentes ou muito afastados” (idem, p. 136). 

 

4.4. Fechando portas e abrindo caminhos: trânsitos na opy 

 

 Para continuar, vou transcrever praticamente na íntegra uma fala realizada pelo 

Augustinho depois da reza, numa noite de fevereiro de 201393. Trata-se de uma fala sobre a 

importância da opy. Eu a transcrevi em guarani, com a ajuda de Vilmar e Nirio, e foram 

também eles quem a traduziram para mim94.  

Agў openduma tarovai amonhendu Tupã kuery. Po va’e ma Tupã ko joapi rive rive va’e 

kuery. Peo va’e rã i anhete nhandepy’a py jareko i rã jaguatai aguã. Aĩ ma xee ma kova’e 

vy rami opyi, vy rami ei xee aipota peike rive i teĩ  peike pa i ka’aru ma rã. Há’e rami 

Nhanderu oexa aguã opyi re. Nhanderu a’e ma oikuaa rakae opyi jajerovia aguã. Nhanderu 

a’e ma vy rami kiringuei jaepyi aguã oikuaa rakae rire ma vy rami peguapyi. Xee avy’a 

vaipa kova’e ka’arure. Xee ma aguapy rivei a’e ma tavy.  

Kova’e perojekuai vy ra’e ma penderamoi, pendejary, penenhe’ë kuery omombaraete 

opamba’e roendu oreretarã kuery reta opa tatay py aejavy. Nhaneretarã kuery ikuai va’e 

nhe’ë kueyre, vy rami onhemboaty ma vy rami peguapyi ma ramo. Kova’e gui vy anhete, 

nhapu’ã porãi, nhandeka’aru porãi re, apu’ã porãi aguã, aguapy porãi, ake porãi aguã taike i 

opyi peje. Há’e gui vy rami kiringuei pereko i va’e, peroike i vy eo ko rami, pembojerojy i 

rã. 

93 Naquele dia, antes de começar a reza, me aproximei dele e perguntei se poderia continuar gravando as falas na opy. Ele 
assentiu com um gesto da cabeça. Nesse momento entrou na opy o Rafael, antropólogo que estava também fazendo a sua 
pesquisa de campo em Araponga. Augustinho perguntou a ele se tinha trazido o gravador, e disse que naquele dia 
contaria várias coisas para ele saber; era a noite anterior à partida do Rafael. 
94É possível que na hora da escrita não tenha considerado corretamente alguns grafismos fonológicos. Agradeço aos meus 
colegas guaraniologos que quiserem me ajudar a fazer uma versão mais apurada, mas confio em que a tradução dos meus 
amigos guarani também é importante em si.  

257 
 

                                                             



Oryai’rei rive e’o ko rupi rive kiringuei eikuai, há’e rami ndapexai rive i rã opyi. 

Epu’ã ke takuapui eity xerajyi, epu’ã ke xeray i mbaraka mirim emoparaĩ nhanderu oexa 

aguã peje ke. 

Apy minha nhande va’e ў ĩ rive ma mba’epu omonhendu ai ma rã tu ja opu’ã i ma. 

Pendekuery kunhangue peĩ rive pema’e rive ni takua ma ndapeitў potai. Ha’e rami teĩ tavy 

ha’e very pe Nhanderu a’e py penderexa. Xee apoexavi nhanderu penderexavi peĩ rive 

ramo nhanderu oma’e avi nhandere. Aipo rami tarovai omonhendu va’e kunhanguei, 

Nhanderu oendu avi, xee aendu avi. Ha’e rami kova’e gui ju xee tarovai pemonhendu 

kunhanguei ramo. Avy’a ha ha’e. Kova’e gui toveke xetujai ve rã ĩ. Há’e tarova 

pemonhendu ramo kunhanguei. Ava kuei opu’ã ĩ ma ramo avy’a Nhanderu oexa aguã i 

manje e’oko rami ikuai toveke tatujai ke xee rami 80 anos, 90 anos, neike Nhanderu 

pema’e agui tujai guaĩmiĩ rã ko okuaa py xepy’a py ajupy. Kova’e rupi eĩ  kunu’minguei 

ikuai, kunhangueĩ ikuai, opa katu rupi. Há’e rami vy mba’eixa peneramoi, pendejary 

pemo’mbaraete rã, ha’e rami rive pendekuai rã, neramoi, ndejaryi omano i rã e ma, 

nai’mbaraetei vy rami ĩ pendekuai ramo ore nhe’ë imbaraete ve rã. Ha’e rami avy’a vaipa 

vy rami xerajyi kerexu oikei ju ko’e ka’aru re ma’eĩ jogueroikei ju. Ha’evete ha’e gui je vy 

aĩ ara yma ovaẽ ju ma, Nhanderu oke omboty ju ma, Nhandexy oke omboty ju ma, há’e 

kuery noma’evei ju ma yvyre agў okay gua kuery Nhanderu roke re ikuai va’e kuery ju ma 

oma’e yvyre. Yroy py nhaneramoi yma oĩ rive i ma, nonhendui oĩny ha’e. Ha’e ramo i jy 

yvyraija kuery, karai i kuery, kunha karai i kuery rive i rive ma oike i omonhendu tarova. 

Há’e rami ramo nhaneramoi ojapixaka oĩny rive i ma ara yma re. Ha’e ramingua re guare i 

nhaneramoi kuery omano mba’ima. Vy rami tamў minongue i rive ma ore’kuai peteĩ teĩ. 

Opyi a’e rami opa katu ko yvy jere jere re ndajaexa vei ma onhendui va’e (aquele que reza) 

jipo vei ma. Peteĩ teĩ rive ma vy rami opy i roguereko. Apy minha ndejaryi rive i ma opy i 

re openai, nanhapena vei ma nhande kuery. Ramo jepe nhanenhe’ë kueiry vy rami opy i re 

onhemboaty ma okua py. Ko va’e gui mba’eve ndoikoi rã. Nhande ratay py ire mba’evei 

ndajaexai rã. Aĩ ndajaikuaa vei ma, mba’e katu Tupã kuery ojapota oyvyre, anho, anho, 

mês, mês, ma oky. Jurua kuery mamo mamo rupi omo’mba ma. Ha’e ramingua mbyte py 

nhande kuery. Nhandekuai porãi, nhanderykey kuaray opu’ã oexape yvy, nhanemopu’ã, 

nhane’mboayvu i, nhane’mbovy’a teri. 

Peteĩ teĩ jaupity ju ma ara yma. Ara pyau jaxa ju ma nhandekuai porãi vy rami ko tatay py 

ire. Nhaneretarã kuery ratay py joorami heĩ heĩ nhaendu. Há’e va’e mbyte re vy rami 

perekoi va’e, perekoi va’e, ha’e ve ramo heĩ jepe perekoi, pexai jaexai. Vy rami, peike 

rivei, peguapy rivei, peguapy i xeramoĩ marupi teĩ ka’aru re oĩny, xejary marupi teĩ ka’aru 

oĩny. Peije ai ra’e ma, vy rami peguapy i, peguapy i. Xe’mbou’a rei peije ai i ra’e ma vy 

rami opy ire peguapy i rivei  peguapy i. Avy’a vaipa vy porã mi xeayvu’i. Koe’rã 
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nhaneretarã mboa’ei oguata ju rã, Rafael oguata ju. Xe’ mbo’vy’a vaipa nhaneretarã 

mboa’ei rive ma vy rami ka’aru ma opitai opy ire nhande kuery japita regua ramo eў. Ha’e 

ra mi rima ha’e kuery ombotavy ete hae’ve rakae Tupã kuery rire a’e ma ja mba’e re tu 

eoko rami ja’e aguã ndae’vei. Há’e gui pendepo pemo’ĩ vei rã Tupã kuery pe. Aў há’ei po 

ei imaendua i ju okua py i oguata i va’e rã. Há’e ve kuery ovãe i rã ko’erã koae’mboa’erã 

jarovy’a rã, perovy’a rã. Há’e ramingua i rupi pende kuai ava kuei xee aipota. Onhendu 

porã vaipa i tavy oĩny; kuee gui ve vy rami nhande yvyraija tataxina re oikōtẽve are 

ndajogueroatai mamo mamo gui nhe’ë kueiry nhogueroma’e nhanenhe’ë kueiry 

joguerovy’a. Javy’a vy nhande kueiry, javy’a. Há’e rami i nhande kuai i, há’evete. Avy’a 

vy rivei porã mi xeayuva i porã mi rive i. Há’eve iko.  

 

A tradução que fizemos é como segue:  

 

 “O canto (tarovai) que eu fiz soar (amonhendu) agora foi o som para Tupã Kuery. 

Esse [canto] é só para os Tupã que mandam o relâmpago e o raio95. Vocês que vão embora, 

em verdade nós os teremos em nossos corações quando nós andarmos96.  

 Assim mesmo que eu quero estar na opy, como hoje. Vocês têm que, pelo menos, 

entrar quando é de tarde97. Para Nhanderu olhar na opy.  Foi Nhanderu mesmo quem 

descobriu (oikuaa rakae) a opy para que nós confiemos, para que nós acreditemos 

(jajerovia). Foi Nhanderu mesmo quem fez [a opy] para que nós salvemos (jaepy) as 

crianças. Ele sabe que vocês estão sentados (peguapy)98. Eu estou muito contente esta 

tarde. Eu só fiquei sentado.  

 É isso que vocês têm que mostrar dia a dia para que os seus nhe’ë fortaleçam a sua 

avó, o seu avô99. Ouvimos muitas coisas de nossos parentes que estão por todas as aldeias, 

por todos os lugares. Os nhe’ë daqueles que são nossos parentes se juntam quando nos 

sentamos na opy. É verdadeiramente por estas coisas que nos levantamos bem (nhapu’ã 

porã), que entardecemos bem. “Para eu acordar bem”, “para eu sentar (ficar) bem”, “para 

eu dormir bem”, vocês dizem “que eu possa entrar na opy”, “hoje eu vou entrar na opy”. E 

aqueles que têm crianças, vocês as fazem entrar, e assim sendo, vocês as fazem dançar. Se 

as crianças ficam só brincando dentro da opy, então eu não posso só ficar olhando.  

95 Essa música é do Tupã mais bravo, aquele que mata mesmo a pessoa com o raio. Têm Tupã Kuery que são mais 
bonzinhos também, mas esta é pros bravos. 
96 “Você tem que guardar em seu coração a palavra boa, a reza que está fazendo pra Nhanderu, tem que guardar no 
coração pra ir viajar longe”, explicou Nirio. 
97 “Mesmo que vocês não vão rezar, vocês têm que entrar”. Diz o Vilmar que ele está falando de um jeito carinhoso. 
98 Sentar-se,na linguagem sagrada significa entrar na opy assim desse jeito. 
99 “Se eu entrar na casa de reza, meu nhe’ë que vai dar força”, explica Vilmar. 
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 “Se levanta mesmo para fazer o som do takuapu, xejary; se levanta mesmo meu 

filho, para tocar o mbaraka mirim, para Nhanderu olhar”, vocês dizem. Vocês mulheres 

ficam só olhando, não querem tocar o takuapu. Mesmo assim, está bom, Nhanderu está 

vendo vocês. Eu vi vocês, Nhanderu viu vocês só estando na opy, assim Nhanderu também 

olha em nós.  

 Eu digo assim, que alguém cantou, mulheres. Nhanderu ouviu, eu ouvi também. 

Assim, através disso, quando vocês fazem ouvir o canto, eu fico alegre, e eles também. 

Através disso, quando vocês mulheres fazem ouvir o canto, que me deixe Nhanderu ficar 

mais velho. Quando os homens se levantam para Nhanderu olhar me alegro e digo “é isso, 

deixa eles ficarem velhinhos como eu, chegarem aos 80 ou 90 anos”. Deitado, eu falo 

dentro do meu coração: “Vamos Nhanderu, olhe neles para eles ficarem velhinhos e 

velhinhas, para eles ficarem fortes no futuro”.  

 Não é assim que os jovens (adolescentes, kunuminguei) estão, que as 

jovens/adolescentes (kunhanguei) estão, por todo lugar. Por isso, como é que os seus avôs, 

as suas avós vão lhes fortalecer? Se vocês só ficarem assim (à toa), o seu avô e a sua avó 

vão morrer100. Assim eu não tenho força. Quando vocês ficam na opy, os nossos nhe’ë se 

fortalecem mais. Assim eu fico muito alegre. Minha filha Kerexu entrou de novo nesta 

tarde, e dessa vez ela entrou com toda a família. Obrigado então de novo.  

 Chegou de novo Ara Yma. Nhanderu fechou a porta de novo. Nhandexy (Nossa 

mãe) fechou a porta de novo. Eles não olham mais na Terra. De agora em diante, quem está 

na oka (o pessoal da oka), os Nhanderu que ficam na porta são os que olham na Terra de 

novo. No frio, nossos avos antigos só ficam101, eles não escutam. Então os yvyraija, os 

karai, as kunha karai, só eles que entram e fazem ouvir os seus cantos. Sendo desse jeito, 

os nossos avos estão só prestando atenção (ojapyxaka) no Ara Yma.  

 Todos os que faziam desse jeito, já faleceram hoje em dia. De agora em diante, só 

estamos os netos, um a um, espalhados em cada opy. Assim, ao redor desta Terra, por todos 

os lados, não vemos mais aqueles que rezam (que escutam, onhendui); não tem mais. Só 

um ou outro que tem opy. Igual aqui, só a sua avó que cuida da opy; nós não cuidamos 

mais. Mesmo assim, os nossos nhe’ë continuam se juntando na opy. De agora em diante, 

nada acontecerá. Na nossa aldeia não veremos nada (não veremos coisas ruins 

acontecendo). Agora, eu não sei mais o que Tupã Kuery vai fazer com a Terra. Ano a ano, 

mês a mês chove. Os Juruá, onde queira que estejam, estão terminando. Nós estamos no 

meio disso. Nós estamos bem. O nosso irmão mais velho Kuaray se levanta e ilumina 

(oexape) a Terra, ele nos levanta (nhanemopu’ã), ele nos faz falar (nhanemboayvu), ele nos 

100 “Podem morrer fácil, antes de alcançar a vida que Nhanderu mostrou a eles”. 
101 Ficam aguardando, eles próprios não rezam mais. 
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alegra ainda (nhanembovy’a). Cada um de nós estamos alcançando (jaupity) de novo Ara 

Yma. Nós voltaremos a passar a Ara Pyau estando bem, aqui nesta aldeia.  

 A gente escuta coisas diferentes sobre as aldeias de nossos parentes. Aqueles que 

estão no meio disso tudo, aqueles de vocês que têm essas coisas, mesmo aqueles que não 

conseguem ter102, vocês verão, nós veremos. Então, só entrem, só sentem, sentem por onde 

está o tamoĩ à tarde, por onde está a jary à tarde (a opy). Vocês falam isso, por isso sentam 

e sentam. Vocês falam “Meus pais verdadeiros (xe’mbou’a rei)”, por isso sentam na opy. 

Fico muito alegre, e por isso falo assim.   

 Amanhã, o nosso parente de outro tipo (nhaneretarã mboa’ei) andará de novo. Ele 

me alegrou muito, nosso parente de outro tipo, porque toda tarde entrou na opy, quando nós 

mesmos nem temos mais vontade de ficar na opy todas as tardes. Desse jeito, eles o 

enganaram (ombotavy). Desde antigamente que Tupã Kuery faz isso (com os brancos). Por 

isso que nós não podemos falar “Por que ele está aqui no meio?”103. Então, daqui pra 

frente, vocês têm que por mais a mão para Tupã Kuery.  

 Agora, os nossos parentes (de Santa Catarina) estão lembrando de novo e vão vir 

no Nhemongarai. Então, quando eles cheguem, nos dias pra frente, nós vamos nos alegrar, 

vocês vão se alegrar. Desse mesmo jeito eu quero que vocês fiquem, que cantem muito 

bem quando estejam de novo aqui.  

 Nós todos nos alegramos, nos alegramos ficando desse jeito. Me alegrei, e só por 

isso eu falo, só porque me alegrei. Há’eve iko.  

 

 Inspirados por estas palavras de xeramoĩ Karai Tataendy Oka, podemos agora 

percorrer este capítulo que espero que seja mais um caminho por entre os espaços (mesmo 

que não nos tempos) dos saberes das pessoas cujas falas constituem aqui tanto o solo como 

a paisagem. Não foi a partir desta fala que elaborei a composição deste capítulo, pois só 

depois de ter juntado várias outras, realizadas em vários contextos, algumas delas dirigidas 

a mim, outras não, e de ter distribuído elas a fim de formar uma narrativa, é que percebo o 

tanto que esta fala do xeramoĩ contém a maioria dos temas que vão se desdobrando.  

 Se esta fala contém o capítulo, o faz além desse modo evidente que pode ter me 

surpreendido em um primeiro momento, pois a fala, quando penso nas análises que poderia 

desenvolver a partir dela, é como a opy que o meu pensamento quer escrutinar a efeitos da 

102 Segundo o Nirio, o Augustinho aqui está se referindo aqueles que têm filhos, dizendo a eles para não se preocuparem, 
porque todos da aldeia conseguirão sobreviver ao Ara Yma. Nenhum nhe’ëdas pessoas da aldeia resolveu ficar no ambas. 
Quanto as outras aldeias, são várias as noticias. Uns voltarão, outros ficarão. É isto o que os karai se esforçam por escutar 
durante o Ara Yma: quem volta, quem fica.  
103 Está se referindo a nossa presença na opy, mina e do Rafael, e ao fato de muitos Mbya considerar que os brancos 
atrapalhamos a concentração e a comunicação com os Nhanderu, dada a diferença do nosso nhe’ë.  

261 
 

                                                             



análise. Uma e outra são labirintos cujas “saídas” nunca levam a um fora. O conhecimento 

é aqui um compêndio de caminhos que ao único que podem levar é a outros caminhos, pois 

é no movimento que a experiência acontece. Nestes caminhos ouvimos falar de várias 

coisas importantes para a nossa compreensão: a importância de entrar na opy, de cantar, de 

tocar o mbaraka mirim e o takuapu pra “Nhanderu olhar”; a opy feita/descoberta (-oikuaa 

rakae) por Nhanderu para que os mbya confiem (-jerovia), para ter fortalecimento, para 

salvar as crianças; os nhe’ë dos jovens e das jovens, dos xondaros e das xondarias, assim 

como das crianças, fortalecem os corpos dos mais velhos, dos tamoĩ das jary; os tamoĩ e as 

jary também fortalecem os jovens e as crianças, curam, pedem por eles; os karai e as 

kunha karai sabem o que está acontecendo em outras aldeias, sabem ouvir dos nhe’ë o que 

vai acontecer; a opy é um lugar de trânsitos e de reunião dos nhe’ë, etc.  

 Diz o tamoĩ Vera Mirim que na opy tudo vem iluminado de Nhanderu. Os Jeguaka 

e as Jaxuka que dão a força para os mbya se levantarem a cada dia, todos os dias. Eles 

mandam as palavras, a fala, a alegria, a sabedoria, um atrás do outro (omonhexirũ). Ayvu 

reko rã ĩ, tory reko rã ĩ omonhexirũ katu ĩ. Cada dia, um atrás do outro, eles fazem os 

mbya viver, nessa renovação constante – o novo, de novo. Nhamandu ilumina o dia para os 

mbya terem força para viver. “Nhamandu se levanta de novo (uma e outra vez), que nossos 

corpos possamos levantar de novo, e de novo”, pede o tamoĩ. É um simples ser humano 

que pede, que está pedindo: Tete tekoaxy rei vy ma anhemboayvu, diz o tamoĩ. Um simples 

corpo teko axy, imperfeito.  

 É por isso que eles espalham a fumaça (onheovanga tataxina teko axy). Mesmo 

sendo imperfeitos, mesmo sendo teko axy a fumaça, eles continuam a espalhar. É para 

mostrar pra Nhanderu, porque Nhanderu vê todas as coisas. Assim é que eles se 

fortalecem; assim é que eles fortalecem uns aos outros, os mbya. Assim, e também 

passando as palavras: Nhanderu ilumina as palavras pra que os mbya se fortaleçam uns aos 

outros (nhanembaraete jovai vai). É “através da sabedoria do Nhanderu” que “a gente sabe 

como se comunicar, passar umas palavras um para o outro. Isso é jaroayvu e eroayvu”, 

explica Neusa enquanto traduzimos a fala do tamoĩ Vera Mirim. “Quantos dias vamos nos 

levantar de novo? Dando força uns aos outros (jovai vai) eles caminham sempre” (Mbovy 

Nhamandu nhamopu’ã agui jevy ma pa, jovai vai ve i re joata ypy rupa, há’e javy re). Em 

cada aldeia, cada um vai dando força, um ao outro, “e assim todos têm a mesma força”, 

explica Neusa. “Queria dar força pra todo mundo”, diz o tamoĩ Vera Mirim. “Queria ver a 
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força de todos como uma força só”, peteĩ rami nhanhemombaraete aexaxe.  

Todos nós que estamos aqui somos todos parentes, estamos todos juntos. Isso é porque nós 

não estamos em um lugar só, sempre estamos espalhados. Nós viemos da opy de Nhanderu; 

viemos de um lugar só. É por isso que estou repassando para vocês. (...) Vou cantar um 

mborai para dar força a todas as lideranças. Através disso, nós vamos ter a força 

(mbaraete) ou dar a força um para cada um. Que sejamos fortes, que já viemos suportando 

todas as coisas, já suportamos muito, então que cada vez mais sejamos mais fortes. Quantas 

coisas que a gente já vem passando, mas isso sempre nos dá mais força. Sempre deve entrar 

na opy mesmo que não veja nada, ou mesmo que não aconteça nada. Mostrem pra 

Nhanderu que vocês lembram dele (Fala de Seu João, o tamoĩ Vera Mirim no encontro na 

Aldeia Rio Silveira, SP. Abril, 2013. Tradução de Neusa).  

 

 O tamoĩ Vera Mirim faz aqueles que escutam lembrar que se o parentesco mbya, a 

manutenção de um território comum (yvy rupa) depende das relações, dos movimentos e 

da reciprocidade entre as aldeias, como víamos acima, ele também se constitui em um 

território que se encontra em outra plataforma, acima da yvy rupa: o território onde os 

nhe’ë se juntam (não sei se é no próprio amba, em algum lugar específico dele, como a oka 

de Tupã ou a tetã dos Jekupe - mbyte, mbytegui oguerojapixaka – “no centro, no meio, 

eles prestam atenção”, explica o tamoĩ). É muito interessante esta idéia das articulações 

entre os espaços, que parecem ser totalmente dependentes do ponto de vista, da 

perspectiva, uma vez que da perspectiva dos mbya eles estão separados dos seus parentes, 

em várias aldeias, vários tekoa, várias opy e vários fogos, enquanto que do ponto de vista 

dos nhe’ë eles estão juntos, pois estão em todas as casas de reza ao mesmo tempo. O tamoĩ 

Vera Mirim dizia: “eles estão sempre em todas as opy que existem no mundo”; veremos 

que este é um tema freqüente.  

 A questão que se coloca, nesta fala sobre o fortalecimento, e lembrando que o 

fortalecimento dependia da proximidade dos nhe’ë, é que se há uma relação pessoal de 

cada Mbya com o “povo do alto”, como o atesta a etnologia, há também uma distância não 

entre pessoas e nhe’ë, mas entre “corpos de parentes”, o dos mbya (cujo território é a yvy 

rupa) e o dos nhe’ë, sendo que “ver a força de todos como uma força só”, além de uma 

questão política que diz respeito às relações com os brancos e aos problemas territoriais, 

supõe que quanto mais a força circula “entre” os mbya (signo do mborayu), mais a 

distância entre a yvy rupa e o amba de Nhanderu (ou esse lugar específico em que se 
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situam os nhe’ë) se encurta104. Como diz Pissolato: “É como se a opy, construída como 

lugar de nhe’ë (almas que são palavras e igualmente palavras que descem para ser rezadas 

- nhe’ë porã - e são, tal qual as almas, potências de vida) cumprisse a função de reunir o 

que na Terra vive de modo disperso” (2007, p. 383). Esta reunião do que está disperso, esta 

atualização constante da yvy rupa como continuidade territorial “a pesar das” e “contra as” 

descontinuidades, é o efeito, também, de uma reversão de figura e fundo, de uma variação 

de perspectiva: do ponto de vista dos nhe’ë a descontinuidade está ausente (ou é de outras 

descontinuidades que se trata).   

 Diz Adolfo que o mbaraete (força, fortalecimento), o py’a guaxu (coragem) nunca 

vão sair da conversa; para cada um que vive na Terra, “em qualquer lugar que esteja”. Os 

tamoĩ costumam dizer que é da opy que os mbya têm a força e a saúde. São os Nhanderu 

que dão, que passam para os mbya, e isso é, segundo disse Luiz Eusebio, porque gostam 

das pessoas. É por isso que ele lembra que não é deles, não é dos Nhanderu kuery que as 

pessoas precisam ter medo, “mas sim das coisas da Terra”. “Se não fosse o Nhanderu”, 

completa, “a gente não teria saúde, não teria a força de viver, de ser saudável”. 

Antigamente, era tanta a força que o Nhanderu mandava que eles conseguiam até fazer 

alguém que morreu levantar de novo. É que naquele tempo eles confiavam muito 

(ojerovia). “Eu queria voltar nesse tempo”, diz Luiz Eusebio; “pelo menos, de um jeito que 

fique melhor para nós, para o caminho ser levado melhor, levar mais para o bom caminho 

[tape porã]”.  Ele conta que sempre pede por todo mundo, que assim que ele se fortalece. 

Se estiverem todos fortes, ele também se fortalece. Fazer parte de um corpo de parentes, 

então, supõe que os corpos dos seus parentes (ou partes deles) também fazem parte do 

corpo dele.  

 Nhanembaraete jakuapy, nós nos fortalecemos todos juntos, uniformemente. É isso 

também que Altino pede aos mais jovens. Ele explica que é assim mesmo, quanto mais 

gente entrar na opy para pedir força, para se fortalecer, mais força todos eles conseguem; 

quanto mais gente pedindo, mais força manda Nhanderu. Por isso que ele pede que entrem 

na opy. Pelo menos, que Nhanderu passe e “coloque na cabeça” de alguns; não precisa ser 

para todo mundo, porque “não é todo mundo que vai seguir o Nhandereko”. Mas pelo 

104 De modo que, seria até possível imaginar em um caso ideal, que as aldeias Guarani, enquanto territórios, enquanto 
tekoa, ascendessem todas juntas, deixando os outros territórios como retalhos fragmentados em um plano inferior; uma 
elevação parecida à que acontecia com as opy que se elevavam com todo mundo dentro, motivo por trás das migrações 
massivas em direção à Terra sem Mal (ver Hélène Clastres, 2007 [1978]). 
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menos para alguns. Porque, como ele diz, a opy sozinha “não vai dar força pra ninguém”. 

“Se ninguém tiver a força, absolutamente ninguém vai ter força”. 

 A força (mbaraete) também está em movimento. “Tal força”, diz Metraux a partir 

de sua leitura de Nimuendaju, “concebida, talvez, como substância especial, podia não 

somente dar a saúde ao doente, mas ainda contribuir para o crescimento, o vigor e a 

coragem de todo ser por ela saturado. Qualquer pay possuidor de grande força mística 

podia, se o quisesse, fazer participar da referida virtude a outras pessoas” (1979, p. 71). É 

porque ela pode passar de uns para outros que os mbya sabem que é preciso pedir para todo 

mundo, e intuo que aqui está uma das melhores definições de um corpo de parentes, para o 

caso mbya. Movimentar a força é o trabalho dos karai e das kunha karai, dos opitai va’e, 

dos yvyraija – o povo da opy. Eles são os especialistas em aproximar os nhe’ë e em 

favorecer a comunicação com o povo do alto (Yvate gua va’e). Eles ficam “na frente de 

todo mundo”, pedindo para Nhanderu por todos os mbya. Por isso que eles são Tenonde, os 

que vão primeiro. Mas é também porque há crianças que cantam na opy, porque há 

xondaros e xondarias que cantam, que se esforçam, que cuidam dos mais velhos, que estes 

especialistas se fortalecem. Por isso que Augustinho disse aos kunumingue (meninos 

adolescentes) e às kunhataĩ “como é que os seus avôs, as suas avós vão lhes fortalecer? Se 

vocês só ficarem assim (à toa), o seu avô e a sua avó vão morrer. Assim eu não tenho 

força”. A diferença (entre gêneros, idades, nhe’ë, corpos, etc) é aqui necessária ao 

movimento da força; a sua condição e o seu efeito. 

 Os corpos são diferentes, em suas necessidades e em suas capacidades, e isto é fácil 

de compreender se pensarmos nas diferentes idades ou nos diferentes gêneros, e até nos 

diferentes lugares de origem (de qual tetã que cada nhe’ë vem), mas também se pensarmos 

nos diferentes corpos das diferentes entidades que se interferem aqui na yvy vai (Terra má). 

Para compreender o conceito de mbaraete (força), e esta é uma das hipóteses desta tese, é 

necessário pensar a relação da diferença com a potência; intuo que tal relação reside na 

capacidade que uns corpos têm de potenciar, ou seja, de aumentar a força em outros 

corpos, assim como de diminuí-la (ou de aumentar assim uma força em outro corpo, ou 

outra força), capacidade que reside, justamente, nas diferenças entre eles. No capítulo 

anterior me referi a isto ao falar dos efeitos que a proximidade do nhe’ë tem sobre os 

corpos marã dos mbya. Potencializar (fortalecer) e/ou des-pontencializar (enfraquecer) os 

corpos parecem ser questões diretamente ligadas a proximidades e usos, de acordo com 
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todo o visto até agora; as questões em pauta, provavelmente, do quadro cosmo-político e 

das guerras de perspectivas.  

 A força circula para que os mbya possam levar as suas vidas, acordar cada dia, se 

pôr a caminho, buscar e encontrar aquilo que se busca, para ter com o que alimentar os 

parentes, para ter com o que cozinhar para os parentes, para se alegrar com os parentes. É 

entre parentes que se faz circular o mbaraete105. A força é a expressão do efeito do “olhar 

de Nhanderu” – mbaraete, py’a guaxu. A força circula para permitir que se chegue à 

velhice, pois são os velhos que tem como ensinar a fazer a força circular, por meio de suas 

palavras, por meio de seus conselhos e das histórias que contam. A força circula, e o que 

permite que a força circule e que neste movimento se potencialize é a existência das 

diferenças que tornam as pessoas interdependentes. Vimos isto ao falar da estética da 

sociabilidade mbya. Neste contexto a diferença e a potência guardam uma relação 

intrínseca. Como diria Tarde: “Durar é mudar”; no modo de vida dos Mbya em que 

permanecer, durar, é uma meta, é porque se muda que se dura. É para durar (ou, em outras 

palavras, continuar a caminho) que se precisa do mbaraete.  

 Cabe então imaginar a relação da diferença com a potência. Enquanto que a força 

(mbaraete) sobre a qual os tamoĩ estão falando aqui, é de um jeito só, pois ela sempre vem 

do povo do alto, dos Nhanderu, e ela normalmente acontece pela proximidade dos nhe’ë 

(ou pelo seu “olhar”), a cada idade corresponde um modo específico de fazer circular a 

força, de promover o seu movimento. Também os homens e as mulheres são diferentes 

nisso; e também os instrumentos musicais e outros objetos sagrados, visíveis e invisíveis. 

Estas diferenças, por sua vez, se cruzam com as diferenças entre os nhe’ë. Se aqui na Terra 

as pessoas se diferenciam pela sua idade e pelas relações que as diferenças de idade 

permitem desenhar, lá em cima as pessoas se diferenciam pelo lugar em que moram e pelo 

Nhanderu de quem são filhos. Pois no amba de Nhanderu os nhe’ë têm todos a mesma 

idade, crescendo, ou envelhecendo, e se renovando a cada Ara Pyau. Se as diferenças de 

amba produzem diferenças na Terra, nos jeitos e nos gostos das pessoas, as diferenças na 

105 Vejamos, além das palavras do tamoĩ Vera Mirim, dois outros depoimentos: “É por isso que nós estamos fazendo um 
esforço para ter um só pensamento, em todo o mundo, no Paraguai, no Brasil, sempre com a mesma luta e força. Todos 
nós queremos ter saúde, a mesma alegria, a força que vocês têm; nós queremos ter a mesma coragem. Porque nós somos 
parentes, somos irmãos, temos o mesmo sangue, o sangue que corre em nós é o mesmo, então não temos diferença 
(Trecho do discurso do dirigente político da aldeia Marangatu – Misiones, Argentina, 1997); “Nosso pai primeiro diz: 
‘Meus filhos, vocês têm que passar por todas as provas. Onde, onde meus filhos tiverem assento junto aos seus fogos 
(tatáypyre), seus pensamentos devem estar voltados uns aos outros, em todos os lugares (mbyarekoa)’”. (Depoimento de 
Davi da Silva, retirado de LADEIRA, 1992, p. 75). 
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Terra, as diferenças de idade, fundamentalmente, mas também de gênero, de entendimento, 

de experiência de vida, de aldeia, etc, também supõem diferenças no modo em que se 

estabelece a comunicação com o povo do alto. Cada um tem a sua “sabedoria” ou a sua 

“concentração” (idem, p. 318 e 320). As crianças, dizem, são as mais fortes, porque elas 

têm ainda nhe’ë porã, nhe’ë livre de sujeira, uma vez que ainda não tiveram relações 

sexuais e, portanto, não estão tão abertas às relações com outros que não os seus parentes 

mais próximos, com todos os graus em que se pode ser outro. É ouvindo o coral das 

crianças que os mais velhos se alegram. 

  

4.5. Py’a anhetengua: valorizando o próprio py’a 

 

 O tamoĩ Vera Mirim contou assim: “Nhanderu chamou os nhe’ë para nós na opy. 

Nhanderu chamou os nhe’ë na opy para fazermos a reza, a dança do xondaro. Se não, a 

gente se distancia (nhanhemombiryi)”. É por isso que é importante se esforçar (-nha’a). 

Porque, como disse o Adolfo, para Nhanderu já é muito que a pessoa pelo menos peça a 

força. Como que Nhanderu vai mandar se a pessoa nem se disponibilizar a pedir? “É um 

sinal de que você quer fazer as coisas e que aconteçam as coisas”, explica Adolfo. Tem que 

pedir lá no fundo, “não precisa gritar”. Nhandepy’a py gui nharoporandu, pedir no py’a 

(coração/fígado/estômago), disse a Ivanilde. “O que vale para Nhanderu é a gente pedir do 

coração pra ele”, desse jeito “mostra que estamos valorizando o nosso próprio coração”. Se 

a pessoa vai à opy e é verdadeira, se vai com o py’a anhetengua, verdadeiramente 

colocando no coração a vontade de que Nhanderu ilumine as coisas para ela, então depois 

ela vai mesmo dar continuidade. “Quando voltarmos vocês vão ter o mesmo objetivo de 

continuar nesse Nhandereko”, lembra Ivanilde aos jovens que a acompanharam ao 

Nhemongarai de Araponga. “Quando a gente falou isso, é pra gente fazer mesmo, pra 

alegrar todo mundo, pra ser feliz, fazer as pessoas felizes”. 

 À noite o som é feito (omonhendu) na opy, e as palavras percorrem este território 

preenchendo alguns corações (py’a), ativando certos entendimentos e embalando vários 

sonhos. Nas noites do Nhemongarai, Karai Tataendy Oka fala muito, passa muita palavra, 

dá muitos conselhos. Para que depois os jovens possam falar “Aconteceu faz trinta anos”, 

como dizem os Mbya, ou seja, para eles chegarem à velhice. Porque alguns dos que vão à 

opy pensam que é “para ver o futuro mais longe ainda que o xeramoĩ e a xerajy estão 
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fazendo isso”. Ver o futuro mais longe, em seu duplo sentido: por antecipação e por 

duração. Ele sempre fala aos jovens, às jovens, que não é para ter vergonha na opy. E 

também não é para ficar brincando, que nem criança, porque a pessoa entra na opy porque 

lembrou de Nhanderu, de Nhandexy. Quando a pessoa entra na opy tem que mudar a 

postura do dia, “ficar mais sério, ficar mais concentrado”, porque os xeramoĩ estão 

concentrados; para não atrapalhar.  

 Os mais velhos costumam falar que os antigos, quando faziam a sua reza, ficavam 

com o pensamento só em Nhanderu. Xeramoĩ Augustinho sempre lembra aos jovens que a 

dança não se faz para que aqueles que estão aqui na Terra possam ver, e que os cantos não 

se fazem para aqueles que estão sentados na opy. Danças e cantos devem ser dirigidos ao 

povo do alto (yvategua va’e), pois é deles a atenção que interessa atrair. Era porque se 

sabia disto, porque não se esqueciam disto, que antigamente as pessoas dançavam mesmo, 

(jerojy rei rei), que tudo se fazia verdadeiramente (anhetengua). 

 Também as diferenças entre os distintos espaços eram mais respeitadas 

antigamente. Porque é como disse o Timoteo: tem dois tipos de Nhandereko, opy regua e 

oka regua, o da opy e o do oka (pátio que fica em frente da opy); até a alegria é diferente 

nestes espaços, vy’a ete e vy’a porã, respectivamente, como me explicou Algemiro. Até os 

pensamentos diferem (ou diferem aqueles que os captam e que os cooptam). A vida na oka, 

e de modo geral no espaço externo à opy, é a vida concentrada em um plano visível, 

dirigida ao mundo visível: brincar, caçar, pescar, cozinhar, fazer as cestas, os colares, as 

pulseiras, ir à escola, vender o artesanato, lidar com os jurua, etc; enquanto que a vida na 

opy, assim como a vida do pessoal da opy, é dirigida a um plano invisível, ao espaço 

habitado e transitado pelo povo do alto.  

 Esta é mais uma situação a partir da qual podemos ver os desafios implicados pelo 

fato da pessoa existir (ou simplesmente estar) ao mesmo tempo em vários planos, 

distinguíveis além de por sua localização em termos de sua visibilidade, além de por suas 

essências, aparências e/ou diferenças ontológicas em termos das trocas que neles 

acontecem. Um desses principais desafios é o de viver tendo em consideração ao povo do 

alto (Yvategua va’e) e, assim, se fazendo visível e notável a ele. Nesta situação, considero, 

reside o sentido e a importância do conceito de –jerovia (respeitar/confiar/acreditar), como 

iremos vendo. 

 Adolfo fala muito sobre isto aos mais jovens. Ele explica que quando as pessoas 
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entram na opy e ficam pensando em muitas coisas, desconcentradas, como acontece quase 

sempre, elas atrapalham a concentração dos karai e das kunha karai. Como se os 

pensamentos, essas palavras silenciosas, fizessem ruído, criassem corpo e ocupassem 

espaço, tornando mais difícil aos que querem se concentrar manter o seu pensamento em 

movimento ascendente. Se a força circula, e se espalha pela opy e por todas as aldeias, 

aquilo que enfraquece também parece fazê-lo. Já vimos no capítulo anterior que os 

pensamentos não se limitam ao entendimento daquele que os pensa.  

 Py’a anhetengua, py’a verdadeiro, este parece ser o modo adequado em que o mbya 

se disponibiliza para a relação com o povo do alto. Na maioria das falas que Neusa 

traduziu pra mim, ela falou de pensamento quando estavam falando de py’a; a palavra para 

pensamento é py’a reko, o que eu traduzi como “costume do py’a” ou “o que tem no py’a” 

(lembrando que o costume, o teko, e o que a pessoa tem no seu corpo guardam uma relação 

bem intrincada). O que tem no py’a? Difícil responder a esta questão, que eu mesma nunca 

coloquei aos Mbya; posso, no entanto, dizer, pelo que ouvi, que no py’a tem palavras. Que 

palavras a pessoa veicula silenciosamente? É sobre isto que radica a importância da 

concentração. Assim como há seres que não são visíveis aos mbya, sendo que a recíproca 

não é sempre e paralelamente verdadeira, o mesmo poderia se dizer no caso do que é ou 

não audível. Como já vimos, mesmo os pensamentos silenciosos, as imagens criadas e 

acompanhadas de palavras nos devaneios, são conhecidos pelos omanongue e usados para 

enganar os mbya. É por isto que o conteúdo do py’a é algo de tanta importância.  

 O py’a é análogo à opy: espaço de trânsito que pode ser aberto e fechado de modo a 

controlar, e a escolher, os fluxos, aquilo que entra, aquilo que sai. O py’a, assim como a 

opy, é espaço de memórias, lugar feito de movimentos, continente onde palavras e afetos 

passam, chegam, vão, ficam. Antes do corpo deixar de ser marã (perecível) para se tornar 

marã e’ỹ (imperecível) o py’a deve ser transitado pelas belas palavras (ayvu marã e’˜y), 

pelos bons pensamentos, pela alegria verdadeira (vy’a ete); são estes os trânsitos que 

constituem o devir marã e’ỹ do corpo mbya. Por sua vez, este trânsito de palavras, 

memórias, pensamentos e alegrias pelo py’a, é efeito dos corpos dos Nhanderu, dos 

yvategua va’e, nos corpos dos mbya, através, que seja, de um olhar; ou, quem sabe, das 

próprias palavras? A’e vy ma Ñande Ru, o py’a mbyte mbyte py ñe’engatu rapyta rã i 

omboupa tenonde va’ekue. “Fue en virtud de ello que nuestro Padre asentó en el 

mismísimo centro de su corazón el origen de la excelsa palabra que originariamente 
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engendró” (Cadogan, 1959, p. 26). 

 A opy é o espaço privilegiado de circulação de palavras que fortalecem, palavras 

sagradas, indestrutíveis, marã e’ỹ e palavras de aconselhamento. Quando o pai e a mãe se 

preocupam com algum de seus filhos ou filhas, eles falam com o yvyraija “Precisamos que 

dê o conselho para o nosso filho, ou filha. Precisa ser aconselhado para andar no bom 

caminho”. Então, como explica Luiz Eusebio “o nosso xeramoĩ vai cuidar dele, cuida do 

corpo, aconselha, faz cura nele, faz a reza, e através disso a pessoa vai ficando mais forte, e 

também Nhanderu também dá a sabedoria, a sabedoria de como ele tem que ser na opy”, de 

como ele tem que se concentrar.  

 A concentração106 é o meio de se disponibilizar para a comunicação, para receber 

as palavras dos karai, dos nhe’ë, dos Nhanderu. É assim que a pessoa vai saber dos outros, 

mas também de si. É assim que ela vai afinar a sua vontade. Por exemplo, se estando na 

opy o mbya sente vontade de fumar (tataxina omboguejy, fazer descer a fumaça), tem é que 

levantar e fumar; “porque Nhanderu que dá esse conhecimento”, explica Karai Tataendy. 

Não é bom deixar passar, porque essa vontade não é só da pessoa. É por isso que os karai 

instigam os xondaro a cantar, dançar e tocar o mbaraka mirim. Karai Tataendy fala assim 

aos yvyraija: “Não é só você que vai fazer oração (com o violão, fazer o som), não é só 

você que está cantando. Lá em cima você já cantava, aqui também vai cantar e se não 

souber disso, não vai cantar”. Só alguns dos que foram escolhidos para cantar vão fazer 

oração, só “os que já o faziam lá em cima”. “Nhanderu a’e, nhanderu a’e ma nhanhembou 

rakae”; foi Nhanderu que falou, ele que ensinou a fazer assim. “Não é só você que está 

fazendo a oração com o violão. Foi Nhanderu que mandou a gente para a Terra”. Os Mbya 

são agenciamentos de Nhanderu. 

 Vimos em capítulos anteriores o papel central da vontade no meio da composição 

relacional da qual o mbya é uma parte. A vontade, para o caso das relações entre os mbya e 

os yvategua va’e é como um reflexo da “sabedoria” do nhe’ë de cada pessoa, reflexo 

justamente que é como que o negativo da imagem que se vai atualizar, ou “revelar”, com 

as ações e os movimentos (dos quais cada pessoa é dona). É nesse sentido, suponho, que os 

Mbya falam em py’a anhetengua, py’a verdadeiro. O py’a em conjunção com arandu 

aparecem como os continentes cujo conteúdo são os pensamentos, sendo os pensamentos 

compêndios de palavras e imagens – muito freqüentemente tidos como memória. Py’a 

106 Ver Pissolato, 2007. 
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anhetengua me parece então se referir ao modo de disponibilizar este espaço tão específico 

para que por ele transitem as palavras/imagens dos nhe’ë e dos Nhanderu; disponibilizar 

esse espaço para que nele se territorializem os desejos e vontades do nhe’ë, permitindo a 

ele fazer aquilo que veio fazer aqui. Esta interpretação, como estamos vendo, explica o 

modo da iniciação xamânica entre os Guarani-Mbya.  

 Também na opy, como na oka e nos caminhos, cada um descobre as suas 

diferenças, o seu próprio teko sabendo ouvir as próprias vontades e desejos, conhecendo 

aquilo que tem no próprio py’a. Diz o tamoĩ Vera Mirim que nunca sabemos em qual 

aldeia vai estar aquele que serve a Nhanderu (Nhanderu pe onhemboe va’e). Porque 

Nhanderu que colocou a sabedoria, a dança, a opy, o petygua, más só algumas pessoas que 

vão sempre usar petygua assim, verdadeiramente. “Nunca se sabe se vai ser seu filho, ou 

meu filho”. Só Nhanderu que sabe disso. É que para fumar o petygua tem que ser forte, 

como diz Aparicio, tem que ser forte e confiar/acreditar/respeitar (jerovia)107.  Porque 

“quando usa petygua, não pode estar com a cabeça em outro pensamento nem um pouco. 

Só assim ele vai conseguir falar, só assim Nhanderu passa as palavras, e assim ele 

consegue falar”. E se a pessoa não se concentrar, o petygua “é como se fosse qualquer 

objeto”. Isso acontece porque “nin peteĩ ma nanhandepy’ai Nhanderu re”, (nem um pouco 

entregamos o py’a para Nhanderu, temos o py’a em Nhanderu). É por isso que tem que 

cuidar do petygua. Ele tem que ficar dentro da opy. A pessoa, explica o tamoĩ Vera Mirim, 

tem que ter um petygua pra opy e outro pra fora. Adolfo volta a dizer: é Nhanderu que 

ilumina tudo o que os mbya vão fazer. Ele ilumina a opy e, dentro da opy ele determinou 

que só alguns tivessem sabedoria mesmo (iarandu ve va’e); esses que vão colocar a 

fumaça nos corpos de outras pessoas (omoatãxĩ). O petygua é arandu rupa, o caminho do 

conhecimento, do saber. Mesmo não usando para curar as pessoas, o petygua fortalece a 

todos. O petygua é caminho; caminho no qual os pensamentos, as palavras silenciosas se 

movimentam. Fumar o petygua, espalhar a fumaça (-nheovanga tataxina), é pôr em 

movimento palavras silenciosas.  

 Quando Nhanderu quer que alguém faça oração, que fume - omoatãxi, “fazer 

107O petygua é veículo para os pensamentos, para a linguagem silênciosa. Ele leva as palavras até onde elas foram 
dirigidas, mesmo que só com a intenção. Por isso que é importante se concentrar quando se pega o petygua. O petygua é 
o veículo dos pensamentos em movimento. Qualquer pensamento já é uma relação, e nem sempre essa relação é aquilo 
que parece pois neste socius povoado  por aqueles que não se vê, por aquilo que não se vê, é fácil confundir tanto a 
origem, os emissores, como o destino, os destinatários, de cada pensamento. O que me parece, isso sim, é que os 
pensamentos são sempre já signos de uma relação. A concentração, o alinhamento do pensamento, é uma escolha, uma 
seleção de a quais comunicações e comunicantes a pessoa se abre, se disponibiliza. Assim também se escolhem os 
circuitos de troca de palavras (pensamentos são palavras silenciosas) e força. 
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fumaça”, é a palavra que os Mbya traduzem como “fazer oração” - primeiro ele coloca o 

petygua em sua mão108. Depois é que ele põe o tata, o fogo dele. “Manda na mão da gente: 

‘Esse eu vou distribuir. Vou distribuir’. Aí vai em você, vai em outro lá, vai em outro cá”, 

conta Karai Tataendy.“Tataxina kuery dá arandu na palma da mão”, completa Vera 

Tukumbo. Com isso que o opitai va’e (aquele que fuma) vai curar a pessoa, porque 

“tataxina incorpora no arandu”. Jakaira que é o dono do tataxina (a fumaça). Depois que 

ele dá isso ao karai, ao opitai va’e (aquele que fuma), aí vai olhando, vendo se ainda está 

lá, se continua usando, se ele não esqueceu. E não é só o fogo de Jakaira que os karai e os 

yvyraija podem ter na palma da mão. Tupã mba’e nhembopiro’y a kueiry, os Tupã têm as 

coisas que esfriam, e eles podem dar também àqueles que ficam na opy. Tem também, por 

outro lado, aqueles que não fumam, mas que curam com remédio (po’ã). Tupã que é o 

dono dos remédios; ele que deixa usar. Mas esses já não têm tataxina na palma da mão, 

porque eles não fumam (omoatãxĩ).  

 Tem então vários tipos de opitai va’e, de karai, de yvyraija. Eles têm coisas 

diferentes na mão; não é o mesmo tipo de arandu, de conhecimento ou sabedoria. Um tem 

tipo um gelinho (mba’e nhembopiro’ya) e o outro tipo uma brasa (tata, tataxina, uma 

brasa que nunca apaga). Então, um tem a mão quente, e o outro a mão fria. Quando a 

criança está com febre, aquele que tem tata não pode passar a mão na criança, porque a 

febre pode aumentar. Tem que ser aquele que tem a mão fria, refrescante. Já estes últimos 

não podem passar a mão quando a criança está um pouco resfriada, mas sem febre. Diz 

Vera Tukumbo que o pessoal da oka, os espíritos fortes como Tupã kuery, Vera kuery ou 

mesmo os Karai Oka, têm a mão gelada. Já os espíritos que ficam dentro da opy, Jakaira 

kuery, Karai Mirim kuery, eles têm tata na mão. É como dizia o interlocutor de Pierri, cada 

um tem o seu “serviço”, assim como os setores do governo (2013, p. 104). 

 Xeramoĩ Karai Tataendy sempre fala que tem que pôr a mão para Nhanderu. Às 

vezes, nas palmas das mãos de algumas pessoas, dos karai que querem trabalhar na opy, 

Nhanderu pode pôr popyte rã ka tata, um tipo especial de fogo109. Assim, quando os 

omanongue se aproximam da pessoa, quando põe a mão nelas, causando mal-estares 

108 Um professor mbya da aldeia de Brakui me explicou certo dia que antigamente só algumas pessoas podiam fazer o 
petygua de cerâmica. A criança que fazia muito bem o petygua, que seu petygua não quebrava, o karai a pegava para 
educar. Diz que ele então não podia ficar junto com as outras crianças. Ficava mais com o karai, aprendendo as coisas 
com ele. 
 
109 Provavelmente este seja o nome do tata da palma da mão, na linguagem sagrada da opy, mas eu não confirmei isto 
com o Augustinho. 
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vários, o karai tira aquilo que o omanongue colocou no corpo da pessoa, graças ao popyte 

rã ka tata. E tem também o yvara roke tata, que é outro tipo de fogo, um fogo que fica no 

yvara, o lugar dentro da opy onde se faz a reza, onde se deixa o popygua. O yvara roke tata 

tira é o ka’aguy tata, o “fogo do mato”. Segundo me explicou Vilmar, este é um jeito de 

falar mais antigo, para falar entre karai, ka’aguy tata sendo um modo de se referir aos 

espíritos do mato. No mato existem bichos que olham nas pessoas, deixando crianças e 

adultos mal. Ka’aguy tata, imagino, pois não cheguei a perguntar sobre isto, é aquilo que 

esse olhar veicula, um objeto que entra no corpo e que se faz perceptível ao karai pelo 

calor que ele sente na região onde se encontra alojado o objeto quando apalpa o corpo com 

a palma de suas mãos. “Vai passando a mão, sente que ali tem alguma coisa, está quente. 

Põe a fumaça. Se não sair, ai tem que fazer com a boca”, explica Kerexu. Uns fogos 

bloqueiam a ação de outros: ka’aguy tata, Juruá tata, omanongue tata causam doenças nos 

corpos dos mbya; o yvara roke tata, o popyte rã ka tata, são os que tiram estas doenças110. 

“Falo sobre isso só pra vocês entenderem”, explica Karai Tataendy: 

Mesmo que só sentados, nós temos que fumar caximbo na opy. Aquele que nos mandou 

(nhanemboua) que olha mesmo, por onde o nosso nhe’ë, por onde ele leva o corpo (marupi 

katu nhe’ë guete i oguenõ’a). “O que é que ele tem no corpo?” Então é isso que os karai 

que esfriam as coisas (mba’e nhemboro’ya kuery), que separam (mba’e nhemopa’ũa), que 

dizem as coisas (mba’e já’e katu), vão perguntar. Isso nos levanta bem, nos faz com que 

nos levantemos bem e nos sentemos bem, é para levantar os filhos e as filhas que os nossos 

irmãos Kuaray passam (omboaxa) palavras indestrutíveis (ayvu marã e’ў). Nós fazemos 

passar sons bons (nhendu porãi), em nossos corpos, para ficar assim. Quando você vai 

dormir, os omanongue estão mexendo com o seu corpo (ojapiro, tendo relações sexuais) e 

você nem sabe, nem sente. Neste banco as mulheres têm que ficar em fila, para ficar 

fumando. Os nossos xondaros atiraram (ombojeapi) no omanongue que pôs a mão. (...). 

 

 Esta breve fala de Karai Tataendy esclarece muito do trabalho do opitai va’e. “O 

que ele tem no corpo?”, se perguntam os karai, “por onde o nhe’ë está levando o corpo?”, 

ambas as perguntas vem a dizer a mesma coisa: com quem esse corpo está estabelecendo 

relações, de quem aceitou comida, sob o olhar de quem caiu, de onde atiraram esse objeto 

que se escondeu entre a carne. Tudo isto são “sujeiras” do corpo, sujeiras que trazem 

110 Considero que a existência de vários tipos de fogo é uma questão muito importante para compreender o trabalho e 
oconhecimento dos xamãs Guarani. Gostaria de poder desenvolver melhor este assunto, ao qual me referirei também no 
próximo capítulo, mas até agora a única informação com que conto são estes nomes, estas expressões usadas por 
Augustinho. 
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doenças, mal-estares. Os caminhos que se percorrem são também os encontros que 

acontecem e as trocas que se realizam (já sejam trocas por roubo, ou por invasão, são 

trocas porque algo vai e algo vem, na maioria dos casos, ou essa é a intenção). É a fumaça 

do petygua que vai dizer ao opitai va’e, que vai mostrar. “Por que você acha que a gente 

fuma? É para ver mesmo. Eu duvido que quem não fuma consegue ver isso. Para ter visão 

leva muito tempo, até anos, mas para perder só leva um minuto” (Fala do rezador Karai 

Tataendy, Testa, 2013, p. 09).  

 O que se tem no corpo? O que eles, aqueles que esfriam, aqueles que separam, 

aqueles que passam as palavras, têm no corpo? O que eles têm, eles receberam dos 

Nhanderu, para cuidar de seus parentes. Nhanderu Jakaira ko yvapyte re mba’e mbojaity 

re ojapyxaka va’e ra’e ma oikuaa. “Nhanderu Jakaira colocará na palma da mão daquele 

que presta atenção verdadeiramente (ojapyxaka ra’e ma) a coisa que faz tirar as pedras do 

corpo (mba’e mbojaity) e assim ele saberá como fazer, como curar.” Ele adquire as mba’e 

porã, as coisas preciosas, as mba’ekuaa111, as coisas conhecimento (poderíamos dizer); ele 

as adquire a partir do tipo de relação de confiança que estabelece com os Nhanderu. Antes 

que ser presentes, parece que estas coisas sagradas são empréstimos dos Nhanderu que o 

karai não só “pode” como “tem” que usar para mantê-las. Pois, como ouvi diversas vezes, 

Nhanderu coloca, mas ele sempre “pode levar de novo”112.   

 Os corpos dos opitai va’e, dos karai, das kunha karai, de todos esses conhecedores 

contêm a sabedoria não pelo acúmulo de conceitos, mas pela composição de “coisas 

preciosas” (mba’e porã) que são, por sua vez, continentes para trânsitos variados, 

receptáculos, transmissores, territórios de passagem. Assim também foi que Nhanderu 

pensou e criou as tarefas e trabalhos dos Nhe’ë Ru Ete, distribuindo diferenças entre eles 

que são, a o mesmo tempo, modos de diferenciação. A Karai Ru Ete lhe disse: “Solamente 

tu, Karaí Ru Ete, las hileras de llamas inasequibles (tataendy ñeỹchyrõ) en que yo me 

inspiro las harás vigilar por intermedio de tus hijos, los Karai valerosos [...] para que 

escuchen el ruido del crepitar de las llamas los bienamados” (Cadogan, 1959, p. 31). À 

Jakaira falou: “Bien, tú vigilarás la fuente de la neblina que engendra las palabras 

inspiradas (tatachyna ñe’engatu rapyta rã). […] haz que lo vigilen tus hijos los Jakaira de 

111 Segundo Cadogan, esta palavra significa “sabiduria, conocimiento de las cosas, también designa la ciencia perniciosa” 
(1992, p. 104). 
112 Isto nos leva a pensar uma característica específica da relação com os diversos tipos de donos, os –já. Antes que dar as 
coisas, o que eles fazem é deixar usar, e é o tipo de uso que se faz que determina a continuidade do fluxo. O mesmo tipo 
de principio parece dirigir o modo de estar na Terra, o que diferencia de certo modo extremo o costume dos mbya e dos 
jurua. Os jurua somos aqueles que não sabemos usar as coisas.  
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corazón grande (Py’aguachu)” (idem). E por fim, encomendou a Tupã o mar e os ríos (“las 

ramificaciones del extenso mar”) e lhe disse: “Yo haré que tu te inspires en las leyes 

mediante las que se refrescará la divinidad (yvara ñemboro’y rã). Por consiguiente, tú 

enviarás repetidamente a la morada terrenal por intermedio de tus hijos los Tupã de 

corazón grande, aquello que refresca” (idem).  Depois de assim falar com os seus filhos, 

“Ñamandu Ru Ete tenondegua” “estando por hacer descender a la morada terrenal la 

ciencia buena (arandu porã)” voltou a dar as suas instruções: a Jakaira lhe encomendou 

que alojasse (acomodasse, emboupa) no topo da cabeça (“coronilla”) dos mbya a “neblina 

vivificante” (tatachina rãge), a Karai que alojasse (fizesse descer em) nos mbya as “llamas 

sagradas” (tataendy mba’e porã) e, por fim, a Tupã que alojasse no centro mesmo do 

coração dos mbya (py’a mbyte py) aquilo que refresca (ñemboro’y rã) (idem, p. 32). 

“Unicamente así los numerosos seres que se erguirán en la morada terrenal, aunque quieran 

desviarse del verdadero amor, vivirán en armonía” (idem).  

 

4.6. Corpos e objetos em movimento de tradução 

 

 Como vimos acima, o karai pode ter fogo em sua mão, ou pode ter um gelinho, 

para esfriar. Ele tem também arandu em suas mãos, sabedoria. Arandu que são umas 

bolinhas, azuis ou brancas, que se encontram também no topo da cabeça. Como já vimos, 

arandu porã, a boa sabedoria dos karai, são como amandau (um tipo de amandau), só que 

especiais. Diz Algemiro, por outro lado, que o karai tem mba’ekuaa que são “bolinhas, 

coisinhas preciosas, azuis”, pelo que penso que se trate de vários nomes (haveria que 

acrescentar as mba’e porã) que abarcam um mesmo conjunto de objetos preciosos, ou de 

objetos que coincidem em algumas situações e cujas diferenciações e especificidades se 

sabem pelo contexto da fala.  Trata-se, vale a pena notar, de objetos mágicos, preciosos ou 

sagrados que não são só objetos, mas também as relações que permitem e os espaços pelos 

que se movem, tratando-se em última instância de conceitos de amplo campo semântico. 

São as partes marã e’ỹ dos corpos mbya. 

 O karai sabe muitas coisas sobre aqueles que se encontram distantes, pois pode 

mandar suas mba’ekuaa para outro lugar para ver o que esta acontecendo lá. Mba’ekuaa, 

segundo me explicou Neusa, é ao mesmo tempo um jeito de chamar os próprios karai. Mas 

também podem ser aqueles que têm outras intenções, usos e objetivos, aqueles que usam a 
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sabedoria para fazer mal às pessoas. São chamados assim porque eles têm sabedoria 

também, mas a usam mal. Já os mba’ekuaa iporayu (bons, que gostam dos outros) “sempre 

ficam na sua opy pedindo por todas as opy, por todas as aldeias”, conta Luiz Eusebio. Eles 

também podem ser chamados mba’e rexaa, a “coisa que vê”, ou a “coisa-vista”; aqueles 

que têm a “coisa que vê”, aqueles que podem ver. “Eles são os que vêem, os que cuidam, 

os que fazem viver” explica o tamoĩ. 

 Por outro lado, se os karai são os que podem usar as mba’ekuaa, todos os mbya têm 

as suas mba’e porã. Estas mba’e porã, podem ser internas e invisíveis, como é o caso das 

amandau, ou externas e visíveis, como é o caso dos brinquedos que os pais fazem para os 

seus filhos pequenos, os popygua para os meninos, e os ajakai para as meninas; é também 

o caso dos frutos e das flores, com que se presenteiam as crianças para promover a sua 

alegria; e é o caso dos adornos, como os colares (mboi). Assim foi que entendi a fala de um 

amigo em Brakui, que me disse que antigamente cada pessoa tinha o seu mboi (colar) 

através do qual o karai podia saber o que estava acontecendo com aquela pessoa e como 

poderia ajudá-la. O mesmo com o popygua (provavelmente também o mbaraka mirim) e o 

takuapu. Quando a pessoa tirava o seu mboi para deixá-lo no amba “falava em silêncio 

(para si e para Nhanderu) sobre o que estava acontecendo com ela, sobre o que queria, 

sobre alguma pergunta que tivesse para fazer”. É o além de si do corpo, a territorialização 

da relação entre nhe’ë e corpo que se tornam, por isto, “sagrados” (eis este o termo que 

usam os Mbya ao falar disto em português). 

 As mba’e porã fazem a tradução entre aquilo que é visível e aquilo que é invisível; 

são ferramentas e ou orgãos que tornam visível, perceptível, conhecível, aquilo que, de 

outro modo, permanece relativamente oculto, imperceptível. Esta tradução, por outra parte, 

é via também para a reversibilidade figura-fundo entre o nhe’ë e o corpo que está na base 

do aguyje, como vimos – caso extremo (hiperbólico, diria Pierri, 2013) da saúde. O 

trabalho dos opitai va’e acaba sendo isso mesmo, perceber o imperceptível, tornar visível o 

invisível, retirar o que está dentro, a doença, na forma de uma pedrinha, de insetos, ou 

outros objetos pequenos, que eles mostram em suas palmas das mãos a todos aqueles que 

queiram ver (as mulheres se levantam e se aproximam, ou então o próprio opita’i va’e 

passa por entre as pessoas mostrando o objeto da doença), tornando justamente visível o 

que era invisível ao modificar as relações de oposição entre continente e conteúdo e entre 

dentro e fora. Assim também, eles fazem ouvir as palavras sagradas do povo do alto 
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(Yvategua va’e), palavras inaudíveis para a maioria dos leigos. Este é um trabalho 

fundamental para uma sociedade na qual a existência, nos seus pormenores e nos seus 

assuntos relevantes, é uma lida constante com os efeitos daquilo que não se vê, que não se 

escutou, que não se percebeu, que não se sabe. Lida constante que, em muitos casos, pode 

derivar em casos de vida ou morte. Assim, na seqüência do que falei acima sobre a 

importância de saber viver, de se fazer presente em planos ou domínios que não se está 

percebendo, os planos em que vivem e caminham os nhe’ë e os Nhanderu, vemos agora 

que há todo um trabalho de tradução, de interpretação de mensagens, de códigos, cuja 

ciência é altamente pragmática.  

 Conta Macedo que “um relâmpago na mata pode indicar a existência de um amba 

[...] um canal intermundos”; nesse lugar, portanto, é que deve ser construída a opy e a 

aldeia (2009, p. 71-72). Segundo Ladeira, “o amba é descoberto, sobretudo onde há kaagüy 

poru ey (mata intocada) ou kagüy ete (mata nativa), por meio de um relâmpago (vera), pois 

o amba atrai Nhanderu kuéry (todos os Nhanderu), e vera é o sinal de sua presença” (2008, 

p. 165). E não só os mbya têm amba, os animais também podem tê-los, mas para isso é 

necessário que “entre eles, também haja um dirigente, aquele que conduz o bando nos 

caminhos” (idem); aquele que se situa na frente - tenonde. O lugar do amba, por sua vez, 

indica que as terras são férteis para o plantio.  

 O amba da opy, traduzido pelos Guarani como “altar”, é uma estrutura de madeira 

(uma tábua ou um tronco estreito que se situa um pouco acima das cabeças das pessoas) 

sobre a qual se colocam os mbaraka mirim (chocalho), os popygua, os petygua (cachimbo), 

e embaixo da qual ficam os takuapu e os yvyrai (bastão-insignia dos karai). O amba é, 

provavelmente, o lugar mais forte da opy; um lugar onde o fluxo dos movimentos e, 

portanto, de comunicação, se intensifica. Assim como a opy e o py’a, o amba também é um 

centro que põe em movimento palavras e afectos: lugar de trânsitos e passagens. É através 

do amba que os karai sabem o que acontece em todas as outras aldeias; eles costumam 

fazer as suas orações de frente para o amba, dirigindo assim a sua fala, na espera de que os 

nhe’ë façam fluir as palavras e tragam notícias das outras aldeias.  

 O caráter “sagrado” do amba, a sua aproximação ao que é marã e’ỹ, o torna o lugar 

desta Terra em que a distância em relação ao amba de Nhanderu se minimiza. Não deve 

ser à toa que se usa o mesmo termo para falar do espaço onde habitam os Nhanderu e deste 

espaço da casa de reza. Se há de fato uma distância na maior parte das vezes insuperável 
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entre esta Terra, onde (quase) tudo é tekoaxy e a terra lá de cima, onde tudo é marã e’ỹ, 

esta distância não é homogênea ao longo de todo o território, de toda a yvy vai, dentre 

outras coisas porque o próprio território também não é homogêneo. O amba da opy (o 

mesmo se poderia dizer da opy da aldeia e até do py’a do corpo) é um lugar em que a 

distância entre o território mbya e as plataformas celestes onde moram os Nhanderu é 

mínima. E podemos até pensar que é mínima, ou que é minimizada, justamente pelo 

trânsito dos nhe’ë em direção à opy, ou dos cantos e dos sons em direção ao amba de 

Nhanderu, assim como pelas palavras (também nhe’ë) que descem. As distâncias aqui 

parecem ter então como medida não referências espaciais, quantidade de quilômetros ou 

anos luz, mas fluxos de movimento entre dois pontos determinados. 

 Por outro lado, como começamos a ver acima ao falar dos eixos, os espaços não são 

os mesmos para todos os tipos de coisas e seres, pois há corpos pesados demais para 

percorrer determinadas distâncias a certas velocidades, e há outros que não. Os corpos dos 

seres humanos, aqueles chamados tekoaxy, não podem percorrer tape mirim (caminho dos 

nhe’ë e também caminho para a yvy mar”a e’ỹ), não podem sequer enxergar tape mirim, 

enquanto que os corpos dos nhe’ë, que são marã e’ỹ, o que não podem é pisar na Terra, e é 

por isso que andam sobre os ombros dos mbya. A estas diferenças, hão de se somar aquelas 

produzidas pelos veículos, os visíveis e os invisíveis. Corpos variam, espaços e veículos 

também; é por isso que as distâncias nunca são absolutas – as distâncias são relativas 

porque relacionais.  

 Assim, apesar dos karai não poderem se deslocar até outras aldeias, eles podem 

mandar as suas mba’ekuaa para superar estas distâncias espaciais. Deste e de outros 

modos, eles se diferenciam daqueles que não trabalham verdadeiramente na opy pelos seus 

corpos e pelas capacidades destes corpos. Estas capacidades são os efeitos da aproximacão 

dos e aos Nhanderu. São verdadeiras jóias os presentes que eles dão, essas coisas 

preciosas, mba’e porã, que por serem também corpos (objetos) podem alterar os corpos 

daqueles a quem os karai e as kunha karai se dispõem a ajudar. O único a fazer é 

aproximar ou, em outras palavras e com outros sentidos, criar uma zona de vizinhança. 

 Digamos, para resumir e reforçar o argumento, que as diferenças espaciais não 

podem ser definidas de modo linear e métrico, uma vez que os intervalos ou distâncias que 

poderiam ser compreendidos em termos espaciais – entre esta Terra, Yvy Rupa, e o povo 

que mora no alto, entre os diferentes patamares dos cosmos, e até as distâncias entre as 
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aldeias ou entre os vários componentes da pessoa –, são melhor compreendidos em termos 

relacionais. Isto provavelmente guarde alguma relação com a idéia de que há encontros 

(proximidades) que supõem uma transformação de diferenças extensivas em diferenças 

intensivas, antecipando uma possível obviação destas últimas para o qual é necessário ter 

um corpo suficientemente forte, um corpo que permita atravessar o mar (ou o riacho) que 

separa esta Terra da Yvy Marã e’ỹ. Não sendo uma questão de moral, é antes uma questão 

de capacidades corporais, capacidades adquiridas por meio de relacões.  

 Como as relações são sempre “explicitadas por” ou sempre “implicam” alguma 

troca, há trocas específicas que facilitam os movimentos, tornando assim certas distâncias 

muito mais curtas. Estas trocas podem ser com os jurua, para, por exemplo, conseguir uma 

Van que leve um coral, ou um karai e sua familia até outra aldeia para participar do 

Nhemongarai, mas podem também ser com os Nhanderu, que quando resolvem que 

alguém está pronto, mandam até veículos como os que eles mesmos têm com os quais os 

karai que desta forma ijaguyje podem percorrer distâncias imposíveis de superar em outro 

caso; ou podem colocar “luzes” nas plantas dos seus pés com as quais podem andar por 

cima da água e atravessar assim o mar; ou pode ser que eles simplesmente iluminem o 

caminho, que façam os karai ou as kunha karai ver mais, ver além e assim descobrir 

lugares nesta Terra em que a distância com o povo do alto não é já insuperável, lugares em 

que caminhos aparecem no meio de matas boas (ka’aguy porã). Se há diferenças 

qualitativas em termos de espaços, se cada espaço é domínio de um costume (ou um 

conjunto de costumes), certos costumes, certos teko, permitem o movimento, o 

deslocamento e, nessa caminhada, o fazer um corpo capaz de chegar a, e encontrar, esses 

lugares onde a distância entre esta Terra e a outra é facilmente percorrível, o que seria 

absolutamente impossível em outros casos. É que o costume faz corpo, e os corpos são os 

veículos com os quais se caminha, se atravessa, se anda, se passa. Eis assim que o teko 

encontra o movimento, e a leveza alguns de seus sentidos. 

 Assim, poderíamos dizer que existe um circuito de troca entre aqueles que são 

tekoaxy e aqueles que são marã e’ỹ. Trocam-se palavras e cantos, por palavras, cantos e 

objetos invisíveis, capacidades; troca-se a disponibilidade para a relação, pela possibilidade 

da duração através do fortalecimento; troca-se a concentração pelo conhecimento, e assim 

por diante. O que pedem os karai aos Nhanderu? Pedem mbaraete e py’a guaxu, pedem 

ojapyxaka e omoexãkã, que eles iluminem os caminhos, que avisem dos perigos antes que 
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eles aconteçam. Pedem poder continuar acordando alegres, e pedem poder antecipar os 

perigos. E o que eles dão? Eles confiam, acreditam e respeitam os Nhanderu (ojerovia), 

eles os colocam em sua frente, para que os guiem, eles dançam, fumam e cantam. Foi 

assim que o próprio Nhanderu determinou, marcou (oanga, omboae rakae) que fosse feita 

a troca. É isto que afirma e renova o parentesco entre os mbya e os yvategua va’e, pois é 

pelo modo de trocar, pelo modo de se alegrar mutuamente que, como tentei mostrar no 

segundo capítulo, se define o parentesco (ou, pelo menos, este é um dos modos). Assim 

como é também pelo modo em que se cuida que se define o parentesco. Aquilo que anda 

pelo caminho, aquilo que transita, também faz o caminho. Então, lembrar de Nhanderu é 

atualizar e potencializar o parentesco – esse corpo de parentes possível - entre os mbya 

tekoaxy, os humanos que habitam e transitam na yvy vai, e os yvategua va’e mara e’ỹ, pais 

e mães, avós, irmãos mais velhos aos quais se olha sempre de baixo para cima, com todo o 

respeito.  

 

4.7. Nhe’ë kuery oguerojapyxaka uka 

  

 Nhanderu faz reunião com os nhe’ë todas as tardes; ele faz os nhe’ë se reunirem na 

oka e na opy, para eles se fortalecerem e se alegrarem mutuamente (nhanenhe’ë 

joguerovy’a). Mesmo que os corpos dos mbya estejam separados aqui na yvy vai, os seus 

nhe’ë estão juntos. Diz o tamoĩ Luiz Eusebio que “Nhe’ë kuery sempre vêem as pessoas de 

todas as aldeias. Só nós aqui na Terra que não nos vemos quando estamos em aldeias 

diferentes”.  Isso é porque nós somos tekoaxy, seres humanos, explica o tamoĩ. “Pra eles 

nós estamos sempre na mão deles. Em qualquer lugar que a gente vai, nós estamos nas 

mãos deles. Em nenhum momento eles perdem a gente de vista”. Ninguém fica distante 

para eles, porque eles “sempre estão juntos”, mesmo a pessoa estando longe de sua mulher 

ou de seu marido, de sua filha ou de seu filho, os nhe’ë sempre estão juntos. É por isso que 

Karai Mirim falou aos visitantes que estavam indo embora depois do Nhemongarai: “O 

nosso corpo da Terra vai sentir saudade, vai ficar triste, mas os nossos nhe’ë vão estar 

juntos. Os seus nhe’ë vão cuidar de nós e os nossos vão cuidar de vocês113”. Augustinho, 

113 Neste caso, não seria possível confirmar a seguinte afirmação de Viveiros de Castro: “Assim, o corpo conecta os 
parentes, a alma os separa – porque a alma conecta os não-parentes (os humanos aos não-humanos), enquanto o corpo os 
separa” (Viveiros de Castro, 2002ª, p. 446). No caso guarani, pela própria disposição multilocal das aldeias, estas 
articulações se invertem, a pesar de ser as almas, no caso as sombras, as que disponibilizam os corpos para essas 
conexões humanos/não-humanos. Enfim, valeria a pena poder se deter um pouco mais e melhor nestas diferenças e suas 
implicações.  
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por sua vez, disse: “Agradeço e todo mundo sabe que quando todo mundo volte pras 

aldeias não vão se ver, mais os espíritos de cima sempre estarão reunidos. Sempre vão se 

cumprimentar de manhã, à tarde, cada dia”.  Nhanderu Tenonde ogueno’a, ele acompanha 

os seus filhos, os pais verdadeiros dos nhe’ë. Eles se erguem todos juntos, trabalham 

juntos, mas cada um tem o seu costume: Karai Ru Ete reko, Jakaira Ru Ete reko, Tupã Ru 

Ete reko.  

 Os nhe’ë kuery cuidam de todas as opy que existem espalhadas pelas aldeias. Eles 

“nunca perdem de vista a nossa opy”, dissem os xeramoĩ. Peteĩ rami nhogueno’a nhe’ë 

mba’e porã, “eles cuidam em geral de uma forma só”. Nhogueno’a, segundo Neusa, é 

cuidar de uma forma só. Segundo Cadogan, esta palavra significaria “nos juntamos los 

unos con los otros, nos reunimos”, ou também “nos mantenemos erguidos (ã) mutuamente 

– gracias a los esfuerzos de todos vivimos” (Cadogan, 1992, p. 132). Os nhe’ë kuery se 

fortalecem mutuamente e fortalecem a todos os mbya do mesmo jeito – fortalecimento para 

eles ficarem juntos e/ou na medida em que estão juntos. Diz Neusa que os nhe’ë “estão em 

cima dessas casas de reza”, e por isso que eles conseguem olhar para todas ao mesmo 

tempo. Mbyte, mbytegui oguerojapyxaka, disse xeramoĩ Vera Mirim, “no meio, eles 

prestam atenção”. 

 Antigamente, aquele que cuidava da opy era chamado oguerojapyxaka va’e: o que 

presta atenção, o que pede por todos. O tamoĩ Vera Mirim diz que ele é assim, que sempre 

pede por todos os mbya, para todos, em todas as aldeias. Ele pede de um jeito só, de uma 

vez só, para todos: oguerojapyxaka. Assim como ele está pedindo, desde a sua opy, os 

outros karai e kunha karai também estão lembrando das pessoas que estão espalhadas 

pelas aldeias. O ideal seria que todo mundo se concentrasse em um pensamento só, de 

modo a anular os espaços que poderiam ser invadidos por pensamentos outros, pelos 

pensamentos de outros (ägue, anhang, donos). A concentração, aqui, aparece como anti-

interferência. 

 “Nhanderu sempre precisa de nós”, explica o tamoĩ, “por isso que ele nos ensina”. 

Os mbya, por sua condição de tekoaxy esquecem com facilidade de Nhanderu, mas os 

nhe’ë não; eles nunca esquecem. Eles “ficam prestando atenção só no Nhanderu”, “só 

fazem o que Nhanderu mandar”. Nhanderu fala com eles “Trabalhem de um jeito só, 

pensem, usem a idéia de trabalhar todo mundo junto”. Os nhe’ë são xondaro dos 

Nhanderu. Ele manda os nhe’ë cuidarem dos mbya (eokomongueta), e eles sabem como 
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fazer. Então, mesmo que os mbya não consigam escutar Nhanderu, saber “por onde ele 

conversa, por onde ele nos ilumina a sabedoria”, diz o tamoĩ, mesmo assim eles sabem o 

que é que Nhanderu está mandando114, o que ele está aconselhando (omongueta), porque 

os nhe’ë contam. Nhanderete nhandejapyxaka, nosso corpo presta atenção, nosso corpo 

pede. “Nhanderete nhandejapyxaka é quando a gente entra na opy, você se concentra e 

pede a Nhanderu para viver bem, para você não ter o pensamento, qualquer pensamento 

ruim”, diz Neusa. Porque, como disse o tamoĩ Vera Mirim “através do nhe’ë kuery, é que a 

gente vai saber como a gente pode, deve viver daqui pra frente”. 

 Para Mirim canta todas as noites, e diz que não é só para ela que vai servir. Ela 

entrega o seu nhe’ë a Nhanderu, manda pra lá. Porque Nhanderu conta ao nhe’ë o que vai 

acontecer, e o nhe’ë passa para o py’a (coraçção/fígado/estômago) da pessoa. Nhanderu 

devolve o nhe’ë para Para Mirim com a visão, aí ela vai saber. Então, quando ela reza para 

Nhanderu ela pergunta se alguma criança vai ficar doente, e se ele vai levar mesmo, ou se 

vai ficar. Aí ela sabe que “não vai morrer, só ãgue que está mexendo com a criança”. É a 

mobilidade do nhe’ë, o fato dele estar indo e vindo entre o alto e a Terra, que permite aos 

mbya saber o que vai acontecer; assim, a mobilidade do nhe’ë torna possível a circulação 

do conhecimento, o fluxo das palavras. 

 O karai e a kunha karai – nhanderuvixa tenondei, dizem os Mbya – contam para os 

Nhanderu como é que estão todos na Terra, quem é que tem problema, quem é que tem 

doença. “Nhanderu Tenonde, Nhandexy Tenonde escutam através deles, e tudo vai ficando 

mais fácil”. Escutam através deles porque eles sabem as palavras, conhecem a fala dos 

Nhanderu e usam as palavras deles. Mas é difícil até para os Guarani compreender a 

linguagem dos karai. Segundo Vilmar, se a pessoa “se entrega de corpo e alma” para 

Nhanderu enquanto o karai está falando na linguagem da opy (que é a língua dos yvategua 

va’e), passando as belas palavras, as ayvu rapyta, pode ser até que compreenda. Mas 

traduzir, aí já fica quase impossível. 

 Quando perguntei a Marina sobre a palavra -japyxaka ela me disse que isso tinha a 

ver com acreditar que uma coisa vai acontecer ou esperar que uma coisa aconteça. Isso é 

do trabalho do karai, porque “quando ele está rezando, ele sabe”. Diz Marina que não é 

que conversa com Nhanderu; omoexaka115, “ele sabe”. O karai vê o que vai acontecer, “vê 

114 A palavra que a Neusa está aqui traduzindo como mandar, é a mesma palavra utilizada para aconselhar (omongueta). 
115 Segundo Cadogan, o termo jechaka é “espelho, reflexo” (Cadogan, 1992, p. 66). 
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a imagem”.  “Fala na reza, tudo verdade. Depois volta ao normal”. Jechaka mba’ekuaá, 

segundo Cadogan, é o órgão da visão dos deuses e também “el reflejo de su conocimiento 

de las cosas, de su sabiduria” (1959, p. 18). É com este “órgão” que os deuses “olham” os 

humanos, fazendo destes últimos reflexos de si, iluminando-os com seu reflexo – reflexos 

que têm um algo de imagens em movimento, imagens deslocadas, ou será que as imagens 

só podem se deslocar como reflexos?   

 Vilmar diz que jexaka é a “virada da noite”, que quando o karai fala jexaka é 

porque a virada da noite “para ele já é jexaka”; são os Nhanderu que iluminam o dia, que 

estão vindo; “então, ojexaka”. Quando passa da meia noite, o karai já está lá, esperando a 

chegada dos Nhanderu, dos Nhamandu, trazendo noticias para ele. “Quando Nhamandu 

kuery já vão entrando, ojexaka mba’ekuaa”, disse o tamoĩ Vera Mirim; eles iluminam 

mba’ekuaa. Eles iluminam essa coisa-sabedória que faz perceber o que permanecia oculto 

ao olhar, aos sentidos limitados daqueles que são tekoaxy; dão notícias daqueles que se 

encontram a quilômetros para os mbya e “na palma da mão” para eles mesmos. Então, 

continua Vilmar, o karai fica lá, “só se concentrando para isso, para saber o que vai 

acontecer”. Aí, no dia seguinte, durante a reza, ele vai “usar muita ayvu porã” (belas 

palavras, linguagem da opy), e se a pessoa prestar atenção vai entender e vai saber o que 

vai acontecer com os parentes que estão nas outras aldeias. Isto minora o problema 

imposto pelo parentesco aqui na Terra, a saber, a distância entre os parentes e a saudade. 

“Aí no dia seguinte vai chegar uma ligação ‘tal parente sofreu um acidente’”. É assim que 

acontece. É porque os nhe’ë já contaram para ele o que vai acontecer. Também acontece 

no sonho; também no sonho o nhe’ë pode contar o que vai acontecer. Pode ser o nhe’ë de 

alguém que já faleceu, ou o próprio Nhanderu que conta para a pessoa. Lá eles estão 

sabendo de todo mundo, quem é que vai ficar, quem é que vai voltar. “Aí vem um de lá 

para contar pra gente”, explica a Ilda.   

 A diferença entre nhe’ë e mbya no que diz respeito à capacidade de saber e/ou 

conhecer é correlata da diferença no lugar que se habita, nos caminhos que se percorrem e 

nos modos (facilidade, dificuldade, rapidez) de percorrer estes caminhos.  Sabedoria e 

movimentos também se imbricam mutamente. Os nhe’ë vêem aquilo que têm no corpo das 

pessoas, e que as pessoas não conseguem ver; e eles também possuem a capacidade de 

antecipar acontecimentos negativos e desse modo evitá-los. Assim como a cura (tirar do 
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corpo aquilo que o adoece, que o enfraquece) é importante, também a evitacão é 

fundamental para manter um bom estado de saúde e chegar à velhice.  

 A evitação é um assunto freqüente nas falas dos mais velhos. A atenção do opitai 

va’e na tentativa de ver o que os Nhanderu vão contar, é atitude de escuta requintada. 

Fumar (omoatãxi) e tirar objetos do corpo (ombojeaty) são aspectos do seu trabalho de 

maior evidência curativa, enquanto que a concentração, o “prestar atencão” na espera 

dessas imagens iluminadas, é o aspecto preventivo. Imagens que são replicações das 

palavras dos Nhanderu, ou replicadas como palavras pelos opitai va’e. Como vimos acima, 

o trabalho do pajé consiste fundamentalmente em tornar visível aquilo que é imperceptível 

ao olho humano comum, já seja por se encontrar no interior do corpo, já seja por se situar 

num tempo ainda por vir, já seja por estar em outro lugar. Também tornar audível o 

invisível e visível o inaudível.  

 Recapitulando: quando o karai ojapixaka, quando ele presta atenção e vê a imagem 

do que vai se passar, no entanto, algo a mais acontece: distâncias são obviadas, essas 

mesmas distâncias impostas e interpostas entre parentes e parentelas que constituem o 

modus vivendi do parentesco mbya, a sua idiossincrasia. A separação das aldeias, a sua 

distribuição por uma vasta extensão, não é um problema para os nhe’ë graças, mais uma 

vez, aos lugares que ocupam e aos corpos que têm, ou seja, à sua capacidade de 

movimento; movimento marã e’ỹ, por assim dizer. As distâncias extensivas internas a cada 

um dos eixos horizontais (distâncias intra-eixo), não coincidem nos dois eixos (terrestre e 

celeste); não são distâncias homólogas e nem análogas, e isto pode em parte ser devido à 

existência das diferenças intensivas entre-eixos horizontais (terrestre e celeste). Distâncias 

entre os eixos horizontais mbya e divino, que são as que configuram o eixo vertical 

terra/céu, dizem respeito às diferenças intensivas (entre tekoaxy e marã e’ỹ), 

fundamentalmente, mas que dependem também de distâncias extensivas, transitáveis 

(caminhos entre os planos celeste e terrestre). Lidamos, portanto, com uma diferença 

intensiva, teko axy/marã e’ỹ, que é ao mesmo tempo de condição (corruptível e 

incorruptível) e de capacidade de movimento. Assim sendo, a perspectiva a respeito das 

diferenças extensivas entre os eixos horizontais de socialidade dos nhe’ë e dos mbya, da 

distância entre a yvy rupa e o amba de Nhanderu, não coincide entre eles; a Terra não está 

igual de longe do Yvate para os nhe’ë que para os mbya. A perspectiva sobre as diferenças 

extensivas é dependente e correlata das diferenças intensivas. 
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 Os nhe’ë, dada a possibilidade de proximidade com os Nhanderu, possuem um 

conhecimento especializado que é vital para os seus duplos humanos (tekoaxy), aqueles a 

quem eles levantam sobre a Terra. Por outro lado, os nhe’ë parecem não enfrentar os 

mesmos problemas que os mbya no que ao parentesco se refere: nem os problemas da 

proximidade excessiva, pois eles mantém sempre atualizadas as diferenças entre as tetã, 

nem os problemas da distância excessiva, pois as distâncias entre eles são facilmente 

percorríveis de acordo com suas capacidades de movimento (todos os dias vão se 

cumprimentar, de manhã, à tarde, como disse Augustinho). Ao que parece, parte da 

socialidade ideal do povo do alto é que eles alcançaram o ponto ideal na composição de 

afastamentos e proximidades, e é mantendo este ponto de articulação constante que se 

fortalecem. Já no caso dos mbya a “boa distância” parece se situar nos territórios da 

impossibilidade, do inatingível; sua busca fazendo-se de motor que põe as pessoas a 

caminho, promovendo movimentos. Quando importamos a imagem do parentesco do povo 

do alto (yvategua va’e) para pensar o caso dos mbya, e de acordo com todo o visto até 

agora sobre o lugar da opy na circulação da força, no fortalecimento de todos, no comum 

desta potência, vemos que há um esforço para importar esta articulação, o Nhanderu reko. 

Esta articulação não pede o eclipsamento das diferenças, e não é em termos de igualdade 

que deve ser entendida a expressão “trabalhar de um jeito só” para assim todos poder ter a 

mesma força, mas justamente com o contrário, com a manutenção das diferenças, com a 

sua atualização constante, com a sua explicitação de modo a criar um contexto em que a 

força, pelo movimento e a transformação de potenciais ao contato com diversos tipos de 

corpos, se potencia. É pela existência de diferenças extensivas que as diferenças intensivas 

se intensificam e que a potência se potencializa ou, em outras palavras, que a intensidade 

se potencializa e a potência se intensifica116. Voltaremos a isto no próximo capítulo. Para 

fechar esta breve reflexão, basta dizer que caminhos existem para ser transitados e que o 

trânsito faz o caminho. Se caminhos fossem todos iguais, não haveria lugar para essa 

humanidade permanentemente situada nas encruzilhadas. Pois, a quem interessaria a 

escolha?  

 

 

 

116Caberia dizer, seguindo o jogo de palavras, que as diferenças intensivas são, por sua parte, as que diferenciam as 
extensões fazendo aparecer as diferenças extensivas (os caminhos, os territórios, os corpos). Enfim, assuntos a ser 
pensados com maior detenimento.  
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4.8. Nhanderu vê tudo – jerovia 

 

 Sobre a relação dos mbya com Nhanderu, diz assim o tamoĩ Vera Mirim: “Tudo o 

que a gente faz, tudo o que a gente vive, dele não está nem um pouquinho escondido 

(omo’ã va’e e’ỹ). Até dentro do nosso corpo, ele sabe como a gente se sente”. Nhanderu 

rembiexa rupi meme i a’e. Os Nhanderu vêem tudo, e é por isso que eles fazem os mbya 

perguntar. É como Ivanilde disse: “Mesmo que a gente não fala, ele sempre vê tudo”. A 

capacidade de Nhanderu de ver tudo, contrasta com o que chamei de “minusvalia 

perceptiva” ou “desvantagem perceptiva” característica dos humanos. Ele sabe o que têm 

dentro do corpo da pessoa, e é porque ele sabe, porque ele vê, que ele ensina ao opita’’i 

va’e (aquele que fuma) a perceber, que lhe dá as ferramentas necessárias para saber (-

kuaa); saber ver e saber tirar.  

 Esta capacidade de Nhanderu de ver tudo, além de uma qualidade intrínseca à sua 

divindade, suspeito que também guarda relação com o fato dele (ou eles) viver no alto, 

ficar em cima. A sua localização pode ser fator determinante de sua capacidade de 

percepção. Há duas coisas a se ter presente, que o olhar é, como temos visto, veículo de 

imagens-afecções, e que quem está no alto consegue ver mais. É isto o que se intui ao 

escutar os mbya dizerem que os Nhanderu vêem tudo o que se passa na Terra; e também 

que os nhe’ë se reúnem e vêem todas as aldeias ao mesmo tempo, todas as opy; ou que os 

Nhamandu, quando vêm à Terra em seus veículos voadores, e ficam andando assim, um 

pouco mais baixo que os aviões, vão vendo tudo o que acontece em cada uma das aldeias. 

O mesmo valeria para esses “donos” que habitam as copas das árvores, e para Anhã, que 

vive em cima das nuvens, andando de um lado para outro, olhando nas pessoas. Assim, 

considero que há uma relação direta entre o lugar que se ocupa numa dimensão vertical, e a 

capacidade de ver. Quanto mais alto, mais se vê e menos se é visto.  

 É importante, para efeitos desta análise, conseguir vislumbrar a relação do contraste 

que há entre a minusvalia perceptiva mbya e a super-percepção de Nhanderu, com o 

conceito, constantemente repetido nas falas dos tamoĩ, de -jerovia. Conto com três 

traduções deste termo: confiar, acreditar e respeitar117. Neusa foi quem traduziu -jerovia 

como respeitar. Para me dar uma explicação ela me disse que os nhe’ë respeitam Nhanderu 

como os mbya respeitam os caciques, as lideranças os tamoĩ e jary e os karai e kunha 

117 Segundo Cadogan (1992, p. 69) –jerovia é confiar. Segundo Dooley (2006, p. 67) –jerovia é “Exercer fé ou confiança 
(em alguém).  
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karai, ou como os filhos respeitam os pais. Já Vilmar e Marina, que me falaram de -jerovia 

como acreditar e confiar, sempre me explicavam que isto seria prerrogativa para que a 

relação com Nhanderu se desse e, o que é mais, tivesse eficácia. Se a pessoa não acredita 

ou confia em Nhanderu, ela também não consegue ter acesso a tudo o que ele pode 

oferecer, desde a cura de alguma doença e a aquisição de objetos mágicos e/ou 

capacidades, até a ida à Yvy Marã e’ỹ.  

 Pissolato (2007) se concentra no sentido de “acreditar” de jerovia, entendendo que 

este termo, “tema central nos comentários dos Mbya”, se encontra no âmago das escolhas 

pessoais, pois frente a tantas alternativas “é preciso estar atento para se fazer as boas 

escolhas, isto é, as capazes de garantir a maior durabilidade da vida” (idem, p. 59). Assim 

sendo, jerovia é um conceito que remete ao tema, de ampla presença na mitologia sul-

americana, da brevidade da vida, que por sua vez se encontra ligado ao cultivo das plantas 

(Lévi-Strauss [1964]1991, apud Pissolato, 2007, p. 59). Já Heurich se concentra na 

tradução de jerovia como “respeito”, relacionando este sentido ao conceito de perspectiva 

e propondo entender a expressão nhembojerovia – “exercer confiança”, “estar bravo, 

valente”, “se fazer –jeroviá” - como “impor uma perspectiva” (2010, p. 58). “Respeito”, 

diz este autor, “implica numa forma corporal específica, mas, principalmente, implica em 

estabelecer uma distância. Impôr a distância apropriada numa determinada relação” (idem, 

p. 120). Assim, a partir das colocações destes dois autores, podemos compreender a 

desvantagem perceptiva humana (mbya) como uma condição que coloca a motivação (e a 

escolha) nos termos de um modulador de perspectivas que permite, por meio de 

aproximações e afastamentos, fechamentos momentâneos e sempre parciais dessa 

“humanidade em aberto” de que estamos tratando. Mas vejamos, brevemente, como este 

tema se apresenta nas falas dos Mbya. 

 Diz Luiz Eusebio que os Tupã Kuery nunca perdem os mbya de vista e que quanto 

mais os mbya forem “nos caminhos deles”, quanto mais “seguir o que eles mandaram”, o 

Nhandereko, “quanto mais a gente seguir, mais força (mbaraete), mais coragem (py’a 

guaxu) a gente vai ter”.  Dada a desvantagem perceptiva que carateriza os mbya, lembrar 

de Nhanderu, com todas as ações que podemos englobar nesta expressão (cantar, 

perguntar, pedir, dançar, prestar atenção, etc) é uma escolha feita, de certa forma, às cegas, 

e é por isso que o conceito jerovia passa a ser o ponto de inflexão em que se situa cada 

pessoa. A seguinte fala do tamoĩ Vera Mirim ilustra belamente este ponto:  
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Tataxina rekoaxy jaiporu i mavy, a fumaça imperfeita usamos de novo, Nhanderu Ete 

rembiexa rã, Nhandexy ete rembiexa rã, Nhanderu e Nhandexy Ete, verão tudo. Mesmo 

não vendo nada na opy, a gente nasceu para isso. É o que Nhanderu mandou (oanga, 

marcou, determinou) pra gente. Nunca se esqueçam disso, meus netos. Para nós é só 

fumaça (tataxina rekoaxy) que usamos nos corpos, que fazemos descer. Mesmo não vendo 

nada na opy isso traz força pra gente. Para confiar (nhandejerovia), para isso que ele nos 

mandou e mandou a opy (Fala do tamoĩ Vera Mirim, Rio Silveira, 2013).  

 

 Vera Mirim diz que tem que acreditar em Nhanderu e valorizar a pessoa. Na 

verdade não é a pessoa que você está valorizando, é o nhe’ë dela. Não é para olhar o corpo 

da pessoa. Porque a pessoa pode estar fazendo muitas coisas erradas, ela pode estar falando 

mal dos outros, ou ela pode estar bebendo. Até pajé é assim. Mas isso é uma barreira, uma 

teko’a ã, a pessoa que tem que ver se vai conseguir controlar ou não. E Nhanderu que sabe. 

Mas se Nhanderu está mandando força para aquela pessoa, então tem que confiar. “Você 

tem que valorizar não é o corpo; então, o nhe’ë da pessoa e Nhanderu [...] tem é que olhar 

pro nhe’ë dele, e aí vai ter respeito (nhambojerovia)”.  

 Muitas vezes os karai, as kunha karai, acordam de manhã sem vontade de fazer 

nada, e pensam em deixar de se esforçar porque filhos, filhas, netos e netas não dão valor a 

eles. Se eles olharem unicamente os corpos de seus parentes não vão mesmo querer ajudá-

los, fazer as coisas para eles, cantar, fumar. Mas quando vão lembrar de Nhanderu de novo, 

quando lembram que é Nhanderu que dá essa força, esquecem tudo isso que pensaram de 

manhã. Porque os nhe’ë de todos eles estão lá, dando força também.  

 Mais uma vez, eis que se coloca o problema da socialidade mbya: as relações entre 

mbya não coincidem com as relações entre nhe’ë dos mbya. Esta não coincidência, por sua 

vez, coloca outro problema certamente relevante: o da possibilidade de “olhar” (-ma’e) 

mesmo sem “ver” (-exa) e o da relação e distinção entre ambos os termos. Infelizmente, 

não tenho como realizar uma análise etimológica sobre estes dois termos, mas podemos 

elucubrar algumas questões. Vimos até aqui, em várias ocasiões, a importância do “ser 

olhado por” para a socialidade mbya, tanto para as relações dentro de um mesmo corpo de 

parentes como para as relações entre os diversos seres que povoam o cosmos e que 

conformam tantos outros corpos de parentes. Neste universo relacional existe toda uma 

arte do se mostrar/se esconder, que consiste em se fazer accessível ou inacessível ao olhar 

dos outros. Assim, enquanto que é importante saber como é necessário andar pela mata 
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para não se fazer notar demais pelos ‘donos’ ao passar pelos seus territórios, mantendo 

com eles uma atitude de respeito que se assemelha àquela que se deve ter com os 

desconhecidos (mesmo Mbya), ou seja, mantendo o silêncio e os movimentos discretos 

(ver Heurich, 2010), é ainda mais importante se dar a notar aos Nhanderu, se tornar visível 

e atrair o seu olhar, cantando, gritando (-xapukai, dizem os Mbya), dançando; se tornar 

visível e se fazer ouvir (-monhendu, expressão que serve tanto para os cantos como para 

tocar os instrumentos) estão aqui intrinsecamente relacionados. Ao mesmo tempo, é 

necessário saber passar despercebido quando se vai à cidade, momento em que se usam as 

roupas, adornos e perfumes dos jurua (brancos). Haveria que acrescentar aqui todo um 

leque de possibilidades vinculado aos cheiros, e que guarda uma estreita relação com os 

‘donos’ dos animais e com os períodos de resguardo, principalmente aqueles que se 

referem à menstruação e ao contato com sangue, assim como com a aproximação e 

distanciamento dos espíritos, o que é um tema de ampla difusão entre os povos ameríndios. 

Neste sentido, a cera de abelha parece ocupar um lugar privilegiado como operador de 

distâncias sensoriais, tanto visuais como olfativas - lembremos que Marciana dizia que a 

cera das abelhas era usada para pintar o rosto das jovens na menarca, mas que hoje só 

querem usar a maquiagem, sendo este um excelente exemplo que ilustra como a 

proximidade dos brancos interfere nas estratégias tradicionais pelas quais se criavam 

distâncias com certos ‘donos’ dos animais; sobre o cheiro do mel, por outra parte, vimos 

como entre os Guayaki o caçador devia jogar a cera de abelha no fogo para espantar a 

onça, que não gosta do cheiro (Clastres, 1995 [1972]).    

 Mas falava da diferença entre “olhar” (-ma’e) e “ver” (-exa). Considero que há uma 

diferença de intencionalidade, que seria maior no primeiro que no segundo caso, que é o 

que se relaciona, justamente, com a motivação e com o “fortalecimento da vontade” 

(mbaraete potare). Se não é possível, a maioria das vezes, controlar o que se vê, é sempre 

uma opção escolher o que se olha. Assim, os Nhanderu vêm tudo, o tempo todo, mas 

mesmo assim os mbya continuam pedindo a eles que olhem, pois de acordo com o visto até 

aqui, podemos intuir que “olhar” implica querer estar em relação, “iluminar” (jexaka) e, 

assim, fortalecer. Por outro lado, neste cosmos em que muitas vezes as coisas não são o 

que parecem, dado o jogo das dimensões duplas em termos de visibilidade/invisibilidade, é 

importante saber “olhar”, mesmo sem ver. Eis por isto que quando falece um parente a 

pessoa deve “olhar” para o nhe’ë e não só “ver” o corpo inerte do falecido; ambos os atos, 

pela e na sua diferença, se completam e complementam. A pessoa mostra assim, pela sua 
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concentração (que seria aqui outra expressão do “olhar”), que ela também exerce a sua 

intencionalidade nos domínios celestes, via o seu próprio nhe’ë. Se nhembojerovia, como 

diz Heurich (2010), supõe impor uma perspectiva, há também um modo de se 

disponibilizar para a perspectiva do outro, de se mostrar para ser visto por, de, servindo de 

território para o olhar alheio, passar a ver o mundo que ele vê. Assim, aquilo que disse 

acima configurar o “idioma generalizado” da socialidade, a sedução e o engano, precisa ser 

compreendido à luz destas considerações, desta arte que combina o se mostrar e o se 

ocultar, tão belamente expressa na diferença entre a jovem que menstrua, e se recolhe, e o 

jovem que quer casar e se mostra mediante a lenha à sua futura sogra. Há sempre desejos 

em jogo e fortalecimento da vontade como estratégia.  

 Se sedução e engano são o idioma privilegiado da socialidade, confiança e respeito 

(jerovia) são a linguagem necessária da política.  Há uma função-Nhanderu do cacique - 

quem também pode ser chamado de pai (Nhanderu) ou, o que era mais comum 

antigamente, avô (tamoĩ) –, e uma função-cacique de Nhanderu. São as implicações desta 

última que gostaria de considerar brevemente. No amba de Nhanderu existe toda uma 

organização e, inclusive, estratificação política. Os Nhanderu são caciques (ruvixa) em 

suas aldeias, e Nhanderu Tenonde é o cacique (ruvixa) de todos; há também, em cada tetã 

(cidade, região do amba) xondaro, que são os ajudantes dos Nhanderu. Os primeiros 

“filhos” de Nhanderu, os Nhe’ë Ru Ete, os pais dos nhe’ë, são além de caciques, pais. 

Nhanderu Tenonde ocupa, no entanto, o lugar do tamoĩ, pois ele é, em certo sentido, o avô 

dos nhe’ë, parecendo estar presentes no amba estas três relações: avôs – pais – filhos. É 

interessante notar que os Mbya com freqüência se referem às suas relações com os 

Nhanderu em termos de relações de parentesco e políticas ao mesmo tempo, sendo o 

respeito e a confiança (jerovia) os modos adequados de se relacionar com eles, assim como 

aqui na Terra são também os modos de relação adequada com os tamoĩ e as jary, com os 

karai e as kunha karai e com os caciques; sendo, em resumo, a atitude que os mais novos 

devem sempre ter com os mais velhos.  

 Antigamente, me disseram alguns Mbya, não havia caciques, só havia os tamoĩ, 

líderes espirituais e, portanto, políticos, que através do aconselhamento indicavam os 

caminhos, literais e metafó́ricos, das socialidades possíveis. Nhanderuvixa Tenonde, os 

nossos líderes primeiros, que estão na frente, dizem os Mbya: os do alto e os da Terra. Eles 

eram “os verdadeiros donos da palavra”, como disse Eunice (Morro dos Cavalos). Estas 

290 
 



palavras dizem respeito às normas que, curiosamente, como podemos perceber no Ayvu 

Rapyta de Cadogan (1959), sempre se apresentam como “por vir”: reko rã, as normas que 

regirão e direcionarão as escolhas dos “belamente adornados”, os Jeguakava e as 

Jachukava (idem, p. 97); as normas, por sua vez, da força (mbaraete reko rã) e da coragem 

(py’aguaxu reko rã). Estas “normas” não são só preceitos a saber, mas coisas a usar e 

modo de usá-las, lembrando que -eko também significa “ter”: se usa aquilo que se tem, e se 

tem aquilo que se recebeu de outro. Então, estas “normas”, que são também 

territorialização de perspectivas, como vimos, e, portanto, corpos, podem ser 

compreendidas no sentido de saber cuidar do corpo. Eis que é sobre este saber, cuja 

intenção é adquirir um corpo capaz de movimentos para além desta Terra, que versa a 

política de Nhanderu. 

 Uma das falas mais bonitas que encontrei na minha leitura das etnografias sobre os 

Guarani-Mbya é esta que cito a seguir por explicar muito bem em quê consiste toda esta 

problemática: 

Nhanderu recebe a nossa alma depois que a gente morre. Nhanderu recebe a alma com as 

duas mãos e daí Nhanderu fala, ele fala com a nossa alma. E aí, Nhanderu explica porque 

aconteceu isso. Porque nós vivendo nesta terra, yvy vai, nós temos feito muitos trabalhos 

fora do jeito que Nhanderu mandou pra nós. Assim, a gente não tem feito a vontade de 

Nhanderu. E assim a nossa alma vai se quebrantando, quebrantando, vai se retirando da 

gente um pouquinho, um pouquinho mais [...]. E por aí a gente vai sentindo, sentindo uma 

doença até chegar a hora da nossa morte. Porque nós mesmos estamos errando para 

Nhanderu. Então, é por isso que nossa alma, depois que nós morremos, vai direto pra 

Nhanderu e pergunta, e Nhanderu cala. Depois, Nhanderu fala pra ela, um por um, o que a 

gente errou, nessa terra, para o nosso corpo. E daí a nossa alma fica muito triste. A nossa 

alma retorna a chorar por nosso corpo que está morto. A alma já não pode mais voltar ao 

corpo. Agora, se Nhanderu disser: ‘bom, volte lá novamente’; se ele perdoou, a alma 

retorna, e ali está o yvyraija cuidando. Nhanderu está falando para o yvyraija. [...] Ele 

espera o que Nhanderu fala para ele, o yvyraija. Então, a gente retorna inteiro. E anda de 

novo, como sempre (Depoimento de chefe de família de aldeia do Rio de Janeiro, 1993 em 

Ladeira, 2008, p. 152).  

 

 Assim como os jurua têm lei, também Nhanderu tem lei, explica o tamoĩ Vera 

Mirim. Ele não gosta de teko axy, não gosta de ver aqueles a quem mandou na Terra 

descuidarem os seus próprios corpos. “Ele não gosta de ver nem um pouquinho”, conta o 

291 
 



tamoĩ. É por isso que ele mandou a opy, para os mbya poderem cuidar dos seus corpos. 

“Essa opy é de todo mundo, onde todo mundo vai, pede, fala com Nhanderu”, diz o tamoĩ. 

Quando as coisas ficam difíceis, quando se começa a sentir as coisas no corpo, mesmo que 

não conte aos outros, é importante entrar na opy. “O que nós tekoaxy sentimos?” pergunta 

o tamoĩ. Segundo ele o que vem acontecendo com os seres humanos é que eles estão se 

entregando. “Tem a pessoa que se entrega ao mboxyja, topeija (dono da preguica), 

takãteĩja (dono do ciume). Isso devemos sempre levar na opy e pedir a Nhanderu para tirar 

do nosso corpo”. Por isso que acontecem esses problemas com os viciados, com os 

alcoólatras (peka’uxe va’e). Quando eles bebem, já querem confusão, já querem brigar. É 

pelo ivaija (dono da raiva). “Isso não é um ser humano que tira da gente, e sim Nhanderu”; 

nhe’ë kuery que ajuda, porque para eles nada é impossível. “Então, por isso estou contando 

que opy é a nossa salvação”.  

 São os Nhanderu que fazem os mbya ver, que mostram a sabedoria; através do 

petygua, se a pessoa quer verdadeiramente, eles iluminam.  A pessoa que quer saber, que 

quer descobrir como é o Nhanderu reko, tem que cuidar do próprio corpo.“Você mesmo 

tem que saber cuidar de você e do seu corpo e tentar não errar pra si mesmo”, explica o 

tamoĩ. Ndee anhete rerojerovia nderetei, “você tem que respeitar o seu corpo de verdade”. 

É que “Nhanderu não é como nós”, explica o tamoĩ, “ele não tem nem uma poeirinha de 

sujeira” (iky’a va’e e’ỹ). E quando os Nhanderu mandam os seus filhos pra Terra, eles 

sempre falam “Vai lá na Terra, meu filho, e saiba cuidar do seu corpo, não pode estar 

fazendo coisa errada”. Só que os filhos não fazem assim, não conseguem. “Nós próprios 

não cuidamos mais dos nossos corpos”, por isso que os corpos aqui na Terra são feitos de 

tanta sujeira. Cuidar do próprio corpo, eis o trabalho de cada um nesta Terra, onde se 

encontra boa parte do sentido da individualidade Guarani.  

 Os nhe’ë, diz o tamoĩ Vera Mirim, “estão sempre do lado de Nhanderu”, “sempre 

estão com eles e com a gente”; mas o nosso corpo que está aqui na Terra, “a gente já não 

lembra mais do Nhanderu”. Às vezes a pessoa quer e tenta ser mais forte, tenta se esforçar, 

mas então parece que tudo fica mais difícil, que as coisas ficam mais pesadas. É assim 

mesmo que os tamoĩ falam. Isso é porque têm muitas coisas que não querem que a pessoa 

vá por outro caminho, que não querem deixar; são as teko’a ã ou tekoeta, as barreiras. É 

por isso, me disseram em várias ocasiões, que é tão difícil ser karai, kunha karai, opita’i 

va’e. Nhanderu coloca muitas provas, e põe barreiras também, teko’a ã. Por isso que o avô 
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de Augustinho falou que depois que o karai se esforçou muito, depois que superou essas 

provas de Nhanderu, então Nhanderu chega e queima o pênis dele. Aí ele já não vai mais 

poder fazer japiro. O mesmo falava aquele karai do filme “As Bicicletas de Nhanderu”. 

Vilmar conta que ele falava assim: “Para ser karai é muito difícil. Nhanderu dá tentação, se 

você passou tudo isso, você é karai poderoso ali, mas se não, você é karai, mas de todas 

formas um ser humano”.  

 A teko’a ã sempre acontece na vida dos karai. Quando era criança, Augustinho 

dormia com o avô dele, que era um karai bem forte. A avó faleceu, e o avô veio a casar de 

novo. Só que ele se casou com uma mulher que tinha estado casada com jurua. Foi então 

que o avô de Augustinho perdeu a força. “Ele errou para Nhanderu, aí o poder que ele 

tinha Nhanderu levou de novo”, conta Augustinho. Pouco depois, ele faleceu. O tamoĩ 

Vera Mirim falou também sobre isso. “Nosso Nhanderu também tem lei”, disse, que nem o 

jurua. Ou seja, ele também dá castigo para aquele que descumpre a lei. “Quando a gente 

tenta ser forte, a gente tem um caminho só. Quando a gente tenta seguir um caminho só, 

tem coisas que são proibidas de ser feitas, tem coisas que a gente pensa que está fazendo 

certo, mas na verdade não”. Como na opy, tem coisas que não podem ser feitas na opy. 

Principalmente para aqueles que estão pedindo para Nhanderu dar força, para ser opitai 

va’e, karai, kunha karai.  

 Augustinho conta que antigamente havia muitos karai fortes, aqueles que 

ojapyxaka porãguei (eram belamente iluminados, viam bem), e eles atraíam muitas 

mulheres. “Mas só que isso não era bom, era ruim para ele, porque o opitai va’e não se 

segura. Se a mulher gostar ele também gosta”. Então, quando ele vai na opy, tem que pegar 

o petygua e omoatãxĩ, fumar, para não acontecer. Porque Nhanderu já colocou arandu em 

sua mão, e ele não pode encostar a mão em mulher. Quando o homem passa a mão na 

mulher, aí Nhanderu fala: “Já que é assim então a gente tem que pegar de volta. Já que ele 

é assim”. Ele leva todo o arandu que o karai tem na mão.  Diz que se acontecer isso, o 

karai ou yvyraija podem morrer a qualquer momento; hoje, amanhã, depois de amanhã. 

Nhanderu que fez assim. Nhanderu nhandereko rã i ra’e ma. “Por isso que os karai 

morreram todos”. 

 “Quando você tenta fazer coisas boas, do outro lado vem a tentação querendo 

mudar o seu pensamento, e querendo te levar pra outro caminho”, explica Adolfo. Isso 

acontece muito. Por exemplo, quando você dança muito bem o xondaro, pode ter alguém 
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vendo e não vai gostar, e vai querer fazer melhor; ou pode ter aquele opitai va’e que muita 

gente gosta, que muita gente o procura, e aí pode ter outro que fica com ciúme; ou quando 

alguém vai procurar o tamoĩ para se curar, para pedir ajuda, mas o tamoĩ não consegue 

curar, e aí a pessoa já sai falando mal dele. Tudo isso são as “tentações” no meio dos seres 

humanos, dos tekoaxy. Tudo isso são modos, truques, para tirar as pessoas dos caminhos 

que Nhanderu ilumina, dos tape porã. Tekoeta pra entregar a pessoa pro Mboxyja (o dono 

da raiva, da doença – provavelmente Anhã). 

 O tema dos “erros” e das “provas” costuma ser freqüente nas falas dos Mbya, como 

podemos ver aqui. Pierri questiona a tradução em chave cristã ou moralista dos termos –

javy, errar, como “pecado” e ijava ete, “provas”, como tentações (Cadogan, 1959 em 

Pierri, 2013, p. 237). O autor propõe, por sua vez, que ambos conceitos sejam entendidos 

como expressões do tema da má escolha, ou seja, da “associação entre uma escolha e a 

imortalidade” (Pierri, 2013, p. 237). Esta leitura, por sua vez, nos permite abordar também 

o tema da tekoaxy em uma clave que se afaste da moral e se aproxime da questão de como 

se constituem os corpos a partir das relações. Mas, antes de entrar no tema da má escolha, 

gostaria de abordar um ponto que considero central no livro de Hélène Clastres e que se 

refere à sua abordagem da cultura e da sociedade nos termos da ambigüidade humana 

colocada pela dupla ética que inspira o mborayu, a reciprocidade que, levada às suas 

últimas conseqüências, faz a pessoa se furtar da obrigação de receber daqueles a quem ela 

dá (Clastres, [1978] 2007, p. 137). Comentei esta abordagem de Clastres acima numa 

variação de sua leitura que implica que furtar-se de um circuito de troca pode ser um 

deslocamento requerido não para furtar-se à troca, mas para entrar em outro circuito. O que 

cabe guardar deste comentário é que o sistema de troca em que os Mbya vivem, e que 

inclui o ‘povo do alto’, os ‘donos’, os próprios Mbya, os brancos, etc, é muito complexo e 

só pode ser apreendido, pelo menos por quem não possui um conhecimento da língua e um 

conhecimento da socialidade mbya profundos, no testemunho dos movimentos de palavras, 

coisas e pessoas que o constituem; o que este movimento, cuja significação parece elaborar 

um complexo sistema que é ao mesmo tempo estético e político, implica é que o mborayu, 

a reciprocidade e/ou amor entre mbya não é o que isola aos mbya dos animais cuja carne 

comem, mas a retribuição (o pagamento) que os ‘donos’ esperam dos mbya: a socialidade 

entre os parentes que conformam um mesmo corpo de parentes serve sim para diferenciar 

este de outros corpos, mas não por sua negação ou pela via do isolamento, mas pelo modo 

adequado em que as socialidades, o teko, dos diversos corpos de parentes podem se 
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articular de forma que a interferência em lugar de supor um roubo de perspectivas e 

corpos, suponha, simplesmente, um uso, um empréstimo. Não sei por que isto é assim, mas 

é muito provável que seja porque Nhanderu assim o determinou e que seja o que está no 

cerne dessa necessidade constante de que os deuses revelem aos humanos as normas para a 

sua conduta (as teko rã). Lembremos que depois de determinar o que cada um dos Nhe’ë 

Ru Ete vai guardar e cuidar e vai permitir aos Mbya usar, questão que vem a ser expressa 

pelos nomes, manifestação da diferençação, Nhanderu Tenonde diz: "Después de estas 

cosas, después de haber hecho que os llaméis por vuestros nombres, cada uno de vosotros 

en vuestras respectivas moradas, las leyes que regirán en la tierra [teko rã] a los que llevan 

la insignia de la masculinidad y el emblema de la feminidad, vosotros las concebiréis 

(sabréis)” (Cadogan, 1959, p. 33).  

 Assim, apesar do roubo constante e da interferência negativa, existe também uma 

negociação possível ancorada nas distribuições diferenciais dos territórios e no respeito (-

jerovia), ou seja, em saber manter as corretas proximidades e os corretos afastamentos. De 

novo, trata-se de política. E de história: quem sabe se não foi o equívoco de Kuaray quando 

confundiu predadores com parentes, antes que o contato com os brancos, o que determinou 

a des-jaguarização dos xamãs de que fala Fausto (2005); des-jaguarização, no entanto, 

precária e contextual, sempre em vias de acontecer. A socialidade nesse universo relacional 

do qual os mbya fazem parte está povoada de acontecimentos que geraram convenções. Eis 

por isso que é tão importante ter memória, não esquecer, saber lembrar.  

 Eis que a dupla ética do mborayu, e esse modo de entender a sociedade na 

duplicidade, ao mesmo tempo a via da superação e o que há para ser superado (Clastres, 

2007 [1978]), me sugere aquele duplo limite instaurado pelo teko dos Nhanderu, pelos seus 

“erros”, quando eles caminhavam sobre a Terra – aquele mesmo que, segundo suponho, 

constitui a própria possibilidade de variação. Isto porque tanto uma como outra 

duplicidade, por sentidos que são ainda misteriosos para mim, falam de ‘obstáculos’ e 

‘barreiras’ no meio das caminhadas.  Diz Clastres:  

Daí, sem dúvida, a necessidade do obstáculo que, se impõe um termo brusco à viagem, ao 

mesmo tempo é o que vem justificá-la e permitir-lhe prosseguir. O mar maléfico que não 

pode ser atravessado, porque obsta a marcha, garante a existência do “além”, que é o lugar 

do repouso. Obstáculo, portanto, de duplo sentido porque, se impede o acesso à Terra sem 

Mal, também impede ao mesmo tempo que a fé se perca. A procura não é vã, pode-se 

continuar andando (Clastres, 2007, p. 147). 

295 
 



 

 Eis, em qualquer caso, de continuar andando, de permanecer a caminho, de 

promover deslocamentos e provocar movimentos do que trata a socialidade. Sobre as 

teko’a ã diz Testa: “Os obstáculos encontrados pelos rezadores são freqüentemente 

traduzidos por eles como ‘provas’, pois além de precisarem enfrentar e superá-las, são 

também a ‘prova’ de que seu conhecimento tem eficácia” (Testa, 2013, p. 11). E são 

também, quando se consegue fortalecer a vontade (mbaraete potare), a ocasião para pedir 

esses saberes/conhecimentos, essas mba’e porã, essas armas das quais falam os segundos 

nomes, (aqueles que completam o primeiro nome) – popygua, poty, tukumbo, takua 

poty,vera, etc., essas capacidades que os Nhanderu deixam os mbya usar e também esses 

alimentos indestrutíveis (tembiu porã), assim como as sementes milenares que até hoje os 

Mbya plantam e assim como esse fogo (tataendy) que Tupã manda muitas vezes após a 

chuva que deixa a caça limpinha, como me disse Ilda, e que serve, também, para limpar os 

alimentos. Tudo isto só se pode ter se for para usar mesmo e aquilo que se usa e que se tem 

é também aquilo que torna o corpo território. Assim, me contaram que antigamente, 

quando ainda era possível fazer as caminhadas em busca da ‘Terra sem Mal’, eles, os 

antigos, encontravam muitas barreiras; ali, nesses lugares, eles paravam e fundavam os 

seus tekoa (aldeias).  

 Diz Héléne Clastres que os discursos sobre a Terra sem Mal dos guarani sofreram 

um deslocamento em relação aos antigos Tupi: “o que era o obstáculo outrora tornou-se 

meio” – a sociedade (2007[1978]); mas, para além do discurso, fiquemos com a idéia, 

extraordinariamente criativa, de poder tornar os obstáculos ‘meios’. Não é isto também o 

que os mbya fazem transformando as interferências em ocasiões para as rezas, os silêncios 

povoados de palavras dos ãgue em gritos e cantos dirigidos ao povo do alto, os espaços 

entre as pessoas em vibrações dos instrumentos musicais, as peles e couros animais em 

emblemas e objetos de poder, a gordura em remédios? Tudo o que se usa deixa um rastro e 

um resto nos corpos: é a sujeira (ky’a), mas com a política altamente estética dos mbya, - 

com os “belos adornos” e as “coisas belas”, as mba’e porã -, é possível limpar os corpos e 

compor um mundo que, se não comum (não é aqui que se pretende ficar), no mínimo 

habitável. 
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4.9. De escolhas e equívocos 

 

 De que trata esta política, a política de Nhanderu Tenonde? Os Nhanderu não 

gostam que os mbya usem aquilo que não foi feito para eles. Por isso que quando a avó do 

Adolfo era ainda viva, ela não queria deixar os netos irem à escola, pois lá eles 

descobririam muitas coisas e algumas delas não seriam boas. Tem duas sabedorias, arandu 

porã e arandu vai. Quando a pessoa vai à escola, dentro da sabedoria do jurua “fica tudo 

fácil pra gente, você pode querer fazer até o impossível. Mas isso nós sabemos que não é o 

nosso Nhandereko e que não vem do Nhanderu”, conta Adolfo. A sabedoria da opy ensina 

a “ser bonzinho, ter sentimento, gostar das pessoas, de todo mundo, conversar com todo 

mundo”, e é desse jeito que Nhanderu quer ver os mbya. “A sabedoria do Nhanderu é uma 

só: era para todo mundo ser igual, todo mundo conversando um com outro, tratando bem 

um ao outro”. Isso é Mborayu. Mborayu é do bem, e o mal é Mboxyja, continua explicando 

Adolfo. “Aí a gente escolhe a direção, se a gente vai pro mal, ou vai pro bem”. Isto me faz 

lembrar da historia de Tupã ra’y e da velhinha mbya. “não errei, não errei”, dizia ela ao ver 

tudo aquilo que o Nhanderu tinha deixado para ela. Ela ofereceu a ele casa e comida e deu 

o que ela mesma não usava, ao matar o franguinho.  

 É também nas histórias das caminhadas dos Nhanderu sobre a Terra que podemos 

vislumbrar a importância de saber andar junto pelos caminhos. Aparece já aqui o problema 

da confiança e da orientação do Tenonde, o primeiro, aquele que vai na frente. É Kuaray 

que leva a sua mãe até a morada celestial do pai, é ele que, por ser também Nhanderu, sabe 

seguir o pai no caminho do amba. Como ilustra claramente esta história, a irritação e a 

raiva entre parentes consangüíneos ou entre cônjuges é sempre motivo de desvio no 

caminho – aqui Xariã, em forma de moscas e marimbondos, parece continuar a agir e 

definir direções. Colocar Nhanderu na frente é o modo de evitar estes desvios. No caso a 

raiva da mãe faz o filho silenciar e a raiva-silêncio do filho, a ofensa do filho, faz os dois 

se perderem. Houve um bloqueio em um circuito de troca em que flores eram trocadas por 

palavras. O filho acaba entregando assim a mãe para as onças inaugurando a sua própria 

orfandade. 

 Escolher direções é o que aqueles que se colocam na frente, os ruvixa tenondé, 

fazem. “A liderança”, diz Testa, “embora imbuída de autoridade, não é um cargo, mas 

antes a posição de quem vai na frente” (2013, p. 13). Nos discursos destes ruvixa tenondei, 
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os daqui da Terra, aprendemos que -jerovia é a via para fazer tudo “verdadeiramente”. 

Dizem os tamoĩ e as jary que antigamente a dança e a reza eram muito mais fortalecidas e 

fortalecedoras. Eram também mais alegres. Segundo o tamoĩ Vera Mirim antigamente eles, 

os que entravam na opy, eram mais verdadeiros, por isso que a reza e a dança eram mais 

fortes. Eles mostravam que confiavam, mostravam o seu respeito (-jerovia). Por isso 

também que quando se viam, se comprimentavam usando os termos de parentesco 

adequados. Foi para se tratarem com respeito que Nhanderu Ete, Nhandexy Ete mandaram 

os nomes. Mas “já não respeitamos mais os nossos próprios nomes”, assinala o tamoĩ. “Por 

isso já não conversamos como deviamos”. 

 Esses nomes quem os mostram são os próprios Nhanderu: Karai Ru Ete oikuaa uka, 

Jakaira Ru Ete oikuaa uka upe re nhe’ë amba re, eles fazem saber de qual amba é cada 

nhe’ë. Eles aconselham os seus filhos. Tupã Ru Ete também, ele “fala para aquele que tem 

o nome, para ser forte, que ele próprio cuide do corpo dele”. Se não usarem os nomes é 

como se os mbya estivessem esquecendo que eles vêm do amba sagrado; é como se 

estivessem obliterando as diferencas que esses nomes indicam e implicam. É isto que 

preocupa o tamoĩ. Como conseguir a força de Nhanderu se já não se acredita mais, se já 

não se confia mais que isto seja possível. Sem se lembrar dos Nhanderu, como entrar em 

relação com eles?  

 Os primeiros homens, as primeiras mulheres (Jeguaka Tenonde, Jaxuka Tenonde) 

sabiam como pedir pra Nhanderu (oporandu porãguei). “Por que eles se chamavam assim? 

Meus netos, vocês nunca vão entender”, diz o tamoĩ Vera Mirim. “Os belamente 

adornados”, segundo Cadogan, fico lembrando eu. Jeguaka é o “adorno; ‘gorro ritual’ con 

pequeñas borlas de plumas, que usa el hombre” e jachuka é a “cofia ritual de la mujer” 

(1992, p. 59 e 67). Isto me faz lembrar uma das primeiras conversas que tive com 

Augustinho, quando fui falar com ele sobre a possibilidade de fazer a pesquisa lá em 

Araponga, e aí na “negociação” ele me disse que eu poderia fazer os documentos para eles, 

porque hoje em dia eram necessários para levar as crianças na escola e coisas do tipo. 

Antigamente não era assim; “antigamente”, me disse Augustinho, “os nossos documentos 

eram as nossas pulseiras, os nossos colares”. Se documentos e adornos são signos de 

diferençações uns e outros não o são do mesmo jeito. A questão que se coloca, então, é a 

de se saber se as diferenças podem continuar a se atualizar e se diferenciar sem os signos 

que as expressam. 
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 Acredito que a mudança que Augustinho percebe aqui faz referência a um processo 

bem mais complexo do que as nossas idéias sobre o que as culturas são, como se fazem e 

como se perdem, podem nos levar a pensar. A questão não se refere tanto ao entendimento 

das coisas como aos seus usos (se é que podemos distinguir o primeiro dos segundos). 

Alimentos, roupas, perfumes, documentos, celulares, carros... O uso das mercadorias dos 

brancos é sinal de um esquecimento, mas memória aqui abarca outras dimensões além das 

puramente cerebrais ou psicológicas, sendo antes relação que função. Então, o uso das 

coisas dos brancos é também uma mensagem em um contexto altamente semiótico, 

mensagem interpretada pelos Nhanderu como falta de confiança e de respeito (-jerovia) 

para com aquilo que eles disseram aos mbya, com aquilo que eles marcaram (oanga) e 

definiram como de uso dos mbya. Esquecimento dos parentes, ao estilo do que se deve 

fazer com os ãgue.  

 O uso das coisas, como vimos acima, acusa o modo em que as pessoas decidem ou 

não, escolhem ou não, fazeres, costumes, caminhos, trocas e parentesco; estamos no 

âmbito da vontade, dos desejos e de seus agenciamentos. O controle nos usos e, assim, 

sobre os circuitos de troca, faz parte de um corpus de conhecimentos que são políticos e 

que determinam o agenciamento dos processos de transformação e diferenciação que 

constituem a condição tekoaxy. Trata-se, ao mesmo tempo, de um problema físico, estético 

e político; e até econômico, poderíamos dizer, sendo por isso que os mbya usam o conceito 

de “comprar” com tanta freqüência para falar de vários assuntos, como que Nhanderu Tupã 

comprou a terra de Nhanderu Pa-Pa, que se um animal come a placenta do bebê pode 

comprar o nhe’ë, que um filho pode comprar o rosto do pai e/ou da mãe, e que um dono 

pode comprar o corpo da pessoa para colocar nele outro nhe’ë, e aí essa pessoa ojepota, 

isso porque a pessoa comprou o costume, o teko, daquele animal específico, o que vêm 

expressar o modo antigo de dizer ojepota, que é teko jogua (comprar o teko).  A idéia de 

comprar supõe que tem alguém para vender e, assim, supõe a sempre possível mudança de 

‘dono’ ao mesmo tempo em que implica que usar algo pode derivar em ser dono desse algo 

ou ser como o dono desse algo. Intúo que o modo em que se conseguem as coisas que se 

usam, se por dádiva, por roubo, por compra, por imposição, modula também os efeitos que 

os usos possam vir a ter. Esta idéia, por sua vez, informa a respeito de uma das 

especificidades deste cosmos sobre o qual nos debruçamos, pois o que parece estar 

implícito em, ou sendo explicitado por, todo este sistema político de trocas, em suas 

versões de negociação, compra/venda, roubo e vingança, é que não é possível “agenciar”, 
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produzir agenciamento ou criar territórios para os desejos, sem “ser agenciado por”, ou 

seja, sem ser territorializado pelos desejos (sempre) alheios.   

 Mas o que isto tem a ver com a má escolha? Augustinho, certo dia, me contou a 

seguinte história. Disse que na época em que Pa-Pa andava pela Terra, Nhanderu mostrou 

para ele um avião e perguntou se queria ir de avião. Mas Nhanderu Pa-Pa não quis, pois 

preferia ir a pé (dizem alguns que ele teve medo). Aí tinha uns jurua e Nhanderu perguntou 

a eles se queriam ir de avião. Os jurua aceitaram, e é por isso que hoje em dia eles detêm o 

uso das mercadorias (o avião estava cheio delas). Augustinho terminou de me contar esta 

história e, como se fosse o desenlace da mesma me explicou que ele mesmo viu, 

antigamente, um jovem voltar à vida depois de três dias morto, graças ao trabalho dos 

karai. É que quando se vai a pé, fiquei pensando, como o fez Pa-Pa, é mais fácil voltar pelo 

mesmo caminho.  

 Em qualquer caso, foram os brancos os que fizeram a má escolha, e o uso das 

mercadorias não deixa de ser uma re-atualização, uma imitação com variação da mesma. Já 

os mbya, têm uma vida inteira, cada um a sua, para escolher; pois assim como a sua 

humanidade está permanentemente em aberto, a sua morte não será nunca inevitável. Mas 

as ‘barreiras’ são muitas. A história de Pa-Pa, entretanto, me faz lembrar de uma outra. 

Trata-se da “anedota” utilizada por Lévi-Strauss para notar que o etnocentrismo seria uma 

“atitude ideológica natural, inerente aos colectivos humanos”, e que eu retiro do livro de 

Viveiros de Castro (2002a, p. 368). Tal anedota diz assim: 

Nas Grandes Antilhas, alguns anos após a descoberta da América, enquanto os espanhóis 

enviavam comissões de inquérito para investigar se os indígenas tinham ou não uma alma, 

estes se dedicavam a afogar os brancos que aprisionavam, a fim de verificar, por uma 

demorada observação, se seus cadáveres eram ou não sujeitos à putrefação (Lévi-

Strauss, 1952c, p. 384 apud Viveiros de Castro, 2002a, p. 368).   

  

 Algum tempo depois, o equívoco ainda conserva a sua atualidade, no entanto 

algumas coisas mudaram: nos dias de hoje, a ‘alma’ dos indígenas mudou seu estatuto, 

pois, quase em vias de extinção e representando o passado ‘puro’ (limpo) de uma 

humanidade geral, ela deve ser preservada, e aí temos os esforços do poder público 

(bastante fracos, cabe notar) por preservar a ‘cultura’ – a terra, no entanto, é um problema 

de segunda ordem, visto que a cultura é imaterial e, note-se, registrável ao ponto de que 
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daqui a pouco os vídeos poderão substituir os corpos onde a memória se inscreve. Já os 

indígenas, neste caso os Mbya, aprenderam que os corpos dos brancos são sim perecíveis; 

são, inclusive, epítomes da perecibilidade, dado o confinamento que nos caracteriza (como 

aos mortos) e, no entanto, ainda continuam a provocar os seus mais diversos desejos, 

motivo pelo qual, alertam os velhos, os jovens correm o risco de por aqui ficar. Assim, o 

que quis explicitar é que há sim um ponto em comum entre os vaticínios dos brancos e os 

comentários dos tamoĩ sobre o enfraquecimento cultural, mas este “comum” é só uma das 

vestes de um equívoco mais profundo, que faz ressoar aquele mais antigo, pois enquanto 

para nós este enfraquecimento é da alma, para eles, com essas almas muito além das 

vicissitudes humanas, o enfraquecimento é do corpo: a alma não se perde, ela 

simplesmente cansa e vai embora e o problema continua sendo do corpo, e de por onde ele 

fica.    

 É necessário seguir usando aquilo que os Nhanderu nunca deixaram de enviar à 

Terra: esses objetos que operam tantas transformações nos corpos, essas mba’e porã que 

limpam os corpos mbya. Pois continuar, um dia atrás do outro, uma palavra atrás da outra, 

um sorriso atrás do outro, é a estratégia: aquilo que se dá e se recebe não busca status; 

simplesmente assinala assimetrias e pede movimentos. De novo, o novo. É como Para 

Mirim explica: às vezes Nhamandu kuery vêm e falam ao karai, à kunha karai, para fazer 

alguma coisa, para dar continuidade. E eles têm mesmo que fazer; têm sempre que fazer 

mais força. Porque aí Nhanderu está querendo limpar o corpo deles, renovar. Se eles não se 

abaixarem, aí podem alcançar Yvy marã e’ỹ, a Terra sem Mal. Vai depender deles, porque 

às vezes eles não acreditam em si mesmos, não pensam que estão escutando dos nhe’ë, dos 

Nhanderu. Para Mirim mesmo fala: “Quando ouvi essa palavra, eu mesma não acreditei em 

mim, pensei que era só alguma coisa”. Xee ndajeroviai. Confiar ou não naquilo que se 

escuta é uma consideração e uma aposta constantes nos caminhos dos karai.  

 Para Mirim diz que está muito preocupada com os karai, com os opitai va’e, porque 

já não têm muitos pelas aldeias. “Têm poucos que ainda existem”. Diz que antigamente 

tinha muitos, mas eles também escolhiam em quem que iam fazer a oração (omoataxi). Se 

a pessoa falasse mal deles, ou brigasse durante o dia, e de noite o procurasse pra pedir a 

sua ajuda na opy, eles não faziam a oração. “Nós opitai va’e não podemos escolher a 

pessoa, e não podemos ficar bravos com aquela pessoa que fala mal da gente, porque 

Nhanderu não falou pra gente escolher”, adverte Para Mirim, “Nhanderu deu a sabedoria 
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ao opitai va’e para salvar todo mundo que precisa”. Augustinho aproveita para criticar 

aqueles que quebram a ética do uso da sabedoria para a cura e, assim, se opor a eles:  

Eles sabem, e por isso que a maioria dos yvyraija não querem fumar, deixam morrer 

quando alguém não sabe estar/ficar (ha’e ndoiko kuaai). “Essa pessoa fica mesmo no 

caminho, de noite, fica no caminho do forró, bebe cerveja, vai; deixa ele morrer”, assim 

que falam os paje (opitai va’e).  Antigamente também era assim, eu mesmo vi essas coisas. 

Eles falam que não acontece nada no seu corpo, mesmo que eles sabem que tem. Eles 

sabem que tem coisa de omanongue na cabeça, no joelho, no pescoço [omanongue deixa 

pedrinhas]. Tem coisas do omanongue. “Eu não vou fazer mais fumaça”, dizem 

(nanemoatãxi vei). Desse jeito que eu vi os karai. Eu não. Se eu sei, fumarei em todo lugar 

que tiver coisas do omanongue. Se tem na bunda, ou no joelho, ou na cabeça. Eu 

acredito/confio (ajerovia) em Nhanderu de verdade. Não sou como os outros. Eu não sou 

como aqueles que estão ao redor da Terra. Eu confio/acredito em Nhanderu. Eu não quero 

que aqueles que estão na aldeia morram. Eu quero salvar. Pro meu pai (xeru) eu falo: “Xeru 

eu quero salvar” (aepyxe). Pro meu pai eu falo “Xeru olha mesmo. Eu estou usando 

tataxina (fumaça) de novo. Que quando este acorde de novo, que ele possa acordar bem. 

Que ao lado dos filhos e das filhas de Nhanderu, ele possa se levantar bem”, quando grito 

(axapukai). Os karai não fazem assim. Tem pedra, mas eles não querem tirar, não querem 

fumar; “deixa ele se matar, ele mesmo está no caminho de noite, deixa morrer”. Assim que 

falam os karai. Quando de noite eles fumam, eles falam dos outros118. Por isso que todos 

os karai morreram. Eles não fazem aquilo que o Nhanderu falou; aquilo que Nhanderu 

mandou eles não fazem.  

 

 Quando se pede verdadeiramente, se recebe. Assim dizem os tamoĩ, as jary, mas é 

para usar, é para os outros que se recebe, pois é para ajudar os outros que se pede. Eis que 

antigamente os karai se esforçavam por reviver os parentes falecidos (fundamentalmente 

crianças). Esta era também a via para o aguyje. Pedindo para os outros é que eles recebiam 

as mba’e porã, para usar nos corpos alheios e, ao mesmo tempo, fortalecer e limpar assim 

os próprios. Eis que a força se divide entre todos, eis que a força circula – os corpos dos 

parentes compõem o corpo próprio.  O karai, a kunha karai, os opitai va’e kuery, 

dependem unicamente da força de Nhanderu quem, por outro lado, só passa mais força na 

medida em que o karai a usar.  

118 Fala mbavyky (feitiço) pra pessoa, pajé contra pajé. Dizem que antigamente acontecia muito, não sei hoje em dia. 
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 Diz Karai Tataendy que antigamente os karai muito fortes nem dormiam. O avô 

dele era assim. Amanhecia, e no outro dia se deitava na rede, e dormia. Porque o karai 

“não pode rezar e depois vai descansar, fazer jerokua (ter relações sexuais). Desse jeito, 

“como é que Nhanderu vai olhar?” O cansaço, na opy é sinal da proximidade do 

omanongue, por isso que quando a pessoa fica com sono, ela tem que pegar o petygua. É 

melhor isso do que sair pra deitar. “Porque Nhanderu yvategua nunca dorme”. Assim 

sendo, lembrar de Nhanderu na opy, se alegrar com o coral e com os tarovai dos karai, das 

kunha karai e dos yvyraija, e sentir essa alegria no py’a (ter py’a guaxu) é o sinal da 

circulação do mbaraete, modo de limpar o corpo, de torná-lo leve ao tirar dele todos os 

rastos e restos das transações mal efetuadas. “Nhanderu que dá isso”, explica Karai 

Tataendy; ‘dá pra quem lembra dele”, acrescenta. Trata-se, enfim, de cirar zonas de 

vizinhança. Mas há zonas e zonas. 

 

4.10. Alcançando o Nhanderu reko 

 

 Dizem os mbya que se você se esforçar, Nhanderu sempre vai olhar; se você se 

esforçar mesmo, você pode conseguir qualquer coisa, até mesmo não mais morrer, 

encontrar tape mirim. Quando a pessoa pede de coração (py’a), ele sempre responde. Ele 

nunca vai falar: “Deixa pra depois”. Quando se quer de verdade nem o teko do Nhanderu é 

difícil mais. Ndaxyi Nhanderu reko. “Para se esforçar, para ser o que se quer, se quiser 

servir”, explica o tamoĩ Vera Mirim. Mas é preciso respeitar. O tamoĩ se queixa de que as 

meninas já não sabem mais por que elas estão cantando, já não acompanham, e quando o 

fazem, se erram, elas olham aos lados e dão risada; e nem o petygua se respeita mais, até o 

pessoal fuma bebendo e jogando baralho. Ivanilde também falou sobre isso. Ela disse que 

para sair do errado é preciso mesmo querer. Porque é como fala Albino, só a pessoa que 

manda no seu coração e na sua vontade. 

 O tamoĩ Vera Mirim explicou que quando a pessoa quer mesmo, quando ela 

ojerovia (confia/acredita/respeita) então “Nhanderu mostra pra gente como ir caminhar 

Tape Mirim”. Oexauka, Nhanderu faz ver. Ninguém pode ensinar isso pra pessoa, nem os 

tamoĩ ou jary, nem os karai ou kunha karai; a pessoa tem que descobrir por meio do 

Nhanderu. Nhanderu reko ete i pe opita va’e, aquele que fuma deve seguir mesmo o 

Nhanderu reko. “Não é o xeramoĩ que ensina a gente”, explica Neusa, “mas sim a gente 
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que tem que usar o petygua e pedir pra Nhanderu. Nhandereko emboaei, pra ele dizer 

como é o nosso costume. “Nós temos um jeito diferente, e Nhanderu também tem um jeito 

diferente”, explica xeramoĩ Vera Mirim. É justamente a existência dos teko, dos “jeitos”, 

diferentes que define a socialidade. Barreiras são também catapultas. 

 Diz Adolfo que quando ele mostra, é só pra pessoa mesmo. Ela pode ser casada, ter 

filhos, mas é só para ela que Nhanderu mostra. E ela não pode levar a família, não pode 

levar a esposa, o marido, os filhos. “Porque se é para levar a mulher e os filhos, mostraria 

Tape Mirim para eles também”. Porque “você nunca sabe se a sua família está vivendo ou 

se está tendo o mesmo pensamento que você”. Por isso que o tamoĩ contou aquela história. 

Diz que Nhanderu iluminou Tape Mirim para um parente dele, o Pedro. Ele fez uma 

caminhada com a família; passaram Uruguai e chegaram até São Miguel, por Santa Maria, 

Porto Alegre. Em Porto Alegre ele deixou a companheira dele. Mas a mulher continuou 

lutando junto aos filhos, que nem eram filhos dela. “Ela lutou que nem Nhamandu Xy [a 

mãe de Kuaray]”. Aí ela dormiu em Santa Maria. O tamoĩ continuou assim: 

Os filhos queriam alcançar o pai, mas a mulher disse “Ele não nos levou porque não quis”. 

Mas os filhos quiseram continuar mesmo assim. Na noite que eles iam passar de novo os 

filhos falaram “Amanhã vamos acordar cedo para sairmos mais cedo, que já estamos mais 

perto”. Passaram mais duas noites sozinhos e na terceira noite os filhos disseram “agora 

sim vamos alcançar”. Aí no outro dia acordaram bem cedo. Aí o pai deles acordou cedo 

também, pegou o popygua e o mbaraka mirim. Então os filhos encontraram ele, e eles o 

cumprimentaram como se fizesse anos que não se viam. A mulher também, não ficou nem 

um pouquinho brava. Isso já existe na nossa sabedoria (oiko a’e tekoa). Como não erraram 

nem um pouquinho, aí todos eles passaram. Disso até hoje nunca lembramos, nem os 

próprios parentes lembram. Eles viram como é que foi, como que eles conseguiram passar. 

Mas mesmo assim não lembram disso nem um pouquinho. Isso também é difícil. Isso é 

difícil, como somos tekoaxy a gente não vai viver sem discussão, sem briga. 

 

 Mesmo assim, Nhanderu pode iluminar. Mas a pessoa tem que querer mesmo, e ser 

muito sincera. Por isso que aquele outro tamoĩ conseguiu atravessar o mar. “Como é que 

pisaram no mar, na água, e não afundavam?” Diz o tamoĩ Vera Mirim que não se sabe 

como foi que pediram a Nhanderu, mas tataendy omboupa opypyte re, “colocou chamas 

nas plantas dos pés”. Por isso que para ele não foi difícil voltar pro Nhanderu, atravessar a 

água. “Ele não tinha barco, tinha confiança em Nhanderu (ojerovia). Ele não precisou do 
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barco, mas sim do Nhanderu”. Dizem que quando alguém alcança o amba marã e’ỹ 

(oupity), eles lá ficam muito felizes. Até para os mais velhinhos que estão chegando 

também é assim. “Aí eles falam ‘Os nossos karai, os nossos mais velhos estão nos 

alcançando’. Aí todos ficam felizes, e dizem ‘Aguyjevete’, felizes”. É por isso, explica o 

tamoĩ Vera Mirim, que os antigos não esqueciam do aguyjevete.“Falo aguyjevete pra que 

Nhanderu volte a escutar (oendu ãguã ju). É pra Nhanderu ouvir, e não pra nós, que somos 

tekoaxy”. Desse jeito que um mostrava o seu respeito pelo outro (ombojerovia), relembra o 

tamoĩ. É só respeitando o que no outro é outro que todos se fortalecem “de um jeito só”.  

 Às vezes o karai consegue; o karai ijaguyje. Quando ele já está forte, então pode 

acontecer dele "receber uma palavra bem sagrada", "receber mais coisas sagradas", explica 

Karai Mirim. Ele pega uma sabedoria muito, muito forte (aqui, sabedoria, deve ser 

entendida como um objeto de poder, algo que pode ser usado). De repente ele cura uma 

pessoa, "e aí ele vai receber mesmo a palavra de Nhanderu, que recebia já na mensagem, 

mas só que ele já pode ver o Nhanderu falando para ele da coisa boa". Já não é na 

mensagem que ele está recebendo; ele está lá, vendo o Nhanderu na sua frente. "Então, 

ijaguyje para o pajé é isso". Aí você "pode andar de carro, de avião, sem os outros 

saberem" (por se tratar de veículos invisíveis). Aí Nhanderu pode levar ao céu. "Por isso 

que ijaguyje é assim", explica Karai Mirim, "porque não vai morrer mais". Aí as pessoas 

não podem chorar, porque "nunca mais essa pessoa vai morrer". Ela estará sempre nos 

caminhos, “andando” daqui prá lá.  

 Essa sabedoria que os karai e as kunha karai muito fortes recebem, segundo 

compreendo, são essas mba’e porã que, assim como o fogo de Nhanderu, queimam toda a 

sujeira do corpo, esfriam o calor excessivo da raiva e da paixão exacerbada, desfazem as 

memórias de socialidades alheias e apagam os traços dos mortos e da morte, tornando, 

deste modo, o corpo marã e’ỹ como o são os nhe’ë. Essas palavras que descem “em fila” (-

nhexỹrõ), são palavras sim, mas também imagens, objetos e pessoas, e até veículos; elas 

têm corpos e duplos, ou é isto que pareço escutar nessas falas mbya que ainda não alcanço 

a compreender. “Você só sabe um pouquinho só, Ana”, me lembram os meus amigos 

Mbya. Mesmo assim, aqui estou falando; então, aproveito para dizer que há ecos da 

função-Mai dos Arawete no conceito de beleza dos Mbya, porã, e em tudo aquilo que “se 

junta ao seu costume”, em todas essas palavras que acompanha.  
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 Pierri (2013) considera que o kandire sobre o qual os Guarani-Mbya falaram a 

Cadogan (1959), e que foi um conceito amplamente usado por Hélène Clastres (2007 

[1978]), supõe uma ruptura no modo de “ser visto”, uma ruptura que, ao meu ver, expressa 

bem o que venho tentando dizer a respeito das transformações no parentesco. “Para que um 

corpo chegue a existir fora de seu lugar”, diz o autor, “é preciso que ele transforme a 

maneira pela qual é visto por aqueles que eram seus congêneres e por aqueles que passarão 

a ser seus congêneres” (2013, p. 254). Isto, por outro lado, nos conduz também ao tema da 

ambigüidade humana, segundo colocado por H. Clastres e ao paradoxo de ser a sociedade 

tanto a via de superação como aquilo a ser superado; mas, sobretudo a esse movimento que 

o karai faz ao negar-se a receber dos seus congêneres, subtraindo-se do circuito de troca 

entre mbya para poder adentrar no circuito de troca com os yvategua va’e (há também um 

circuito de troca que inclui aos mbya e aos yvategua va’e, mas estes circuitos sempre 

podem ser ampliados e sempre podem ser outras as assimetrias a ser expressas). No 

entanto, como me contou Karai Mirim, e como a própria Clastres disse ao falar do “culto 

dos ossos”, é curando, “salvando” a outros, “restituindo” um dizer sempre alheio, que o 

karai recebe mesmo a “palavra de Nhanderu”, já diretamente, cara a cara: doravante, ele 

poderá ver mesmo Nhanderu. Mas este ver não é só uma mudança nas capacidades 

perceptivas, mesmo que também, mas nas capacidades de movimento. Ele vê Nhanderu 

porque ele foi lá. 

 Assim, essa “ruptura” de que nos fala Pierri (2013), implica também um 

deslocamento no lugar que se ocupa no circuito de trocas e é possível que seja isto que 

muda para o olhar dos congêneres, sejam eles os que ficaram para trás ou os que se 

alcançou na frente119. É porque o karai foi capaz de “curar”, de queimar toda a doença em 

outro corpo, ou de levantar um corpo inerte, de restituir um dizer que os Nhanderu podem 

já vê-lo como um congênere. Não era mesmo um problema moral ou de identificações e, 

inclusive, não sei até que ponto de piedade; considero, isso sim, que sempre se tratou de 

uma questão de capacidades (incluindo sabedoria e objetos/ferramentas), de usos, de 

intensidades e de potência. Doravante, aqueles que souberam se mostrar aos Nhanderu 

(como o pretendente a genro deve se mostrar aos sogros) em toda a sua plenitude, força 

(mbaraete) e coragem (py’a guaxu), aqueles que conseguiram vencer as barreiras (teko’a 

ã), aqueles que confiaram e respeitaram (ojerovia va’e) verdadeiramente, aqueles que 

119 Em certo sentido, os mbya ocupam em relação aos Nhanderu mirim um lugar análogo ao que os mortos ocupam em 
relação aos mbya; em certo sentido, claro, pois os mbya não parecem ser um problema para os Nhanderu mirim, uma vez 
que seus territórios são inalcançáveis. 
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lembraram (omaendua va’e) e, sobretudo, aqueles que usaram todas as suas capacidades 

para curar os outros, para exercer a função-canibal do fogo de Nhanderu e a função-canibal 

da água/gelo de Tupã (a cada um suas capacidades), aqueles que tornaram os seus corpos 

verdadeiras armas contra a perecibilidade das coisas, dos outros e do mundo, esses, então, 

já podem inventar e criar (ombojera) a sua própria morada na morada dos Nhanderu mirĩ – 

eles ijaguyje porã.  

 Não seria isto o que diferencia os deuses dos humanos, que eles podem criar terras, 

coisas, pessoas, palavras? Eis que os verdadeiros donos das palavras devem ser também os 

donos das almas, nesta cosmologia em que palavras são almas e almas são palavras – 

almas que são, também, imagens a caminho de territorializações possíveis, em constante 

tradução, almas-afecções. Mas estas são só algumas elucubrações; o que quero notar é que 

aquele karai que restitui o dizer, que faz os ossos se erguerem de novo (ver Clastres, 2007 

[1978]), é um karai (ou uma kunha karai, valga dizer) que ombo-jera – como Pa-Pa que 

ombo-jera uma mulher para ser sua esposa, ou Kuaray que ombo-jera Jaxy (e tenta ombo-

jera a sua mãe), e também como Tupã Ra’y que ombo-jera os frangos e a casa para a 

velhinha, e como o próprio Nhanderu Tenondé, que ombo-jera para si um corpo a partir 

das névoas primigênias: “Nhande Ru Pa-Pa Tenonde guete rã ombo-jera pytũ yma gui”, é 

a primeira frase de Ayvu Rapyta120 (Cadogan, 1959). Pois há sempre um “a partir de” e, 

assim, há sempre um Tenonde, o que não é o mesmo que dizer origem. “A’e kuery voi”, 

contam os Mbya a Cadogan, “ombo-jera o yvy ju rupa rã Tupã Miri ambapy”. Estão 

falando, como vimos acima, dos moradores da primeira Terra, Yvy Tenonde: “Ellos 

mismos crean sus moradas de tierra eterna en la morada de los dioses menores”; eles 

“alcançaram” (oupity) a imortalidade (Cadogan, 1959, p. 57). Os outros, ijaguyje amboae, 

de outra forma: “sufrieron la metempsicosis” (idem).  

 Diz Cadogan que o radical ra presente em jera, mbo-jera e guero-jera, indica a 

idéia de abrir e de desamarrar e desenvolver, fazendo referência também ao desabrochar 

das flores (1959, p. 17); isto não pode deixar de encontrar ressoância no conceito de aguyje 

como maturação dos frutos, o que me faz lembrar de uma frase que ouvi de um tamoĩ da 

aldeia de Jaragua (São Paulo): “Nascemos e morremos como o milho”. Considero que este 

conceito, com suas diversas variantes, é um dos conceitos mais importantes para 

compreender a ciência dos corpos mbya. Marciana, quando lhe perguntei sobre esta 

120 À excepção do nome do capítulo: “Las primitivas costumbres del colibri” (Cadogan, 1959: 12). 
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palavra, bateu a mão uma contra a outra indicando que esse é o gesto por meio do qual os 

deuses ombo-jera. Já Karai Mirim me explicou que existem vários significados possíveis 

de ombo-jera e de oguero-jera. Ele me disse que ombo-jera podia ser “palavra sagrada ou 

mágica”, suponho que, neste último caso, estava aludindo à feitiçaria; por exemplo, 

serviria pra dizer que alguém fez “aparecer um pombo dentro de uma cartola”, explicou, ou 

seja “troca uma coisa por outra, ombo-jera amboae”. Oguero-jera também pode querer 

dizer que “você está soltando”: o sol Kuaray pode ser amarrado pelos anhã, aí Nhanderu 

solta de novo, ou então quando anhã come Jaxy e aí Nhanderu oguero-jera de novo - “se 

não, a noite ficaria escura”. Já a palavra sagrada ombo-jera é quando “você coloca um 

ossinho, e pode criar de novo a pessoa” e oguero-jera seria que você faz uma pessoa se 

transformar. Não tenho como ir além das explicações de Karai Mirim e considero que elas 

explicam suficientemente o que quero notar como capacidades divinas que o karai precisa 

poder usar para criar uma outra Terra na qual habitar: inventar um território marã e’ỹ. 

Assim sendo, considero que é importante que mantenhamos, mesmo silenciosamente, a 

idéia de uma importante relação entre, por um lado Tenonde e ovaigua, por outro ombo-

jera e ovaigua e, ainda, entre Tenonde e ombo-jera; haverá mais, tenho certeza.  

 Alcançar o aguyje é bem difícil mesmo. “Não acontece em qualquer lugar, ou em 

qualquer casa”, explica Adolfo. Por outro lado, ijaguyje não é só para os mbya. “Todas as 

coisas que vivem aqui na Terra, tudo o que se move, também pode ir no amba”, conta 

Adolfo. Diz que é até mais fácil “porque os animais não ficam fazendo as coisas que os 

humanos fazem”. Mas os mbya “não sabemos como é o ijaguyje”, continua, porque agora 

“já estamos pegando o costume do jurua”. É bem difícil mesmo, pois, como esse brancos 

que carecem de sabedoria poderiam compreender a política canibal de algumas divindades 

tupi-guarani? Suponho que este é um problema propriamente antropológico; ou será que é 

mesmo e exclusivamente político - ambas as coisas, e sempre em termos equívocos.  

 Quando o nhe’ë chega no amba de Nhanderu ao morrer a pessoa, ele é queimado 

para tirar toda a sujeira e aí Nhanderu faz ele de novo; depois, todos os anos, quando 

começa Ara Pyau, os nhe’ë ijaguyje. A transformação aparece como renovação, e tem 

certo caráter cíclico. Salvadas as diferenças, em qualquer caso: os tempos e ciclos dos 

nhe’ë são opostos aos dos ãgue, pois enquanto que os primeiros ijaguyje em Ara Pyau os 

outros o fazem em Ara Yma. Uns movimentos se efetuam como as “barreiras” dos outros. 

Os mortos vivendo a morte dos vivos (da qual se alimentam), os vivos morrendo a vida dos 
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mortos (a qual queimam), quiasma de dupla proporção de Wagner121 (2010a, p. 19). É 

também a alternância entre o frio e o calor, para deixar os jovens velhos e os velhos jovens. 

É o “eterno retorno” do Ara Pyau, do que se renova, e do Ara Yma, do que envelhece. 

Envelhecer e rejuvenescer: de novo, o novo. Eterno retorno daquilo que alcançou a 

potência e suas alegrias; eterno retorno do agenciamento de Nhanderu, aquele que soube 

diferenciar-se das névoas originárias, da escuridão originária (pytũ yma).  

 Lembremos, de novo, algumas palavras. Diz o tamoĩ Vera Mirim que na opy tudo 

vem iluminado de Nhanderu. Os Jeguaka e as Jaxuka que dão a força para os mbya se 

levantarem a cada dia, todos os dias. Eles mandam as palavras, a fala, a alegria, a 

sabedoria, um atrás do outro (omonhexirũ). Ayvu reko rã ĩ, tory reko rã ĩ omonhexirũ katu 

ĩ. Cada dia, um atrás do outro, eles fazem os mbya viver. Nhamandu ilumina o dia pros 

mbya terem força pra viver. “Nhamandu se levanta de novo (uma e outra vez), que nossos 

corpos possamos levantar de novo, e de novo”, pede o tamoĩ. 

 Assim, cada dia, de novo e de novo, Nhamandu se levanta e vêm iluminar os seus 

filhos, seus parentes, na Terra, pra eles se alegrarem. O fato de Nhamandu repetir este 

movimento, sem cessar, a cada dia, é essencial à vida dos mbya (e do resto dos moradores 

deste planeta). Por outro lado, cada dia é um dia novo, um dia que se renova. Então, a vida 

transcorre justamente neste encontro entre a repetição e a renovação, entre a repetição e a 

transformação, entre a repetição e a diferenciação. É por isso também que quando 

Nhanderu deixou marcado o que era pra fazer, qual haveria de ser o costume, ele já sabia 

que se trataria, aqui na Terra, de uma imitação com variação. Ou isto é o que eu imagino. 

Faz também parte de seu agenciamento; sempre duplo.  

  

121 Wagner utiliza a seguinte expressão de Heráclito “Imortais Mortais, Mortais Imortais, vivendo uns a morte dos outros, 
morrendo uns a vida dos outros” como exemplo da estratégia implicada no bom uso do ergativo, a qual, por sua vez, 
permite compreender a estratégia do parentesco como um quiasma de dupla proporção, argumento central do artigo de 
Wagner.  
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CAPÍTULO 5: O NHEMONGARAI  
 

5.1 A confiança como adubo: jerovia 

 

 Diz Augustinho que o avô dele falava assim: “Nhanderu fez o dia para que as 

crianças recebessem o nome. Então a mulher do pajé faz mbojapei122 para as crianças terem 

nome. O filho de Nhanderu manda o milho pra Terra e assim pra dar o nome. E aqueles 

que não tiverem o milho não saberão dar para a criança o nome”. Meses antes, durante uma 

conversa sobre o Nhemongarai, Augustinho me contou a história de um karai que rezava 

muito e muito forte e a quem Nhanderu disse que plantasse o milho e viesse no dia 

seguinte colhê-lo. O karai pediu a sua mulher que fosse colher o milho, mas ela duvidou, 

alegando ser impossível que o milho tivesse crescido de um dia para o outro. Ela se negou 

a ir até a roça, achando que o marido estava ficando doido. Foi por este motivo, segundo 

me explicou Augustinho, que se perdeu a chance de colher o milho logo apos tê-lo 

plantado123.  

 A falta de confiança (-jerovia) na possibilidade do extraordinário-divino vir a 

irromper no seio do ordinário-humano – a falta de confiança na possibilidade do karai 

receber uma dádiva divina, o milho maduro – determinou e continua a determinar boa 

parte da condição humana na Terra, na yvy vai (terra má): a condição teko axy (condição da 

doença, do erro, e do perecível). Voltemos brevemente aos mitos relatados no primeiro 

capítulo. Outrora (e ao mesmo tempo na mesma história), a desconfiança provocou uma 

caminhada, que constituiu, inevitavelmente, uma separação: a de Nhanderu Pa-Pa e sua 

mulher, grávida de Kuaray. No mesmo sentido, foi um silêncio, o silenciar de Kuaray, que 

fez com que esta mulher, em pós de seu marido, errasse o caminho perdendo a 

possibilidade de segui-lo. Por último, foi a palavra desrespeitosa, mal intencionada, que fez 

com que durante a caminhada de Tupã Ra’y (o filho de Nhanderu Tupã ou Jesus Cristo) na 

Terra, um a um daqueles que o encontraram vissem aquilo que eles diziam ser mesmo não 

sendo – os porcos dentro da escola, as pedras na roça, os pênis na plantação de milho, ou 

seja, as imagens inventadas para o engano -, vir a ser e acabar sendo. É que a palavra pode 

possuir a capacidade de tornar aquilo que (não) é, aquilo que é, fazendo a imagem ser 

coisa. Se aquilo que Tupã Ra’y escutava, acabava sendo, aquilo que a mulher do karai não 

122 Pão feito com o milho moído e assado nas cinzas.  
123 Esta história, segundo alguns, repete aquela de Pa-Pa com a sua mulher, sendo a falta de confiança desta última que 
fez Pa-Pa ir embora. 
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quis escutar (confiar, acreditar), acabou não sendo, assim como aquilo que Kuaray não quis 

dizer (o caminho certo) acabou virando aquilo que não era pra ser (o caminho errado, o 

caminho das onças).  

 Palavras e caminhos se imbricam de modos misteriosos; provavelmente porque 

palavras, assim como pessoas, costumam estar também a caminho. Até o presente 

momento, temos visto como os movimentos das palavras por entre as pessoas (falas de 

aconselhamento e palavras levadas pelos mortos) modulam e modelam as relações entre 

elas. Quem enuncia as palavras, quem as escuta, quem silencia e quem não se disponibiliza 

à escuta, assim como quê tipos de palavras são proferidas, são todas questões centrais que 

dotam de cores e tonalidades a socialidade mbya. “Palavras têm cor”, como disse Kuaray 

Poty. Ao longo do presente capítulo continuarei a descrever, a partir das próprias falas dos 

meus interlocutores Mbya, esse esboço de uma paisagem relacional cujas imagens são 

formadas pelas palavras e pelos contornos que elas desenham nos seus movimentos. Vimos 

no capítulo anterior que a confiança (- jerovia), explicada como um querer e saber ouvir (-

kuaaendu), é fundamental para a determinação das relações entre aquilo que “é”, aquilo 

que “não é” e aquilo que “(não)-é”124. Considero que, em um mundo no qual não se vê tudo 

o que há (voltando ao tema da desvantagem perceptiva dos mbya), saber ouvir é uma 

importante estratégia de sobrevivência; de sobrevivência levada, inclusive, para além da 

morte. Dando continuidade à proposta desta tese, as falas, os discursos e a circulação de 

palavras, assim como o falar e o saber ouvir enquanto atitudes (ou aptidões) sociais – 

também o saber ver -, constituem neste capítulo o fundo para o aprofundamento de nosso 

conhecimento sobre o Nhemongarai, o território para esta caminhada descritiva, 

interpretativa e reflexiva sobre este ritual mbya. 

 Aquele dia em que Augustinho me contou brevemente a história do avaxi ete 

(milho guarani), do karai e de sua mulher, ele estava me explicando que é necessário pedir 

para Nhanderu a força que faz crescer o milho Guarani (avaxi etei), assim como o adubo 

fortalece as plantações jurua. “Ninguém tem mais sementes”, se queixava e, mesmo 

podendo ser um exagero de sua parte, não deixa de ser verdade que a condição das terras 

em que se situam muitas das aldeias Guarani Mbya não são boas para o plantio. Mas não 

era só a isto que ele estava se referindo. Pelo rumo da conversa, pude entender que, 

124 “O ser é também não-ser, mas o não-ser não é o ser do negativo, é o ser do problemático, o ser do problema e da 
questão. A diferença não é o negativo; ao contrário, o não-ser é que é a Diferença [...]. Eis porque o não-ser deveria antes 
ser escrito (não)-ser, ou, melhor ainda, ?-ser” (Deleuze, 2009 [1968], p. 103).  
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segundo Augustinho, as mudanças nos costumes (teko) e na alimentação e certa evasão das 

opy, são as causas pelas quais Nhanderu estaria deixando de “olhar” as plantações dos 

mbya, levando assim as plantas que outrora ele mesmo deixou. É por isso que se deve 

continuar fazendo o Nhemongarai, cantando, dançando e fumando petygua (cachimbo); 

para fazer Nhanderu olhar, pois o “olhar” de Nhanderu é condição para o fortalecimento e 

saúde dos mbya e do avaxi ete. 

 Como vimos no primeiro capítulo, são os Nhanderu Tupã que mandam as plantas 

para a Terra, e também as chuvas que tornam essas plantas fortes e que "limpam" a caça. 

Foi o próprio Augustinho que me contou que quando ele tinha uns oito anos caiu um raio 

perto da aldeia em que morava. Ele foi lá, junto com o pai, no lugar em que tinha caído o 

raio derrubando uma árvore. Ao lado, havia um pé de batata doce (jety). Até hoje 

Augustinho ainda tem daquela mesma batata doce que ele e seu pai pegaram naquele local. 

Quanto ao fogo provocado pela queima da árvore, cada família pegou um pouco e o 

levaram para as suas casas. Segundo Augustinho aquele mesmo fogo ainda estava acesso 

quando ele tinha uns 18 anos. Mas hoje em dia isso é impossível, completa o xeramoĩ, 

meio triste, meio bravo; quem iria cuidar do fogo quando ele tivesse que sair da aldeia? 

Hoje em dia ninguém mais quer saber de cozinhar no fogo; todo mundo tem fogão.  

 

5.2. Encontros no Nhemongarai: circulação e diferença 

 

 Na aldeia Araponga acontecem dois Nhemongarai ao longo do ano, o primeiro no 

mês de janeiro, tempo da colheita do milho (avaxi), e o segundo no mês de julho, 

antecedendo o plantio do milho que costuma ser em agosto. Este último coincide com o 

que em outras aldeias é um Nhemongarai à parte que costuma acontecer em setembro, o 

ka’amongarai, ou nhemongarai do ka’a (erva-mate). O Nhemongarai de janeiro também 

poderia ser chamado mbojapeimongarai e o eimongarai (“batismo” do mbojape e do mel – 

ei – respectivamente) e acontece na passagem de Ara Pyau a Ara Yma. Nesta época, a 

colheita do milho coincide com o “batismo” das crianças. Como vimos no primeiro 

capítulo, “nomes” dizem respeito a lugares de origem, corpos de parentes, modos, 

costumes e jeitos (teko), capacidades, entendimentos e saberes, etc. Os nomes são 

revelados pelo próprio nhe’ë que “mostra” o seu nome ao omboery va’e (o especialista em 

nominação).  
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 Algemiro, filho do tamoĩ Vera Mirim (aldeia Sapukai) me explicou que o ei (mel) 

devia ser “batizado” pra que continuasse a ter na mata – o mesmo acontecendo com o 

milho, que só cresce nas roças se os Nhanderu as adubam com seu olhar, como explicava 

Augustinho. Esta continuação do milho, do mel, da erva-mate ou do guembé (fruta que 

segundo Algemiro também promove um nhemongarai), assim como de outros alimentos 

para os quais antigamente se fazia o Nhemongarai, é dependente de ocasiões específicas de 

renovação cujo sentido está ligado ao tema do aguyje, à maturação tanto dos frutos como 

das pessoas. Assim, o nhemongarai de janeiro (o mbojapemongarai e o eimongarai), 

acontece no meio de Ara Pyau, o que tem a ver com certas configurações astronômicas, 

por um lado, e com esta ser a êpoca em que o milho está maduro e pronto para o consumo; 

já o nhemongarai de julho e/ou setembro, acontece no final de Ara Yma, guardando 

relação com os movimentos dos nhe’ë entre as plataformas celestes e terrestres.  

 Como disse, é no final de janeiro que, em Araponga, se realiza o Nhemongarai do 

mbojape (pãezinhos feitos com o milho moído e assados nas cinzas), do mel e das crianças 

e/ou alguns adultos que querem receber mais um nome ou que têm algum problema com o 

nome que lhes deram durante a infância. Também no final de julho, quando se realiza o 

Nhemongarai do ka’a (erva-mate), é possível que algumas pessoas recebam um nome, mas 

isto acontece principalmente no Nhemongarai de janeiro. Os diversos Nhemongarai 

compõem um ciclo ritual complexo que articula os movimentos dos seres celestes, dos 

‘yvategua va’e’, dos nhe’ë, dos mbya (que saem de suas aldeias para ir participar do 

Nhemongarai nos lugares onde tem algum karai ou kunha karai nos quais confiam, ou que 

recebem em suas aldeias parentes vindos de outros lugares), com os ciclos de reprodução 

dos animais que lhes servem de caça, dos peixes e com os ciclos de maturação das plantas 

e dos frutos. Estes rituais marcam as transformações nos ciclos, transformações estas que 

são sempre resultado de movimentos específicos (vimos que tanto Ara Yma como Ara 

Pyau começam pela presença de determinados ventos ou do Vera – relâmpago – que, por 

sua vez, indica o movimento dos Tupã Kuery) e que, assim, promovem outros 

movimentos. Rituais, assim, aparecem tanto enquanto expressão dos movimentos, dos 

encontros possíveis, como enquanto efeitos dessas proximidades realizadas. Se durante 

todo o ano os movimentos de humanos e deuses, de seres visíveis e invisíveis, de corpos e 

duplos estão em constante influência e interferência mutua, os Nhemongarai aparecem 

como a mais alta elaboração estética das políticas que tais interferências ativam 

necessariamente. Inaugurando mudanças nos tempos de ficar e de ir, do frio e do calor, do 
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trânsito pelos caminhos ou das danças na opy, ou seja, anunciando, como o fazem os 

ventos, a passagem de Ara Yma a Ara Pyau e vice-versa, os Nhemongarai instauram e 

renovam, ao pedi-las sempre de novo ao “povo do alto”, com suas reuniões, as normas que 

regerão a sua dispersão subsequente.  

 A seguir, e ao longo deste capítulo, vou contar aquilo que pude observar nos vários 

Nhemongarai realizados na aldeia Araponga. O nível de profundidade da descrição e 

análise que aqui pretendo elaborar é bastante incipiente, pois o ritual, apesar de ser 

expressão da maior parte dos temas que abordo ao longo desta tese, é em si mesmo muito 

complexo, cheio de nuances, de detalhes de significação e sentido complexos, articulados 

com conhecimentos ao mesmo tempo mágicos, míticos e conceituais que requerem, no 

mínimo, um nível adequado de proficiência lingüística que ainda não possuo. Respeitando 

e explicitando o nível não exaustivo desta análise, estou interessada em mostrar como os 

diversos elementos do ritual (pessoas incluídas) se relacionam pela articulação de suas 

diferenças, sendo a diferenciação o processo necessário para o que, por ora, chamarei a 

eficácia do ritual. Com este objetivo em mente, vou me deter com maior ênfase na 

descrição do Nhemongarai de janeiro125, chamando a atenção em alguns momentos para as 

coincidências e diferenças com respeito ao Nhemongarai de julho. 

 Em Araponga são três os elementos utilizados na realização dos Nhemongarai: o 

milho guarani (avaxi etei), o mel (ei) e a erva-mate (ka’a). Por meio do “batismo” destas 

sementes, plantas e alimentos é que as pessoas são também “batizadas”, uma vez que, 

como veremos, eles vêm a ser, no ritual, os corpos delas mesmas (das pessoas) – mas isto 

requer maiores explicações. Dado que vou me concentrar no Nhemongarai de janeiro, 

momento em que se “batizam” (-mongarai), por uma lado, as espigas de milho, mas 

também o milho colhido e transformado em alimento na forma do mbojape (alimento 

assado nas cinzas), e o mel (alimento “roubado”), vou tentar mostrar a articulação entre 

estes dois alimentos e algumas das diferenças entre homens e mulheres. É notável como 

entre o milho (avxi etei) e o mel (ei) muitas inversões se imprimem e se expressam, ligadas 

todas elas aos homens e às mulheres e mostrando, por meio de uma cascata de metonímias 

e metáforas, a necessária articulação das diferenças e a necessária diferenciação de usos, 

corpos, fazeres e lugares. Tentarei tornar algumas delas visíveis.  

125 Participei em 2011, 2012 e 2013, nos dois últimos anos acompanhando a família de Augustinho e Marciana à aldeia 
Rio Silveira, no Vale do Ribeira, São Paulo, sendo estes os ritaus específicos que vou descrever aqui, juntando em uma 
só paisagem acontecimentos que ocorreram em várias ocasiões. 
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 Costumam ser somente as mulheres (com as crianças e alguns adolescentes 

solteiros) que vão à roça colher o milho (avaxi etei) e são só elas (neste caso nem os 

meninos podem) que podem debulhar o milho. Aquelas espigas mais bonitas (este é o 

critério, segundo me explicaram) serão guardadas para ser penduradas em cima do amba 

da opy onde permanecerão sendo “defumadas” com a fumaça do petygua (“batizadas”126) 

durante bastante tempo (uns dois meses aproximadamente). Depois serão debulhadas e os 

grãos serão guardados até o momento do plantio. Após escolher as espigas mais bonitas, as 

mulheres debulham as outras, aquelas que não serão novamente plantadas. Então, moem os 

grãos em uns pilões que chegam, mais ou menos, à altura da cintura, revezando umas com 

outras, pois é um árduo trabalho (costumam ser as jovens e adolescentes as que fazem este 

trabalho). O milho moído é passado por uma peneira feita de takuara (bambu) por 

Marciana, a kunha karai. São normalmente as mulheres mais velhas, as que podem 

literalmente ser chamadas -jary, avó, que realizam a maior parte do trabalho, organizando 

as atividades das jovens. São elas que fazem (moldam) os bolinhos de milho (mbojapei) e 

os assam nas cinzas. Esta atividade, que é parte do que poderia ser chamado de “culinária 

ritual feminina”, do processo de transformação do avaxi etei (o milho sagrado), encontra 

sua imagem espelhada no preparo do kaguijy, bebida de milho que antigamente era 

também fermentada. São as adolescentes pré-púberes (que ainda não menstruaram, 

incluindo-se, em algumas ocasiões, meninas que já menstruaram, mas que ainda são 

solteiras) as encarregadas de seu preparo. Elas mastigam uns bolinhos feitos com fubá de 

milho (hoje em dia frequentemente comprado no mercado), e é por isso que as meninas 

nesta faixa etária são chamadas kunhatai, “mulher dente”.  

 Algumas inversões podem já ser notadas no grupo das mulheres. Se o mbojapei é 

preparado de dia, na cozinha, o kaguyjy é preparado à noite, dentro da opy. O primeiro é 

um alimento sólido, formatado com as mãos, enquanto que o segundo é um alimento 

líquido, deformado com os dentes. O primeiro é endurecido pelas cinzas e o segundo é 

amolecido pela saliva. Vale a pena também notar que ambas as qualidades de 

“cozinheiras” (mulheres velhas e moças pré-púberes) se encontram nas margens exteriores 

126 Seria interessante, em algum trabalho posterior, explorar os equívocos entre um batismo de água, em que a pessoa 
escolhe o nome, e um “batismo” de fumaça, em que o nome é descoberto (em Araponga, ao contrário de outras aldeias, 
não se utiliza a água no batismo das crianças). Isto poderia ser relacionado com o fato dos Guarani sempre dizerem que 
os brancos têm a bíblia, e que eles têm o petyngua (cachimbo), assim como com o fato deles traduzirem omoataxĩ (fazer 
fumaça, ou fazer descer a fumaça) por “fazer oração”. Considero que a exploração dos termos retirados do vocabulário 
ritual católico e usados como tradução pelos próprios guarani seria uma abordagem interessante da dimensão da 
influência do contato e dos modos em que os equívocos, neste contexto, são gerados e usados pelo seu potencial criativo. 
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de um continuum que expressa a capacidade de ter filhos: umas estão além, por já não 

poderem mais e outras aquém, por não poderem ainda127. Assim se em um eixo sincrônico 

as posições de ambas coincidem (ambas não podem ter filhos), em um eixo diacrônico, as 

posições diferem (elas não podem ter filhos por motivos diferentes e opostos: umas ainda 

não podem e as outras já não podem mais). Por outro lado, cada uma delas se diferencia do 

grupo das mulheres/mães por motivos diferentes: as adolescentes são filhas destas, e as 

velhas, suas mães, as primeiras não tiveram ainda filhos e as últimas já criaram os seus; as 

mulheres, por sua vez, os estão ainda criando. Exponho estas diferenças, que poderiam 

parecer óbvias demais, porque considero que elas têm bastante rendimento no cotidiano 

das aldeias e, ao mesmo tempo, são matéria preciosa para compreender os lugares 

diferenciais que cada grupo de idade ocupa na realização do ritual; trata-se de mostrar a 

importância do tempo, e com ele a idade, como elemento diferenciador (ou diferença 

diferenciante). Por outro lado, se durante a preparação do ritual as mulheres constituem um 

grupo que pode ser percebido em oposição ao dos homens, é possível aventar que as 

diferenças entre elas, internas a este grupo, podem ser expressas nos termos de suas 

relações diferentes com eles: possíveis esposas/possíveis sogras/esposas efetivas, no caso 

da afinidade, avos/mães/netas/filhas, no caso da consangüinidade. Outro tanto poderia se 

dizer dos homens: o que os diferencia entre si (no caso a idade), pode ser expresso pelo que 

os diferencia diferentemente das mulheres.  

 Do lado dos homens, vemos os velhos conversando nos pátios, trocando palavras, 

contando dos parentes que estão longe. Já os homens jovens, fundamentalmente aqueles 

que têm filhos pequenos que serão batizados, devem sair à procura do ei, o mel. Em 

Araponga, meses antes do Nhemongarai, os jovens percorrem as matas próximas em busca 

de árvores que tenham favos de mel. Assim, no dia do Nhemongarai eles já sabem onde se 

encontram, e se encaminham até elas para retirar o mel. Participei de pelo menos três 

incursões à mata em busca de mel. Nelas pude perceber um clima de “guerra jocosa”, ou 

seja, com uma profusão de brincadeiras cuja temática era a suposta guerra travada contra 

as abelhas – caso se conseguisse o mel sem nenhum incidente grave, os jovens, alegres, se 

diziam vencedores128. Se os homens carecem da capacidade culinária das mulheres, da 

127 Para uma abordagem muito interessante das relações entre as mulheres em suas diversas idades e sua relação com o 
“controle progresivo” de três tipos de líquido – sangue menstrual (granchi), bebida fermentada de mandioca (koyga e 
kigimawloga), pintura corporal (yonga), ver Gow, 2001.   
128 Cabe notar que o mel realmente apropriado para o Nhemongarai, devia ser o produzido pelas abelhas jatei, que 
carecem de ferrão. Dizem os Mbya que estas abelhas foram criadas por Nhanderu Pa-Pa, enquanto que as abelhas com 
ferrão foram criadas pelo seu irmão Xariã para dificultar a vida dos mbya. Hoje em dia é muito difícil achar mel de jatei, 
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capacidade social, cultural (ou espiritual e física) de transformar alimentos crus, in-

comestíveis, em alimentos cozidos129, comestíveis, eles devem roubar (o que imagino ser) 

o único alimento “culinário” da natureza, o mel, pois é o produto comestível de uma 

transformação que poderia muito bem ser chamada “cultural”130. Este roubo adquire as 

feições, insinuadas nas brincadeiras, de uma batalha. Se durante o dia, a culinária separa 

homens e mulheres, ao amanhecer do outro dia, depois de toda uma noite de cantos e 

discursos no interior da opy, quando os Nhamandu trazem a alvorada marcando o fim do 

ritual, os casais se juntarão para comer o mbojapei acompanhado de ei. 

 Assim, o que se pode notar é que, para efeitos de uma análise, ou seja, para esta 

tentativa de tornar visíveis as articulações entre diferenças, é possível dizer que as 

diferenças de idade entre as mulheres as tornam diferentemente relacionáveis com os 

homens (o mesmo se podendo dizer no caso deles); ao mesmo tempo, as diferenças entre 

gêneros também modificam ou alteram as diferenças entre idades: a relação de uma jovem 

com a sua avó não é homóloga à de um jovem com o seu avô e, por outro lado, enquanto 

que são as jovens mulheres que em janeiro preparam o kaguyjy, bebida destinada aos 

homens idosos, são os jovens homens que, em julho, preparam os maços de ka’a, que 

depois serão pilados pelas mulheres, para os idosos, tanto homens quanto mulheres. É 

importante esclarecer que o meu intuito neste momento é ilustrar o que percebi como 

sendo diferentes modos de diferenciação se articulando e se interferindo mutuamente, e 

que não pretendo, porque não posso, determinar um par de termos (homens/mulheres, 

jovens/velhos, vivos/mortos, parentes/inimigos e nem nós/outros ou até marã e’ỹ/marã ou 

porã/vai) cuja oposição seja uma fonte de homologias e/ou analogias possíveis para todas 

as outras posições. Note-se “porque não posso”; ou seja, não conto com referências 

etnográficas (não tive a oportunidade de percebê-las e nem a sabedoria de procurá-las) que 

me permitam utilizar ou saber escolher uma das diferenças como o idioma para pensar as 

outras. Considero, no entanto, importante abrir mão de usar um dos pares como referência 

para pensar os outros, pois assim evitamos impor grandes divisores à análise e, por outro 

lado, permitimos que apareça melhor a complexidade das possíveis interferências entre os 

pares, entre os modos diversos de oposição, entre as relações antes diferenciantes que 

diferenciadas. 

pelo que devem se conformar com o mel produzido pelas abelhas europa. Para este tema, consultar o trabalho de Marilyn 
Cebolla (2009). 
129 No caso dos alimentos assados, é possível que suja culinária não esteja limitada ao universo feminino, pois os homens 
também se ocupam de assar as carnes. Pelo menos as carnes compradas nos mercados, não sei quanto a carne de caça. 
130 Sobre esta “situação” do mel, ver Lévi-Strauss (2004 [1967]). 
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 O que vou tentar mostrar, então, neste momento é que umas diferenças interferem 

nas outras, complicando-as, traduzindo-as e compondo-as. Assim, como vimos, a diferença 

entre o kaguyjy e o mbojape expressa simultaneamente diferenças entre idades e diferenças 

entre gêneros, assim como diferenças entre doadores e receptores (pelo menos no caso do 

kaguyjy). Já a diferença entre homens e mulheres no processo de preparo do Nhemongarai, 

expressa, simultaneamente, as diferenças entre as cinzas (onde se assa o mbojapei) e o 

tronco das árvores (de onde se retira o mel, ei), entre o milho e o mel, entre a culinária e o 

roubo. Por outro lado, ao “expressar” estas diferenças, as ações de homens e mulheres e de 

meninas e velhas, relacionam esses termos: é necessário que se faça o Nhemongarai para 

que o mel e o milho entrem em zona de vizinhança, assim como são necessárias as árvores 

e as roças para que o façam homens e mulheres.  

 Estas reflexões, como devem ter notado, estão tentando ao mesmo tempo superar 

uma carência etnográfica ou analítica e propor, dada a ausência, uma paisagem povoada de 

deslocamentos. É imprescindível, intuo, trazer outros autores para poder pensar melhor os 

conceitos de relação e de diferença com que estou aqui tratando. Uma das inspirações para 

esta abordagem, como seria de esperar, provém do livro de Marilyn Strathern O Gênero da 

Dádiva. Tal inspiração pode ser resumida na seguinte frase: “A lacuna está em deixar de 

perguntar qual é a natureza das relações” (2006, p. 110); a qual fica mais clara se 

observarmos esta outra: “O que se perde em tudo isso é também uma percepção a respeito 

do que a diferenciação – oposições e exclusões – pode significar” (2006, p. 108). O quê a 

diferença entre homens e mulheres pode significar, para o caso que nos ocupa, depende, a 

cada momento de várias outras perspectivas, ou seja, a diferença entre homens e mulheres 

que o mel expressa, haveria de ser a mesma que a diferença entre homens e mulheres que o 

milho expressa? É nisto, justamente, que percebo a complexidade do ritual, pois 

haveríamos de saber algo a mais não só sobre homens e mulheres, mas sobre o milho e o 

mel e, principalmente, sobre a relação entre o milho e o mel, mas isto me escapa.  

 Em lugar de pensar só as relações entre homens e mulheres via milho e mel, é 

possível que estejamos, inclusive, em melhores condições para suspeitar diferenças entre o 

milho e o mel a partir do que já sabemos (ou pensamos saber) sobre homens e mulheres.  

Mas não é este ainda o intuito do presente comentário; o que é notável, em qualquer caso, e 

a título de detalhes cruciais que permanecem in-explicados, é que a diferença entre homens 

e mulheres é necessária para a maturação do milho nesta Terra (motivo pelo qual o homem 
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pede à sua mulher que vá colher o milho) e é também o idioma usado para a diferenciação 

dos distintos tipos de mel (ver Cebolla, 2009), uma vez que as colméias são denominadas 

de acordo com sua forma em termos de diferentes tipos de pênis e vaginas. Ao mesmo 

tempo, o milho é imprescindível para as relações entre homens e mulheres e para a 

adequada relação com os efeitos destas relações, a saber, as crianças nomeadas no 

Nhemongarai. Milho, mel e gênero confundem e deslocam causas e efeitos; como as 

dádivas, eles são feitos aparecer neste capítulo enquanto “imagens do colapso possível em 

si mesmo de qualquer relação de separação entre causa e efeito” (Strathern, 2006 [1990], p. 

329). 

 É com Strathern (2006 [1990]), então, que encontramos uma excelente ferramenta 

heurística para pensar estas articulações entre diferenças. A “fórmula” de “preferência” 

desta autora, que trabalha com os Hagen (Terras Altas Ocidentais de Papua-Nova Guiné), 

“é a de que gênero demarca diferentes tipos de atuação” (idem, p.152). Transladando esta 

fórmula para a presente etnografia131, não posso deixar de pensar nos seguintes termos: 

mulheres cozinham e homens caçam, mulheres fazem mbojapei e kaguyjy e homens 

roubam mel, homens cortam lenha e mulheres cuidam do fogo, etc. Esta diferenciação 

entre o que os homens fazem e o que fazem as mulheres é fundamental para compreender 

as relações de troca e de interdependência entre eles, pois para comer é tão necessária a 

caça como a cozinha, a lenha como o fogo, a terra arada como o plantio, etc. No entanto, 

compreendo que a fórmula proposta por Strathern é bem mais complexa. Por um lado, há a 

diferença entre troca mediada e não mediada, e a articulação desta diferença com os 

processos de replicação e substituição (2006 [1990], p. 274); tais modos de conceituar as 

relações estão ancorados na etnografia da Melanésia e para trasladá-los ao contexto da 

presente análise seria necessária uma abordagem da troca para o caso Guarani bem mais 

rigorosa da que aqui posso fazer. Por outro lado, é importante ter em mente que não 

podemos confundir gênero com diferenças sexuais entre homens e mulheres. “Em minha 

explicação”, diz Strathern, “torna-se impossível conceber o gênero simplesmente como 

uma questão da relação entre macho e fêmea” (2006 [1990], p. 278). O gênero aparece 

antes como uma diferença diferenciante (idéia retirada de uma aula de Tânia Stolze Lima), 

ou seja, como uma diferença que expressa, ao tempo que elicita, provoca e produz, outras 

131 Compreendendo a dificuldade de transpor a etnografia dos Hagen, que desconheço parcialmente, para a dos Guarani-
Mbya, que estou só começando a conhecer (tempos e conhecimentos se imbricam de formas misteriosas por toda parte), 
no entanto vou retirar do livro de Strathern algumas afirmações, vou descontextualizá-las, portanto, para ver o que elas 
podem fazer no contexto que aqui nos ocupa. Mais um artifício da análise!  
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diferenças – o caso dos diferentes tipos de colméias expressa bem este fato, ou então, como 

ouvi outro dia Celita (aldeia Mbiguaçu, Santa Catarina) dizer, o petygua (cachimbo) 

consiste, em certo sentido, no “encaixe” entre o feminino e o masculino, entre o continente 

do tabaco e o bambu, que é o conduto da fumaça. Podemos dizer, na falta de melhores ou 

maiores explicações, que o gênero diz respeito a ações e a encaixes - também a socialidade 

mbya diz respeito a ações e a encaixes.  

 

5.3. De diferenciações estéticas 

 

 “Tudo precisa assumir uma das formas de um par de formas”, diz Strathern, e 

continua: “Ao mesmo tempo, essa estética é uma das formas que possibilita uma infinita 

reduplicação dos próprios pares” (2006 [1990]). Seguremos, para efeitos desta análise, a 

definição de gênero como “oscilação ou alternância” entre “estados de mesmo sexo e de 

sexo cruzado”, entre “a socialidade em modo coletivo e a socialidade em modo particular” 

e entre “o ser o agente incompleto” e “a pessoa completa” (idem, p. 418). Seguremos esta 

definição, fundamentalmente, na sua condição de oscilação e/ou alternância, pois ela nos 

remete ao movimento. Movimento, como disse acima, ocupa aqui o lugar da ação, ou seja, 

as ações são compreendidas em termos de promover e provocar movimentos e 

deslocamentos e, com eles, alternâncias e oscilações. A reflexão em torno da ação na 

Melanésia tem um rendimento forte na análise de Strathern, uma vez que é por meio da 

ação (ou seja, do agente) que as relações se tornam visíveis enquanto pessoas, ou, mais em 

concordância com esta autora, “para que o agente ‘apareça’, é preciso que a ação assuma 

uma forma singular” (2006 [1988], p.405); tal forma singular é radicada na “estética do 

gênero” fazendo mulheres e homens aparecer, reciprocamente, como causas das ações uns 

dos outros (idem, p. 400). De acordo com uma leitura pessoal e parcial desta teoria da ação 

e da relação na Melanésia, tornar visível ou eclipsar são dois momentos simultâneos que 

permitem a alternância entre as diversas dimensões que configuram a pessoa, por um lado, 

e o agente, por outro, sendo que a socialidade aparece ao analista justamente na 

confluência (que nunca é coincidência) do agente e da pessoa. Usarei esta idéia, à frente, 

para pensar alguns dos momentos do Nhemongarai. Antes, entretanto, é necessário 

esclarecer o que supõe, para a compreensão das relações, das diferenças e das trocas, que o 

movimento ocupe o lugar da ação ou, em outras palavras, que as ações sejam percebidas 

como deslocamentos.  
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 Mostrei acima alguns exemplos das implicações que as diferenças entre homens e 

mulheres e entre pessoas de várias idades têm no que à culinária se refere. Considero que 

seria possível dizer que as idades expressam as diferenças internas à relação same-sex que 

é acionada pelas mulheres ao fazer os mbojape. Não tenho como afirmar que as diferenças 

entre as kunhatai (adolescentes pré-púberes) e as jary (mulheres idosas) se tornam 

expressivas (são performadas) como uma relação cross-sex, pois ainda não tenho o 

domínio suficiente nem da linguagem stratherniana, nem do idioma Guarani como para 

fazer muitas afirmações neste sentido; mas é fácil perceber, uma vez que as diferenças de 

idade entre as mulheres coincidem com diferentes capacidades, ações e produtos (mbojape 

e kaguyjy), que estas diferenças entre as mulheres de acordo com sua idade podem ser 

expressas a partir da relação diferente que cada uma delas (novas ou velhas) mantém com 

os homens. Assim sendo, relações cross-age no seio de uma ação same-sex – a 

transformação das espigas de milho em alimentos -, podem encontrar expressão por meio 

de uma linguagem cross-sex. Dando este exemplo, estou colocando a possibilidade de 

considerar que o gênero, enquanto “alternância e oscilação” entre same e cross, ou entre 

simetria e assimetria, pode ser de sexo, de idade e, como temos visto anteriormente, de 

nome – uma vez que entre os Guarani-Mbya, pelo menos no plano ideal, há uma 

diferenciação de capacidades e ações inscrita nos nomes.  

 Tentarei ilustrar a importância de considerarmos esta situação observando algumas 

diferenças e relações entre diferenças – “convenções estéticas” (Strathern, 2006 [1988], p. 

285) – no contexto do Nhemongarai. Na opy de Araponga, mulheres e homens devem, 

segundo a “regra”, sentar separados, estando o banco das mulheres situado de frente para a 

porta e o dos homens de frente para o amba (em outras opy é comum ver os bancos 

paralelos entre si e perpendiculares à porta e ao amba que, por sua vez, se encontram um 

na frente do outro). O mesmo acontece com o milho (avaxi etei) ou o mbojape e com o mel 

ou o ka’a, situando-se o primeiro em cima do amba e de frente para os homens e o 

segundo de frente para as mulheres. São diferentes, também, os tempos e os tons das vozes 

de homens e mulheres, meninos e meninas nos corais, o masculino normalmente servindo 

de fundo para o feminino (por ser este tom mais agudo, entendo). Também encontramos 

diferenças quanto aos afazeres de cada um, sendo, por exemplo, as mulheres as que 

acendem os petygua dos homens. Segundo Marciana, antigamente era só a própria esposa 

que fazia isto, pois se uma mulher solteira acendesse o petygua para um homem solteiro, 

seria um sinal inconfundível de sua intenção de casar com ele. Estas articulações entre 
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diferenças aparecem, justamente, como “encaixes” gerando uma complexa paisagem de 

interdependências mútuas.  

 No que se refere aos nomes, vimos nos capítulos anteriores a importância da 

articulação entre as várias capacidades informadas pelos nomes para a organização da vida 

na aldeia. Ao que parece, e de acordo com o que pude ver, esta diferenciação de trabalhos e 

afazeres de acordo com os nomes, ou seja, com a região celeste de origem e a parentela (“o 

pessoal de”), já não define a estética da organização nas comunidades transformando, 

assim, as redes de interdependência; como disse Eunice, perdeu-se o alinhamento. No 

entanto, nomes falam de “jeitos”, de teko, variados e que influem nas relações entre 

parentes, casal e/ou vizinhos. Estas diferenças são, por sua vez, acionadas como explicação 

das nuances relacionais em várias ocasiões. Assim mesmo, também vimos que os karai e 

as kunha karai se diferenciam pelos objetos invisíveis com que trabalham e também pelos 

cantos; tanto uns como outros guardam relação com o nome dos karai e das kunha karai, 

pois estes nomes informam sobre esses objetos e capacidades que cada um pode utilizar, o 

que depende de qual Nhanderu que “deixa usar”, assim como cantos específicos são 

dirigidos a divindades também específicas. Cabe notar, por último, que a própria utilização 

dos nomes (os “nomes sagrados”, os nomes jurua, os apelidos e os termos de parentesco), 

de acordo com contextos e circunstâncias, é também um operador de definição de 

diferenças, constituindo, assim, a linguagem como estratégia da socialidade.    

 Quanto às idades, o próprio vocabulário ritual expressa a diferenciação, a mesma se 

misturando (se sobrepondo parcialmente) às diversas ações realizadas durante o ritual. 

Digamos que há vários tipos de gente, de acordo com suas idades. Os jovens e as jovens, 

assim como as crianças que cantam nos corais e que dançam, são chamados 

respectivamente xondaros e xondarias; são os guerreiros e as guerreiras. Os homens 

adultos, podendo ser ou não pais, que pegam o violão para fazer os seus cantos na frente do 

amba, são chamados yvyraija, os “donos da vara insígnia”. Também se chama yvyraija 

àquele que dirige o coral. Os “pajés” mais velhos são chamados karai e kunha karai, sendo 

aplicado o termo tenonde àqueles que formam o casal que comanda o ritual, que 

normalmente dão nome e cujo canto é mais forte. Por último, estão os músicos que tocam o 

mbaraka (violão), a raveka (violino) e o mba’epu (tambor). As diferenças quanto às ações 

que cada um realiza (de acordo com sua idade, o gênero – sexual –, e o lugar de origem de 

seu nhe’ë – nome –, fundamentalmente) são a matéria para a composição do que 
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poderíamos considerar como um só ato: se fazer “ouvir” (-monhendu).  

 Caberia completar este quadro de diferenciações entre as pessoas falando dos 

distintos instrumentos musicais e seus usos restritos em termos de gênero. De acordo com 

o que vi em Araponga, posso afirmar que cabe exclusivamente aos homens tocar a maioria 

dos instrumentos – mbaraka (violão), mbaraka mirim (xocalho, maraca), raveka (violino), 

mba’epu (tambor) – sendo exclusivo das mulheres o takuapu, instrumento de percussão 

que consiste em um bambu que chega mais ou menos à cintura, e que é ritmadamente 

batido contra o chão como acompanhamento dos tarova, os cantos-reza (cantos vocais 

diferentes dos mborai, que seriam os cantos letrados dos corais132).  

 Além das pessoas e dos instrumentos, há outros elementos que ocupam um lugar 

central no ritual, e que são todos considerados “objetos sagrados”, segundo as palavras dos 

próprios Mbya: o petyngua (cachimbo), o petyn (fumo), o avaxi (milho), o ei (mel), o 

popygua (duas varetinhas de madeira usadas pelos xondaro que fazem um som peculiar e 

que afastam os ãgue), e o próprio amba, normalmente traduzido como “altar” e que 

consiste em uma longa tábua madeira de uns dez centímetros de largura e entre um e dois 

metros de comprimento, situada um pouco acima da altura da cabeça e apoiada em duas ou 

três outras madeiras que servem como colunas. Cada um destes elementos ou “objetos 

sagrados” tem um lugar e uma função específica no que se refere ao que nos capítulos 

precedentes estou chamando de interferências entre composições de afastamentos e 

proximidades.  

 Aos poucos, vai se evidenciando a estética composta por estes motivos de 

diferenciação das pessoas no ritual – os gêneros –, o que, por sua vez, revela a sua 

importância para alcançar o mbara’ete (fortalecimento) e o py’a guaxu (fígado ou coração 

grande, coragem), finalidades principais do ritual e, em geral, de todas as “rezas” guarani. 

Aqui e acolá, vou expondo o que sei sobre estas composições sem a pretensão de abarcar o 

que considero ser uma profunda paisagem em que o visível e o invisível (o audível e o 

inaudível, também) estão constantemente se referindo um ao outro e, nesta recursividade, 

explicitando-se mutuamente. É o caso das diferenças entre as kunha karai (mulheres 

maduras, avós) e as kunhatai (meninas pré-púberes), por exemplo: o que esta diferenciação 

permite vislumbrar, mesmo que em um relance, é a complexidade das articulações 

132 É importante lembrar que todos estes termos são diferentemente usados nas várias aldeias e, inclusive, pelas várias 
gerações. Exponho aqui o que aprendi em Araponga. 
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possíveis entre gêneros, dádivas e pessoas. Estas articulações, por sua vez, só se tornam 

significativas quando pensadas em termos de uma estética política que visa lidar com as 

múltiplas interferências que os ‘donos’, os mortos e os anhã efetuam na vida dos mbya, 

como tenho mostrado até agora. Eis em nome desta complexidade, ao meu ver, 

estonteante, que evito fixar uma oposição como referência para pensar as outras. O ritual 

do Nhemongarai é, neste sentido, um excelente laboratório para a comprovação da 

impossibilidade de categorização das diferenças. Esta condição de impossibilidade, afinada 

a certo malabarismo relacional que o jogo (ou semiótica) do eclipsamento133 nos permite 

imaginar, se tornam condições para a circulação da força, para a intensificação da potência, 

que são os problemas conceituais, por assim dizer, que o próprio ritual guarani coloca. 

Vejamos... 

 

5.4. A poética política das perspectivas 

 

 Peço licença para certo grau de devaneio poético, pois é necessário o devaneio para 

a continuação de toda a caminhada... O que estou querendo dizer com “condições para a 

circulação da força”? A invenção, justamente, de zonas de vizinhança possível. Algo como 

o seguinte olhar indica: O kaguijy põe em relação a diferença entre a adolescência das 

meninas e a velhice dos homens (são os homens, principalmente os velhos, que hoje em 

dia tomam o kaguijy); é o mel que põe em relação a guerra dos homens com a culinária das 

mulheres, o outro do mato com o mesmo da cozinha; é o avaxi que põe em relação a 

maturação (aguyje) dos alimentos com a morte dos humanos (“Nascemos e morremos 

como o milho”, dizia um karai), a confinação na terra com o movimento nos céus; é o som 

do violão (mbaraka) tocado pelo yvyraija que põe em relação a condição marã e’ỹ dos 

nhe’ë e dos Nhanderu com a condição teko axy dos mbya; são as vozes das crianças no 

coral que põem em relação a sabedoria dos nhe’ë recém chegados, com o conhecimento 

dos velhos prestes a partir. Inúmeras metáforas e metonímias, em cascata, são os modos 

em que a troca expressa as relações entre as diferenças; só diria que se estendem ad 

infinitum porque o meu conhecimento da filosofia cosmológica mbya é ainda muito 

incipiente, e a expressão poderia ser somente uma marca de tal condição.  

 Dado que é praticamente impossível perceber a paisagem de uma vez, de constituir 

133 Eclipsamento, se refere aqui a esse jogo de visibilidade invisibilidade cujo princípio implica que “uma relação só pode 
ser eclipsada por outra relação” (Strathern, 2006 [1988]).  
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algo como uma fotografia panorâmica, o melhor a fazer é deslocar o olhar para entender 

cada termo possível (adolescência das mulheres, morte dos humanos, sabedorias, 

maturação, guerra, culinária, velhice dos homens, etc) como um ponto de ancoragem ao 

redor do qual se desenvolve uma dança - composição dos movimentos. É necessário, aqui, 

prestar atenção à perspectiva da dádiva: pois a dádiva, ou seja, o kaguyjy, o mel (ei), o 

avaxi (milho), o som do violão, as vozes das crianças, é também ‘dona’ de um olhar, 

efetuação de uma ação. “[...] o gênero do dom procede do gênero da perspectiva”, diz Lima 

(2005, p. 322). Perspectiva, dizíamos, é também teko; suspeito, por isto, ser possível dizer 

que a estética do ritual consiste em “juntar-se” aos teko do povo do alto, cujas bordas são 

objetificadas134 pelas dádivas em questão. Assim, esse avaxi tem corpo marã e’ỹ, é tembiu 

porã, tem gosto e memória do alto; e esse mel, tem cheiro de mato e ares de flores, 

enquanto o som quer dizer de afectos e afecções, de traduções de imagens em palavras e a 

voz das crianças lembrança de um parentesco capaz de povoar qualquer ausência... São 

muitas as poéticas possíveis do Nhemongarai e, se me permiti a minha própria, foi para 

evitar contar que tinha visto o invisível – invisível aos meus olhos, claro.  

 Eis que a troca, quando a ação é o próprio movimento, aparece como proliferação 

das zonas de vizinhança entre heterogêneos: bordas sempre duplas (no mínimo, duplas) e, 

por isto mesmo, comunicantes. Longe de expressar contratos e poderes, a troca pelo e para 

o movimento, (per)forma intensidades. Zonas de vizinhança, víamos, localizam 

velocidades e lentidões (Deleuze e Guattari, 1997 [1980], p. 64), são aproximações entre 

corpos diferenciados que se potenciam, de variadas formas. Assim, a incipiente 

adolescência das moças, com seus dentes fortes, com sua saliva limpa, afeta os corpos dos 

velhos; mas é graças à perspectiva do avaxi, que a potência de tal afeto pode ser “dividida” 

(-mbojao) pelos velhos entre si, em lugar de criar uma atração entre uma (quase) mulher e 

um (não mais) homem, acelerando o processo no primeiro caso, e retardando-o no segundo 

– se apaixonar por uma adolescente é, segundo escutei contar em várias ocasiões, a mais 

evidente teko’a ã (barreira) de um karai que está já quase alcançando o aguyje, momento 

no qual, como vimos, Nhanderu queima seu pênis; é outra a sexualidade a ele reservada, 

outra no espaço e no tempo.   

134 Estou usando aqui o conceito de objetificação de Wagner: "’Invenção’, o ‘signo’ da diferenciação, é o obviador dos 
contextos e contrastes convencionais; de fato, seu efeito total de fundir o "sujeito" e o "objeto" convencionais, 
transformando um com base no outro, pode ser rotulado "obviação". O dar e receber de associações de um contexto para 
o outro é uma consequência desse efeito, consequência que proponho chamar objetificação (Wagner, 2010c [1981], p. 85-
86). Entendo, neste contexto e de acordo com as definições de Wagner, que o ritual” visa, justamente, permitir este “dar e 
receber” que, por sua vez, é o efeito da obviação, justamente aquilo que a estética visa provocar ou, se se prefere, elicitar. 
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 O que dizer da voz das crianças? Essa dádiva de duplo doador, pois é preciso que o 

nhe’ë faça cantar e que os pais tenham feito crescer um corpo para a criança, território 

dessa voz, e cujos receptores são os avôs e as avós, os karai e as kunha karai. A 

perspectiva da voz das crianças, que são as que têm nhe’ë porã, transforma a sexualidade 

dos adultos – que gera tanto as crianças como as condições tekoaxy da existência humana – 

em lembranças de uma socialidade outra (a do ‘povo do alto’) para os velhos, cujos 

corpos, cada vez mais rápido, vão morrendo tudo o que têm para morrer. Assim, seria 

possível imaginar que a perspectiva do mbaraka, transforme os silêncios povoados de 

palavras dos mortos, em caminhos para os pensamentos dos mbya e, com eles, de seus 

agenciamentos, modulando assim a relação entre o corpo e o entendimento. Como disse, 

metonímias e metáforas em cascata, poética e estética pois, entre porã (belo/bom) e vai 

(feio/mal) a diferença sempre foi política.  

 O que dizer do mbojape e do mel? Quais de suas perspectivas devemos contemplar 

aqui? O mbojape e o mel replicam e/ou substituem (Strathern, 2006 [1998], p. 274) os 

corpos dos mbya, tornando-se o ponto fixo (uma vez confinados e destinados a serem 

devorados), ao redor do qual a fumaça brinca (tataxina onheovanga), se espalha 

lentamente, permanece em suave balanço propondo velocidades e lentidões que mais 

parecem carícias. O Nhemongarai que acontece em araponga em janeiro também é 

chamado mbojapemongarai (“batismo” do mbojape), ou eimongarai (“batismo” do mel); 

já em julho o lugar do mbojape no amba é ocupado por cumbucas (feitas das mesmas 

cabaças com que se fazem os mbaraka) cheias dos grãos de milho que serão plantados no 

mês de agosto, e em lugar dos bambus repletos de mel que havia em janeiro, vemos 

pendurados ramos de ka’a (erva-mate). Cada mbojape em janeiro e cada cumbuca de 

grãos, em julho, corresponde a uma mulher ou menina, e cada bambuzinho repleto de mel, 

assim como cada ramo de ka’a, corresponde a um homem ou menino. Assim sendo, na 

tarde anterior ao Nhemongarai, as mulheres e os homens, um grupo de cada vez, entram na 

opy segurando ora o mbojape, ora a cumbuca, no caso das mulheres, ora o ei, ora o ka’a no 

caso dos homens. Eles circulam em sentido anti-horário, cumprimentam o karai, e se 

aproximam do amba para depositar os seus “objetos”, para colocá-los “em fila”, dizendo 

“este é meu” (xemba’e, minha coisa). Os homens, em lugar de depositá-los em cima do 

amba, os penduram (também “em fila”) ao lado (no caso de Araponga na parede 

perpendicular à do amba). O karai e a kunha karai observam atentamente, e sabem qual 

“objeto/alimento” corresponde a cada pessoa. À noite, no momento em que inicia a reza 
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propriamente dita (depois dos discursos e dos cantos dos corais), os homens 

principalmente (podem ser também as mulheres) se levantam e andam em círculos pela 

opy com os seus petyngua, detendo-se frente a cada bambu de mel ou ramo de ka’a, 

mbojape ou cumbuca de grãos e omoatãxi, fazem descer a fumaça sobre eles. Se a fumaça 

“brinca” (onhevanga) em torno do mbojapei (pode ser do mel, para o caso dos homens, e 

da cumbuca de milho para o caso de julho) aqueles que fumam vêm que aquela pessoa, a 

dona do mbojape, está saudável; se a fumaça se eleva rapidamente, este movimento 

anuncia que a pessoa morrerá em um curto espaço de tempo (o seu nhe’ë não quer mais 

voltar). A relação entre o mbojape (ou o bambu de mel, a cumbuca de milho e o ramo de 

ka’a) e a fumaça torna visível (objetifica, replica e/ou substitui, ver Strathern, 2006 [1990]) 

a relação entre o nhe’ë e o corpo; a fumaça do tabaco perfaz, em outro espaço e outro 

tempo, o caminho do nhe’ë distanciando-se do corpo...  

 De quem é a perspectiva em ação? É imprescindível que haja várias a cada 

momento, pois é pela sua articulação que podemos extrair algum sentido; mas é a do 

tabaco que, pelo e no seu movimento, traduz a invisibilidade de um deslocamento já 

acontecido, no saber de uma ausência a acontecer. Foi necessário, em qualquer caso, 

exteriorizar uma relação interna à pessoa para tornar conhecível (visível) o seu estado... 

Mas então, minha capacidade de entendimento, assim como a quantidade de intuições e 

suspeitas, se esgotam aqui. É tão pouco o que se pode aprender quando não se tem espera.  

 Para fechar estas reflexões, alguns esclarecimentos. Falávamos de zonas de 

vizinhança, de aproximações criadas pelo deslocamento das dádivas (pessoas, coisas e 

palavras) que promovem e produzem intensidades; ou melhor, que modificam e interferem 

em outras zonas de vizinhança possíveis, efetivas, virtuais e/ou atuais. Trata-se, mais uma 

vez, de repetições com variações de uns encaixes em outros. Falei em “bordas sempre 

duplas”, que podem ser triplas, quádruplas, etc, no intuito de imaginar um lugar ou espaço 

de transformação e tradução. Este lugar ou espaço, esta zona de vizinhança tornada visível, 

este encaixe, é da ordem da interferência. Não se trata de perceber as relações entre as 

pessoas como completadas ou evidenciadas pelo fluxo de palavras, objetos e/ou outras 

pessoas entre elas, mas de notar que “entre-dois” há sempre mais alguém. É por essas 

perspectivas cujos territórios estão sempre, e também, alhures, as perspectivas das dádivas, 

que as relações são postas a variar. Isto pode ser compreendido também para o caso da 

circulação de palavras em que consiste o aconselhamento. Se é normalmente uma relação 
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de algum tipo (a separação de um casal, a tristeza de alguém que perdeu um parente, a 

paixão entre duas pessoas, os cuidados de uma mãe com um filho pequeno, etc) a 

circunstância que mobiliza a elicitação de palavras em outro, essas palavras devem ser 

postas em movimento, devem sair do py’a daquele que fala e devem ser pegadas e 

seguradas por aquele que as recebe; este movimento tem como efeito uma interferência 

nessa relação que o elicitou. A palavra faz-fazer e, assim, ela é o agente.  

 Mas estas reflexões têm ainda um outro sentido pois, o que vai se evidenciando é 

que estes movimentos que criam zonas de vizinhança são, ou podem ser, escolhidos, 

intencionalmente provocados e promovidos, constituindo um idioma ao mesmo tempo 

estético e político, como se a cosmopolítica mbya, por ter que lidar com tantas traduções 

possíveis, com tantas intenções divergentes, só pudesse se efetivar na afirmação do 

sensível como lugar do saber e do dizer – sensível este que é sempre plausível de uma 

interferência; mas é para isto, justamente, que se torna necessária a estética, ou seja, a 

escolha do sensível. Se a cada um cabem as próprias escolhas, se a todos é possível a 

invenção estética, ninguém escapa ao “olhar” de Nhanderu. Sendo o cacique, é a ele que 

cabe a última palavra. Mas esta palavra, pelo que podemos observar no trabalho dos 

caciques aqui da Terra, só pode ser efeito de uma escuta: palavra sempre elicitada por 

outro – palavra que exprime o poder não-coercitivo do chefe indígena (Clastres, 

2003[1974], p. 37). Eis aqui o sentido de falar da política estética de Nhanderu, a qual, 

agora, podemos compreender como intuito de fazer proliferar as zonas de vizinhança onde 

potências se afirmam e se constituem. Há uma escolha, pois ação sempre tem a ver com 

desejos e vontades; hão de se escolher os melhores encaixes uma vez que só retorna aquilo 

que suporta a vizinhança. O problema, no que se refere à condição tekoaxy da humanidade 

não seria tanto a mistura, mas que os corpos se diluem quando se perde a estética que os 

torna visíveis e, assim, não podem mais “extrair um efeito de outrem” ou “evidenciar poder 

ou capacidade” (Strahern, 2006 [1990], p. 273). Eis, também, por isto, que a política de 

Nhanderu deve ser chamada estética.  

 Mais uma vez, Deleuze e Guattari nos oferecem imagens e conceitos para o 

entendimento. No intuito de usá-los, é possível dizer que a política estética de Nhanderu é 

um agenciamento maquínico, a “síntese de heterogêneos enquanto tal” (Deleuze & 

Guattari, 1997 [1980], p. 143). E isto, este agenciamento, se realiza no e pelo movimento, 

uma vez que o movimento “implica uma pluralidade de centros, uma superposição de 
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perspectivas, uma imbricação de pontos de vista, uma coexistência de momentos que 

deformam essencialmente a representação” (Deleuze, 2006 [1968], p. 93). É esta a estética 

da abordagem do Nhemongarai que aqui pretendi. Pretensão, por outra parte, de imaginar 

“um conceito não-contratualista e não dialético de troca” (Viveiros de Castro, 2007, p. 

125) que dê conta de afirmar a política de Nhanderu como política da aliança, e ver, 

depois, onde é que este olhar pode nos levar. Mas este olhar, por sua vez, só se torna viável 

porque “o conceito de aliança cessa de designar uma instituição — uma estrutura — e se 

torna uma potência, um potential — um devir” (idem, p. 120).   

 No final das contas, era de potência que se tratou desde o começo. Mas é preciso, 

então, ouvir Nietzsche, saber como foi que falou Zaratrusta: “[...] viver de tal modo que 

tenhas de desejar viver outra vez, é a tarefa”: 

Meu ensinamento diz: viver de tal modo que tenhas de desejar viver outra vez, é a tarefa – 

pois assim será em todo caso! Quem encontra no esforço o mais alto sentimento, que se 

esforce; quem encontra em subordinar-se, seguir, obedecer, o mais alto sentimento, que 

obedeça. Mas que tome consciência do que é que lhe dá o mais alto sentimento, e não 

receie nenhum meio! Isso vale a eternidade! (Nietzsche, 1983 [1883], p. 390). 

 

 Lidamos com o mundo da “vontade de potência” (Nietzsche, 1983 [1883], p. 397). 

Se Nhanderu extraiu um corpo para si desde as trevas primigênias, foi pela sua vontade de 

potência e, sobretudo, enquanto vontade de potência, que tal corpo se firmou, assim como 

é pela vontade de potência que os Nhanderu e os ‘donos’ continuam suas caminhadas. Eis 

de vontade de potência que trata o olhar, o parentesco e o roubo de perspectivas. O Poder e 

a Produção não são a questão aqui; estes conceitos não são necessários nesta análise. Pois o 

poder (esse poder político e econômico, intelectual e comercial também, que é o objeto de 

desejo de nossa civilização jurua, esse poder da dívida eternamente impagável) é o 

aniquilamento da potência, enquanto que aqui, entre os Guarani-Mbya e de acordo com a 

socialidade que suspeitei entre eles, o enfraquecimento sempre alude a potências outras, e 

não à sua ausência. Se há potências de vida, há também potências de morte, e potências de 

ciúme, de raiva, de amor, de sono, de alegrias. O mundo como vontade de potência. 

Se o mundo pode ser pensado como grandeza determinada de força e como número 

determinado de centro de força - e toda outra representação permanece indeterminada e 

conseqüentemente inutilizável -, disso se segue que ele tem de passar por um número 
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calculável de combinações, no grande jogo de dados de sua existência. Em um tempo 

infinito, cada combinação possível estaria alguma vez alcançada; mais ainda: estaria 

alcançada infinitas vezes. [...] o mundo como curso circular que infinitas vezes já se repetiu 

e que joga seu jogo in infinitum. – Essa concepção não é, sem mais, uma concepção 

mecanicista: pois se fosse, não condicionaria mais um infinito retorno de casos idênticos, e 

sim um estado final. Porque o mundo não o alcançou, o mecanismo tem de valer para nós 

como hipótese imperfeita e apenas provisória (Nietzsche, 1983 [1883], p. 397). 

 

 Eis que a estética política de Nhanderu é, então, questão de alegria. Mas, quem é 

que se alegra cada vez? Só para lembrar, mais uma vez, o problema da socialidade mbya. 

Voltemos, de novo, ao Nhemongarai; retornemos ao nosso território.  

 
5.5. Espaços e modos dos trânsitos 

 
 Encontros e despedidas dão o tom ao Nhemongarai de Araponga. De outras aldeias 

vêm os corais acompanhando os opitai va’e. Estes últimos, pelo que pude notar, costumam 

ser parentes ora de Augustinho, ora de Marciana. A convivência é bastante intensiva 

durante os cinco ou seis dias em que os visitantes ficam na aldeia. Araponga é uma aldeia 

pequena e a vila mais próxima se encontra a oito quilômetros, pelo que os visitantes não 

costumam sair de lá. Segundo Augustinho, antigamente, uma vez que começava o 

Nhemongarai, já ninguém mais saia da aldeia.  

 Invariavelmente, seja de dia ou de noite, a chegada do pessoal de outra aldeia para 

participar do Nhemongarai é esperada no interior da opy, lugar onde os visitantes deverão 

ser recebidos. As pessoas que estão dentro da opy (o pessoal de Araponga mais aqueles que 

já chegaram) esperam formando uma fila a modo de semi-círculo. O primeiro da fila dos 

homens costuma ser xeramoĩ Karai Tataendy Oka (Augustinho); a primeira da fila das 

mulheres (continuação do lado dos homens) é xejary Para Mirim (Marciana). Os visitantes 

que estão chegando também formam uma fila, os homens primeiro e as mulheres depois. 

Um xondaro da aldeia que recebe encabeça, ao entrar, o grupo dos que chegam; isto, 

segundo me explicaram, é para mostrar como é a “regra” (teko) daquela opy, ou seja, o 

modo correto de cumprimentar. O popygua (par de varinhas de madeira) em sua mão não 

deixa de tocar. Depois de dar duas ou mais voltas, o primeiro da fila, este xondaro, 

cumprimenta o primeiro da fila dos que estão dentro e vai passando. Os que o seguem 
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fazem o mesmo; um por um vão cumprimentando todos e cada um daqueles que os 

esperavam no interior da opy. O cumprimento, no caso da opy de Araponga, consiste em 

dar a mão e dizer: aguyjevete. Este mesmo cumprimento será usado toda vez que se entra e 

se sai da opy; um xondaro toma conta da porta, que só se abre (idealmente) em certos 

momentos, e interpõe o popygua entre a pessoa e a porta, que está aberta, só o abaixando 

depois que aquele que vai sair e ou entrar disse aguyjevete. 

 Entre os Guarani-Mbya existe o que se poderia considerar um “cumprimento 

formal”, que vemos principalmente os velhos usar. Eis que no capítulo anterior vimos o 

tamoĩ Vera Mirim falar sobre os modos corretos de se dirigir uns aos outros. Estes 

“cumprimentos formais”, segundo pude perceber, possuem um escopo bastante amplo: 

podem ser de manhã, a modo de saudação, também, como estamos aqui vendo, quando 

pessoas de outra aldeia chegam para participar do Nhemongarai (os que encabeçam cada 

grupo é que conversam deste modo), ou, por exemplo, depois que alguém terminou de 

omoatãxi, ou seja, de fumar passando pelo amba e caminhando em círculos em direção 

anti-horário. Estes cumprimentos são frases curtas ditas pelo primeiro e repetidas pelo 

segundo, que vai adicionando algumas variações. Valeria a pena poder realizar um estudo 

mais apurado sobre este gênero semiótico e suas conotações, pois considero que nos 

ajudaria a entender aspectos importantes da troca de palavras entre os Mbya e é possível 

que revelasse a existência de “diálogos cerimoniais” com objetivos variados. Parte dos 

conteúdos destes “cumprimentos formais” consistem em pedir informações, a quem chega, 

sobre a viagem e sobre os parentes que se encontram em outras aldeias. Aquele que 

responde, como disse acima, repete parte ou toda a pergunta, e modifica aquilo que 

constitui a sua resposta. Poderíamos também considerá-los como diálogos "oracionais", 

constituindo "rezas", palavras que buscam o fortalecimento mútuo chamando a atenção dos 

Nhanderu (Nhanderu Tenonde, Nhandexy Tenonde) e pedindo a eles coisas como que 

"possamos nos levantar de novo", ou que "continuemos sorrindo". A seguir, tentarei 

traduzir dois breves cumprimentos aos quais pude ter acesso. 
 

Nhande Ru Nhande Xy Tenonde i 

 

Nosso pai e nossa mãe primeiros (que estão na 

frente) 

 

Ha’e kuery oma’ẽ jevy ma 

 

Olham de novo  
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Opita’i jevy 

 

Fumam de novo 

 

Tove katu anhete 

 

Que possam estar livres, limpos de obstruções 

 

Nhande Ru Nhamandu popyguai jexaka re  

 

Nosso pai Nhamandu ilumina o popygua 

 

Guete i momaendua jevy ma 

 

Faz o seu corpo lembrar de novo 

 

Nhapu’ã nhendui ju 

 

Sentimos (ouvimos) nos levantar de novo 

 

Nhanderory nhendui ju ma 

 

Sentimos (ouvimos) nossos sorrisos de novo 

 

Omoexãka nhendu ju vy ma 

 

Ele nos ilumina de novo para ouvir (para que 

possamos ouvir) 

 

Aipo vy jevy  

 

Prestem atenção de novo! 

Prestem atenção de novo! 

 
 

 

 

Ha’e ve iko xeryvyi 

 

Está tudo bem meu irmãozinho. 

 

Peguatai ndajera’e 

 

Vocês já andaram 

 

Mbovy Nhamandu joguerua re 

 

Quantos dias passaram (Nhamandu trousse) 

 

Mbovy Nhamandu nhemopu’ã re  

 

Quantas vezes Nhamandu se levantaram 

Ndeyvara retarãi  

 

Os seus parentes em geral 

Rerojapixaka i nhendu ju 

 

Você está perguntando, prestando atenção, de 

novo 

 

Tape rupa reko axy 

 

No caminho da imperfeição 

Ha’e rami ete 

 

Assim mesmo 

 

Nhande a’e a’e vy 

 

Que nós mesmos 
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Jaiko kuaa aguã rami ranga he’ў 

 

Saibamos de que modos não devemos ficar135 

 

Ha’e va’e mbyte-mbyte gui jepe ve 

 

Mesmo que estejamos em meio de tudo isso 

Peguata nhendu porã i katu 

 

Que não aconteça nada no caminho de vocês (que 

façam boa viagem) 

Nhande Ru Tenonde 

 

Nhande Ru Tenonde 

 

Nhande Xy Tenonde 

 

Nhande Xy Tenonde 

 

Guay mbovy he’ў re 

 

De todos os que vivem na Terra 

Onhangareko ha’e ve vei ma oĩny 

 

Eles estão cuidando mais 

Ha’e rova py i gui 

 

Atravês destes cuidados 

Peupity nhendu porãi 

 

Vocês chegarão bem 

Kova’e jevy ma ha’evei ha’e ve 

 

É isso, mais uma vez; está bom. 

Aguyjevete  

 

 Uma vez que todos aqueles que chegaram cumprimentam todos aqueles que os 

esperavam no interior da opy, é hora de se sentar. Aqueles que já se encontravam dentro, 

sentam no banco das mulheres, e aqueles que acabam de chegar, sentam no banco dos 

homens. A relação entre homens e mulheres da aldeia é eclipsada para chamar a atenção 

para a diferença entre aqueles que chegam e aqueles que recebem. Permanecerão deste 

jeito durante as apresentações dos corais e durante as “falas de aconselhamento” dirigidas 

principalmente a jovens e adolescentes. Na hora em que volta do "banheiro", pouco antes 

de começar os tarovai, os cantos-reza propriamente ditos, homens e mulheres ocuparão os 

seus respectivos espaços, performando a sua diferenciação. A porta da opy só poderá ser 

aberta nestes momentos em que as pessoas saem para ir ao banheiro. Antes de sair, o grupo 

de homens e o grupo de mulheres, deverão caminhar em círculos, no sentido anti-horário, 

ao som do toque da dança dos xondaro e, um a um, na hora em que saem e entram, terá 

que dizer ao xondaro que toma conta da porta: “aguyjevete”. 

135 “Tem muitos obstáculos na vida de cada um” ou “Por mais que a gente não saiba conviver ou lidar com os outros”, 
são traduções desta frase que Neusa e Vanda, duas amigas mbya, propuseram. 
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 Há toda uma coreografia que define a distribuição dos espaços e os modos em que 

se ocupam e se circula por eles, a exemplo do que poderíamos imaginar como uma estética 

dirigida a um sentido que se encontra sempre alhures. Para aqueles que se levantam na opy, 

seja para falar, seja para cantar, parecem existir três movimentos possíveis: a fila, o círculo 

e o trânsito, por assim dizer, livre e aleatório. Os corais sempre formam uma fila para se 

apresentar. A fila pode se transformar em um círculo, caso outras pessoas se levantem para 

acompanhar e não haja mais espaço, mas aqueles que estão cantando nunca darão as costas 

uns aos outros, pelo que a linha, mesmo circular, continua se mantendo. Já quando as 

pessoas querem se movimentar pela opy o fazem em círculos. Este movimento ocorre 

quando o coral termina de cantar e cada uma das pessoas vai se apresentar aos mais velhos, 

dizendo o seu nome e o lugar de onde veio (xeru kuery, xexy kuery, aguyjevete, pais e 

mães, aguyjevete, dizem); também se circula no caso de algum mborai (música) específico, 

ou então, simplesmente, quando depois dos corais é a hora de ir ao banheiro, momento em 

que se chamam os xondaro e as xondaria para dançar; por último, as pessoas andam em 

círculos quando vão fumar (omoatãxi) sobre aquilo que se encontra no amba (mbojapei, 

avaxi, ei ou ka’a, mas também os popygua e os outros instrumentos musicais). O 

movimento circular no interior da opy, invariavelmente, tem um sentido anti-horário de 

acordo com a distribuição das diferentes tetã do amba de Nhanderu. Toda vez que a porta 

vai se abrir, sempre e somente antes e depois dos tarovai (cantos/reza) e dos "trabalhos de 

cura", as pessoas (homens e mulheres por separado) dançam em círculo ao som do toque 

da dança dos xondaro e das xondarias, os guerreiros e as guerreiras.  

 Suspeito que a dança do xondaro é a epítome da movimentação circular, e também 

que este movimento circular é, de certa forma, a expressão correta da diferenciação entre o 

dentro e o fora da opy, ou seja, aquilo que permite ao que está dentro sair e ao que esta fora 

entrar; assim como do dentro/fora da aldeia, diferenciação que se expressa pelos próprios 

xondaro e sua especialidade: a guerra. Em certa forma, seria possível elucubrar, mesmo 

que só a um nível intuitivo que valeria a pena explorar melhor posteriormente, que a 

circularidade com sentido anti-horário, como modo do limite entre o dentro e o fora, parece 

indicar que o limite não corresponde unicamente aos espaços e suas diferenciações, mas 

aos modos pelos que estes espaços são transitados. Assim, quando é de tarde e os xondaro 

dançam em frente à opy, na oka, eles não só encenam a diferenciação, e com ela o limite, 

mas a constituem no próprio ato da dança, assim como Kuaray constitui com seu 

movimento circular a cada dia repetido, a diferença entre o dia e a noite, entre as diversas 
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horas do dia e as diversas horas da noite. O limite que constitui estas diferenças não está 

assegurado, é preciso atualizá-lo a cada dia: "que possamos nos levantar um dia mais", 

"que possamos acordar sorrindo".   

  É também em círculo que as pessoas omoatãxi, isto é, vão soprando a fumaça do 

tabaco sobre os bambus com mel, os ramos de ka'a (erva-mate), as espigas ou as cumbucas 

de milho, os mbojape, os popygua pendurados no amba, os takuapu (instrumentos 

musicais femininos) e sobre o próprio amba. Assim como os xondaro, a fumaça soprada 

pelos karai, também é um limite diferenciador, um separador entre o corpo e tudo aquilo 

que é pra ele axy, doença, mal estar, invasão (algo que era de fora veio parar dentro). Os 

limites, assim como os dentro/fora são inconstituíveis de modo permanente, pelo menos no 

que à condição da humanidade mbya se refere, e esta condição de inconstitutibilidade dos 

limites e, portanto, desse trabalho de constituição permanente das diferenças, suspeito, se 

deve justamente a que foras e dentros devem estar constantemente sendo constituídos dada 

a interferência das diferenças entre si: aldeia/mata; milho/carne/mel; 

animal/humano/divino; carne e sangue/ossos e palavra; homens/mulheres; velhos/crianças; 

pais/filhos; consangüíneos/afins; irmão mais velho/irmão mais novo nhe'ë/ãgue; teko 

axy/marã e'ỹ; céu/terra; em cima/embaixo; etc. Assim como os eixos de diferenciação, os 

limites são múltiplos. Eles que são multiplicidades, sendo as diferenças sempre 

constituintes antes que constituídas. Entre alinhamentos e circularidades, o universo, o 

cosmos continua a se repetir ad infinitum (até que mude de sentido), e os novos dias 

continuam a levantar novamente aos mbya; sorrindo, se tiverem sorte. Danças e cantos, 

atualizando os limites, as diferenciações escolhidas, apostam por mais um dia, de novo, 

mais uma vez – de novo, o novo. Como vimos, a direção em que ocorre o movimento 

circular é sempre, impreterivelmente, em sentido anti-horário, mesmo sendo o passar das 

horas o que vaticina premeditadamente. 

 As filas, as linhas, o um atrás do outro, convergem e alternam com os movimentos 

circulares. Ñeỹchyrõ, segundo Cadogan, é “repetirse, ponerse em filas o hileras” (1959, p. 

27). As belas palavras, ouvi em várias ocasiões, vêm “em fila”; eis a expressão que se usa 

para explicar a fala inspirada durante os êxtases dos karai e das kunha karai. As palavras 

que eles pedem aos Nhanderu, aos yvategua va’e descem “em fila”. Ayvu reko rã ĩ, tory 

reko rã ĩ omonhexyrõ katu ĩ. As futuras normas da palavra, as futuras normas dos sorrisos 

(“normas”, como vimos, podendo ser chamadas também perspectivas) são mandadas em 
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fila, sem obstruções. Vale a pena notar a estética do movimento aqui postulada; em fila 

supõe que tem alguém na frente, alguém tenonde e em fila também supõe um alinhamento. 

Por sua vez, a fila e o alinhamente supõem um caminho que pode estar desimpedido (katu) 

ou obstruído (e aqui devemos lembrar das “barreiras”, as teko’a ã). Assim, o “em fila” 

remete a um alinhamento específico que permite o fluxo, o que também notei quando 

Karai Mirim me disse que a música dos corais guarani seria “mais reta” que o forró. É em 

fila também que, dizem os guarani, se colocam os mbojape, e os bambus com mel, as 

cumbucas com os grãos de milho e os ramos de ka’a. Suponho, mais por tê-lo visto que 

por ter ouvido alguma referência a respeito, que as filas também são o modo em que o 

milho é plantado (assim como a mandioca).  

 As filas remetem a essa continuidade do um atrás do outro que, suspeito, pode nos 

ajudar a compreender parcialmente o modo em que os Guarani postulam a repetição e a 

replicação. Isto, por sua vez, também remete à continuidade e ao “de novo, o novo”. Mais 

um dia, um dia atrás do outro, “de novo nos levantamos”. “En virtud de ellas”, das palavras 

indestrutíveis que voltam a pronunciar de manhã, a cada dia, um dia após o outro, “seános 

permitido levantarnos repetidas veces” (oração matutina em Cadogan, 1959, p. 24). 

Continuidade, repetição e duração são, não só expressas, como permitidas pelos 

alinhamentos, pelos movimentos “em fila” que remetem à estética dos movimentos do 

povo do alto, dos movimentos do sol e da lua, do caminho da anta (Via Láctea), etc. “A 

Karai Ru Ete, a Karai Chy Ete, en el centro de tu paraíso a los Karai Buenos, los Jakaira 

Buenos, los Tupã Buenos, puestos en hileras tu albergas”, reno’ã remimoñeỹchyrõ; “Por 

consiguiente, hacia los que nos acordamos […] haz que dirijan sus miradas” (Cadogan, 

1959, p. 95). É um atrás do outro, por fim, que os Mbya andam pelo mato. 

 As direções, os modos de ocupar e de transitar os espaços, as territorializações 

estéticas que conformam os vários mundos, fazem parte daquilo que o conhecimento mbya 

escrutina. Assim como os antigos planos das aldeias (e partes dos novos), os movimentos 

no interior da opy replicam um sentido que se encontra alhures, nas moradas dos Nhanderu 

e nos modos pelos quais eles transitam entre suas aldeias quando vão visitar uns aos 

outros; é um sentido que abarca socialidade e espaços em um só e mesmo movimento, pois 

a socialidade, seja aqui ou seja lá, só se pode constituir na caminhada, no movimento. 

Alinhamentos e circulação se seguem uns aos outros, assim como há tempos de ir e tempos 

de ficar. Na hora da reza, na hora dos tarova esta articulação se torna evidente. Quando o 

336 
 



karai e a kunha karai ou o yvyraija se levantam e se aproximam do amba cada um 

segurando o seu instrumento – a "vara-insignia" no caso do karai, o takuapu no caso da 

kunha karai, o mbaraka (violão) no caso do yvyraija –, os xondaros e as xondarias, assim 

como eventualmente outras kunha karai e outros yvyraija (dificilmente outros karai), se 

colocam em filas atrás deles. Se o tarova começar a ficar muito forte e intenso, os 

xondaros e as xondarias começam a pular (-po) se trasladando de um lado ao outro da 

linha que ocupam. Pouco a pouco começam a constituir dois círculos em torno do yvyraija 

(normalmente é um yvyraija que canta quando isto acontece, pois precisa ter muita 

resistência), o de dentro formado pelos xondaro e o de fora pelas xondarias. Continuam 

pulando sem parar e então os dois círculos se juntam, e homens e mulheres vão aos poucos 

se misturando. Eles chegam até a exaustão e quando alguma das xondaria (é normalmente 

com as moças que acontece antes) começa a perder a força, as suas companheiras a 

seguram para que continue dançando. No final, um ou dois xondaro acabarão segurando a 

moça e forçando-a a continuar os pulos frenéticos. Em ocasiões elas gritam de exaustão 

(ou são os ãgue que gritam nelas?). Então, se elas desmaiam, é porque o fogo de Nhanderu 

(tataendy marã e’ỹ) queimou tudo aquilo que "tinha no seu corpo", pois, como disse 

Marciana, “todas as coisas levantam nosso corpo sobre a Terra”. Segundo o tamoĩ Vera 

Mirim, é a isso que se chama Nhemongarai: nhe'ë mongarai, "batismo do espírito"; 

renovação, mais uma vez.  

 Mas havia também um terceiro modo de estar na opy (além de sentado). Trata-se do 

modo em que se movem, por um lado, aqueles que falam e, por outro, aqueles que sopram, 

os opita'i va'e, os que fumam e fazem as curas, tirando os objetos patogênicos do corpo do 

doente. Eles circulam em torno do afetado pela doença, constituindo com as mãos um 

mapa no seu corpo, assim como os dançarinos repetem com os pés um mapa no chão da 

opy. Eles vêm e vão do corpo do doente até o pé do amba, na tentativa de expulsar pela 

própria boca o objeto que retiraram do paciente. Eles se erguem e se agacham, gritam e por 

vezes alguém (pode ser o paciente) chora. Cantos se elevam, junto com a fumaça, ora mais 

fortes, ora mais fracos. Neste momento do ritual é sempre perceptível como a ordem 

constituída pela sucessão de linhas e círculos, de alinhamentos e circulações, parece por 

momentos ser exaurida pela doença e pelo enfraquecimento do opita'e va'e. Porém, em 

algum momento o opita'i va'e conseguirá expulsar de seu próprio corpo aquilo que entrou 

em um corpo alheio e que, curiosamente, só pode sair do mesmo atravessando o corpo do 

opitaí va'e, como se só ele tivesse a capacidade de tornar visível aquilo que permanece 
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oculto entre os ossos e a carne, os objetos patogênicos, normalmente pedrinhas ou 

pequenos insetos colocados lá por aqueles que possuem a má ciência, aqueles que fazem 

mbavyky (feitiço), ou pelos espíritos que habitam certas árvores, ou pedras, ou cachoeiras 

ou, por fim, também pelos ãgue, como vimos. 

 Se os espaços dentro da opy e os modos de ocupá-los e transitá-los remetem a um 

sentido que se encontra alhures, é fundamental evitar certos cruzamentos, como passar 

entre aqueles que puxam o canto (tarova) e o amba, lugar por excelência do trânsito de 

palavras, vozes e nhe'e. Passar no meio é análogo a cortar o fluxo de comunicação, a 

irromper com uma distância no meio de um movimento de aproximação. Eis uma boa 

metáfora para aquilo que os jaexa e'ỹ va'e (aqueles que não vemos) fazem com os mbya: 

cruzamentos e interferências. 

 

5.6. As falas de aconselhamento 

 
“Acuérdate de mí en tu corazón (en tu vida, en tu ser). Así yo haré que circule mi palabra 

(inspirándote) por haberte acordado de mí. Así, yo haré que pronuncien palabras (para tu 

inspiración) los excelsos innumerables hijos que yo albergo. Por consiguiente tú, cuando 

mores en la Tierra, de mi hermosa morada has de acordarte. Inspirándote yo hermosas 

palabras en tu corazón (coronilla), no habrá quien te pueda igualar en la morada terrenal de 

las imperfecciones” (Cadogan, 1959, p. 40). 

 

 Este é o conselho que Nhanderu Tenonde dá ao nhe’ë que esta prestes a vir para a 

Terra. Aipo Che reé aroñemongeta va’e rã – “Así, yo haré que circule mi palabra”, eis a 

isto que se chama “aconselhar” (-nhemongeta). Em certo sentido, esta é uma tese do 

aconselhamento, pois são as palavras que circulam entre os Mbya que constituem o 

material desta tese. A maior parte delas, dos discursos que as veiculam, foram gravadas 

durante os Nhemongarai de Araponga, ou então depois das rezas, quando xeramoĩ e xejary 

voltam a sentar ou deitar na rede e, inspirados, passam as palavras aos seus filhos e filhas, 

netos e netas, genros e noras. Mas as belas palavras, aquelas que eles pronunciam no fervor 

produzido pela intensidade da proximidade do povo do alto, pelo alinhamento que o corpo 

alcançou depois de queimar boa parte de suas barreiras, de sua sujeira, é melhor não gravá-

las – eis o que me disseram.   
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 No que segue, vou expor a transcrição e tradução de uma “fala”, relativamente 

longa, feita pelo tamoĩ Vera Mirim no encontro que aconteceu na aldeia Rio Silveira 

(litoral paulista). Vou passar esta fala porque ela ilustra muito bem em que consiste um 

dos modos de “aconselhamento”, o modo, por assim, dizer, mais público, onde a palavra é 

pronunciada para todos ouvirem, mas, principalmente, para ensinar aos jovens, 

adolescentes e crianças em que consiste o Mbyareko que acontece na opy. Sem mais o que 

dizer, pois a “fala” do tamoĩ é suficientemente expressiva, escutemos então: 

 
Kova’e Nhamandu nhanemopu’ã re. 
 
Pee nhe’e ambai kuery.  
 

Acordarmos de manhã, Nhamandu faz a gente se 
levantar.  
Nos ambas dos seus nhe’ë 
 

Nhanderu Pa-Pa i ijyvy rupa va’e nhanderekoi 
oanga uka i. 
Marupi nhandereko rã ndavy oanga uka i rakae. 
 

Nhanderu Pa-Pa, dono da terra, faz marcar o nosso 
teko [destino, costume]. 
Não sabemos por onde eles marcaram o 
nhandereko. 
 

Va’e kue i peteĩ teĩ, moko mokoĩ rivei ma 
ndaexarai ma. 
 
Ha’e manje ko oguerojerojy ija.  
 

Somos um ou dois os que ainda não esquecemos.   
 
Eles falaram pra fazer dançar [pode ser também 
cumprimentar um ao outro].   
 

Marupi jarojapyxaka i ãguã. Marupi tarova-rova 
py i nhano’ã i ãguã nharoporandu i jaguerojerojyi. 
 
Nhambojaru rai katu i raga e’ỹ. 
 

Para saber por onde fazer a nossa “reza” 
(jarojapyxaka, prestar atenção). Para saber como 
manter os nossos cantos, pedimos, e dançamos.  
Não devemos brincar com isso [devemos levar a 
sério]. 
 

Nhe’ë yvate kuery perojapyxaka i va’e rã ko 
penderetei. 
 
Kova’e ma nhembopy’a guaxu, nhembopu’aka rã 
re oguerojapyxaka uka va’e kue. 
 

Os nhe’ë do alto [do céu] olham [cuidam] vocês 
aqui na Terra, de seus corpos.  
 
É assim que eles fazem pedir coragem e firmeza.  
 

Teko axy gui rei vy, kova’e rã katy rãga  
e’ỹ jajapyxaka rire jepe a’e ma. 
 

Por nos sermos seres humanos, não fazemos mais 
isso [jajapyxaka], não conseguimos mais prestar 
atenção [ouvir, saber o que vai acontecer]. 
 

Pende apyte, pende yvara apyte, perojapyxakai. 
 

Aos seus cumes [“coronilla”, também, parte 
superior da cabeça], aos seus cumes divinos [lugar 
de origem], cada um de vocês devem pedir 

Mba’e ra ĩ ndavy ko tataxina reko axy i nharonha’ã 
i. Mamo nharoma’e ãguã i pa.  
 

Para que nos esforçamos para usar fumaça 
imperfeita? Onde ou por onde olhar? 
 

Opamba’e te peteĩ va’e raga e’ỹ nhanderata ypy 
rupa re, mba’e, mba’ei pa nhandeyvara pyte.  
 

Todas as coisas, não é só uma, têm na nossa opy, 
na nossa aldeia. Todas as coisas têm no nosso 
corpo [perfume, brincos, roupas, comidas, e 
doenças, e outras coisas].  
 

Nhande jeupe i ndaevei porã va’e, ha’e javy katu Pedimos por todas as coisas que não estão bem pra 
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re perojapyxaka. Ha’e gui oĩ porã ĩ va’e rã. Há’e 
rami ãguã rakae.  
 

nós, aí tudo fica bem, pedimos por todas as coisas, 
aí tudo fica bem. É pra ser desse jeito.  

Kova’e anhete nharonha’ã kova’e kue jevy, jevy i 
ramo; mba’ei ndavy jevy jevy.  
 
Nhamandu rape nhanderata ypyi.  
 

Isso acontece quando a gente se esforça de verdade 
uma e outra e vez; ele sempre vai nos responder. 
 
No caminho de Nhamanadu está a nossa opy. 
 

Marupi tataxina jaa nhamboguejy i ãguã marã rupi 
pa. Koo tata ypy rupa re.  
 
Porã ete aguyjevete. 
 

Por onde a gente tem que ir para fazer descer a 
fumaça?  Aqui, na opy [onde está o caminho do 
primeiro fogo].  
É bom mesmo, obrigada. 
 

Perombaraete i katu, nharombaraete. Nhaneramoi 
reko kue i py nha nhangaxe i ju jakuapy.  
 

Que sejam fortes, que sejamos fortes. Queremos 
experimentar de novo o teko de nosso tamoĩ, todos 
nós. 
 

Ha’e voi ma tekoaxy pe rei vy ko nhandeyvara 
pyte re mba’e, mba’e ndavy  
 

Também por sermos seres humanos (tekoaxy) nos 
perguntamos o que têm ou o que é o nosso corpo? 
 

Mba’e nhexỹrõi jaexa vy katu ve ma.  
 
 
Pejogueroguatai, pejerei ju ranhe kova’e. 
Opamba’ete peteĩ gui ranga e’ỹ ramo jepe.  
Ko nhe’ë kueyre oexa nhamonhendui.  
 
 

A gente continua vendo o Nhemongarai [mba’e 
nhexỹrõi, colocar as coisas em fila]. 
  
Vocês caminham juntos, dando voltas [fumar 
andando em círculos]. Apesar de todas as coisas, 
apesar de haver mais de uma coisa que nos 
impede.  
Assim os nhe’ë olham a gente fazendo som. 
 

Vy rami nembaraete i reiko vy ãguã. Toveta 
nhanemombaraete kova’e gui vy rã 
nhanembaraete.  
 

Então, é para você ser forte. Que possamos ser 
fortalecidos e desse jeito ficar fortes.  
 

Teko heta ndairei ramo a’e ma, nharonha’ã i a ve 
ty ra’e raga rami ve’ ỹ ma, vy rami aỹ.  
 

Quando há mesmo muitas coisas [muitos teko] que 
nos fazem errar, fica muito difícil fazer desse jeito; 
tudo isso temos que enfrentar pra ser realmente 
fortes.  
 

Nei katu anhete.  
Toveta nhandepy’a guaxu katu. 
Toveta nharombaraete katu. 
 

Que seja desse jeito verdadeiramente.  
Que ele nos dê coragem (py’a guaxu). 
Que ele nos fortaleça. 
 

Ha’e va’e ma Nhanderu reko jaikuaa va’e rã e’ỹ, 
jaei jaguapy ramo rivei.  
 

“Nunca descobriremos o teko de Nhanderu”, isso 
dizemos quando só ficamos sentados.  
 

Amombeu i ta pendevype. Anhete Nhanderuvixa 
kuery, Nhanderuvixa Tenonde kuery oguerojerojy 
i rakae.  
 

Vou contar pra vocês. É verdade, nossos chefes, 
nossos primeiros chefes [ou karai] descobriram a 
dança. 
 

Ava’e pe ma Nhanderu Tenonde gua yvaropy. 
Há’e rami ava’e re oguerojerojy i rakae. 
 

Essa é a opy de Nhanderu Tenondegua. Foi desse 
jeito que eles dançaram [isso já aconteceu].  
 

Oguerova Yva pyte py Nhanderu Tenonde gua ray 
ma ijypy kue i ma Karai Ru Ete.  
 

Em frente ao amba de Nhanderu, Karai Ru Ete foi 
o primeiro filho de Nhanderu Tenonde [ele se 
instalou primeiro]. 
 

Yva pyte py ma tay ma mbytepy guai ma Jakaira 
Ru Ete. Ha’e rami vy ma Yvapyte py oguerojerojy.  
 

O segundo filho, em Yva pyte py, foi Jakaira. Foi 
assim que ele dançou [Nhanderu fez eles dançar]. 
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Nhanderu Tupã Ru Ete ma ijapirei.  
Mboapy i ma tay, Nhanderu Tenonde gua, avakue 
meme i. Tupã Ru Ete ma Nhanderu Tenonde gua 
ray.  
 

Nhanderu Tupã Ru Ete é o filho caçula.  
Os três filhos de Nhanderu são todos homens. 
Tupã Ru Ete é filho de Nhanderu Tenonde gua. 
 

Ha’e vy ma “yvy rakã” he’i.  
“Ava’e py ma Yva pyte i, ava’e py ma Nhamandu 
rape, yva rupi Nhamandu rape”, manje 
Nhanderuvixa Tenonde gua.  
 

Dando prosseguimento à “borda da Terra” (Yvy 
rakã) ele falou. “Um fica pra cima, um fica no 
caminho do Nhamandu, lá em cima têm o caminho 
de Nhamandu”, assim disse Nhanderuvixa 
Tenondegua. 

Ha’e rami vy ma onheombo’e ayvu reko ĩ rã re.  
 

Assim ele prosseguiu ensinando todas as falas. 
 

Aỹ minha marã rami ndavy mamo gui ndavy 
tarova-rova py jarui. Ava’e gui pa. Ko yvy gui pa. 
Ava’e gui jaru.  
 

Hoje em dia a gente se pergunta como, de quê jeito 
e de onde foi trazido esse tarova (canto). “De 
quem? Daqui da Terra? Quem trouxe?”.  
 

Ha’e rami ramo ova yva i rakae Nhanderu kuery 
onhembo’e.  
 

Quando ele olhou pra cima [dirigiu o seu rosto pra 
cima (?)], pediu para ser ensinado pelos Nhanderu 
kuery. 
 

Ha’e gui ma ogueru ko yvy re, ogueru 
ogueronhangareko uka. Mba’e rexa kuery ndairei.  
 

Então, ele trouxe aqui na Terra pra fazer ter, pra 
fazer cuidar aos que sabem muito [mba’e rexa, os 
que vêm as coisas, que são sábios muito fortes].  
 

Ndaevei ma ramo, ndajejoko etei aiko vy aipo 
rami.  
 

Quando não estou bem, não me seguro [choro], 
desse jeito que estou dizendo [cantando, fumando, 
pedindo]. 
 

Ha’e gui kova’e, kova’e ma ijyvy rupa va’e. 
Kova’e nhandereko rã i oikuaa vy, nhanembaraete 
rã re.  
 

Esse (?) também é o dono da Terra.  Esse sabe do 
nosso nhandereko rã, do nosso destino, do nosso 
fortalecimento. 
 

Mava’e nhe’e amba ndavy, nodvy’ai ete i oamỹ, 
há’e va’e javi oikuaa ãguã rakae.  
 

Qual é o nhe’ë do amba que não se alegra, para 
saber de tudo isso que ele fez.  
 

Ko, peneretarã kueyre, mamo, mamo tatá ypy rupa 
rupi jaexa e’ỹ há’e rupi ndoiko porã ve i je.  
 

“Isto é pra vocês saberem em quais aldeias, que 
não podemos ver, os seus parentes não estão bem”, 
ele falou. 
 

Ha’e vy ma kova’e i oguerojerojyi. Kova’e re 
tataxina nhanderuvixa kuery omboguejy i há’e gui 
ma nhe’ë kuery oenoĩ. 

Por isso os nossos Nhanderuvixa kuery dançam, e 
fazem descer a fumaça e assim chamam os nhe’ë. 
 

Anhete-nhete ma ty ra’e kova’e jaiporo ague ko i 
agui, Nhanderu amo’ĩ porã i a gui ma nhaendu rã, 
tatá ypy rupa ha’e javy re nhogueno’ã i va’e kuery.  
 

É verdade que através de nosso pedido Nhanderu 
vai colocar um caminho certo pra gente escutar, de 
outras opy, outras aldeias, das pessoas que vivem 
lá, que estão na opy.  
 

Ha’e ma nhe’ë guĩ rami ogueronhexỹrõ i. Aipo 
rami. Nhe’ë pyau i va’e kuery pe gua ma, ko 
tarovai.  
 

Então, é assim que os nhe’ë fazem filas [o tamoĩ se 
refere aos maços de ka’a pendurados]. Desse jeito 
foi falado. Esse canto [o tamoĩ faz um canto] é 
para os nhe’ë novos [pyau – crianças ou nhe’ë 
renovados)].  
 

Anhete nhete ma jajoguerojapyxaka i aguy. 
Nomopa’ũxe vei i a’e nhogueno’ã mỹ i he’i ramo 
raga e’ỹ.  
 

É verdade que nós pedimos todos juntos para 
Nhanderu. Isso é uma coisa que eles nunca 
quiseram que deixássemos de lado. 
 

Aipo rami rive i aipo heko mbo’ei mbeguei ãguã ĩ 
ri aipo rami. 

Estou só falando pra mostrar aos poucos o nosso 
teko (Nhandereko).  
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Mba’e rã ha’e ve i ndaje ve i je ijyvate i kuery. 
Tekoaxy gui re i vy. Ko’erã xy porãngatu ramo 
raga e’ỹ jajeoi. 
 

Foi isso que os mais velhos falaram. Coisas do 
tekoaxy. Quando o amanhecer é muito forte, não 
agüentamos, mas é porque não estamos muito 
bem.  
 

Tataxina rekoaxy i pemonheovanga i ndaje. 
Nhanderu, Nhandexy rembiexa meme. Kova’e re 
ke xee avei, tekoaxy ha’eve ramo raga e’ỹ. 
Tataxina rekoaxy i tamonheovanga i. 
 

Vocês espalham a fumaça tekoaxy [fazem a 
fumaça brincar]. Tudo está sob o olhar de 
Nhanderu e Nhandexy. Eu também tenho que 
desafiar isso, o tekoaxy. Que eu possa espalhar a 
fumaça. 
 

Onhẽxỹrõ porã ĩ ko nhogueno’ã, kova’e tatá ypy 
rupa reguai. Nhe’ë pyau i kuery ha’e javy, peteĩ 
rami porã ĩ ko nhogueno’ã.  
 

A “fila” desta opy está bem [o tamoĩ assinala os 
ramos de ka’a pendurados na opy], fortalecida.  
Também para as crianças [ou nhe’ë renovados], 
está de um jeito só [se inspiram, se fortalecem de 
um jeito só]. 
 

Kova’e jevy ma aguyjevete.  
 

[O tamoĩ canta] Esta foi de novo pra agradecer. 
 

Nhamandu oguejy a re nhogueno’ã i va’e ko yvy 
rupa re ma peteĩ va’e e’ỹ nhemboaxa va’e rã po 
teri. 
 

Nhamandu ao descer [no entardecer] àqueles que 
estão na Terra se esforçando, não é só uma coisa 
que vai ser passada. 
 

Mamo Nhamandu pexa a re nhogueno’a i va’e tata 
ypy rupa re ma. Ke rami ĩ ãguã i penhe’e kueyre 
oexa inhõ nhogueno’ã. Japyxaka ke.  
 

Por onde nas aldeias vocês vêm Nhamandu estar? 
Pelo menos um pouquinho os nhe’ë estão vendo. 
Nós prestamos atenção mesmo. 
 

Kova’e anhoi ma amombeu.  
 
Aguyjevete.  

Só isso que eu falo, que estou contando.  
 
Aguyjevete! 

  

 A fala do tamoi Vera Mirim percorre tempos e lugares: por onde estão aqueles que 

se levantam, inspiram e fortalecem juntos? Por onde vão chegar os cantos? Pra onde dirigir 

o olhar? Grande parte dos assuntos abordados nesta tese, se entrelaçam nas palavras do 

tamoĩ e, a cada vez, novas incógnitas se instalam. Qual o sentido da expressão 

nhogueno’ã? Levantar-se junto, fortalecer-se junto, “de um jeito só” como foi dito pelo 

mesmo tamoĩ acima. Entre aqueles que se situam a distância, que se espalham pelos 

lugares em que se assentam os fogos (tataypy rupa, aldeias) há, no entanto, alguma solução 

de continuidade. Continuidade por corpos interpostos: é porque há outros entre eles. Outros 

sempre a caminho, outros, assim como eles, em movimento. Mas, de que modos se 

movem? É necessário saber formular as questões: por onde vêm, por onde estão, onde se 

situam – de frente (ovaigua), na frente (tenonde), atrás, ao lado, etc., toda uma geometria é 

necessária para compreender os diversos conceitos de relação e de diferença, de influência 

e interferência, de repetição e variação. Será que nos sentidos possíveis que vão do -etarã 

ao -ovaja haveria espaço para replicações, divisões e composições outras que as da 
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afinidade e a aliança?; eis que a afinidade potencial vem ocupar, no aquém-e-além do amor 

e da guerra, os interstícios, englobando os modos de passagem pelas zonas de interferência. 

Todo um vocabulário (em duas línguas diferentes) é necessário também para adentrar 

nesse território composto pelas nuances possíveis que vão da tradução à transformação, e 

vice-versa. Território de sentidos literais e figurados, de metáforas e metonímias, de 

obviação e duplas torções e perpétuos desequilíbrios, etc. Eis que uma etnografia também 

consiste em fazer erguer de um jeito só... 

 Mas voltemos aos movimentos e suas formas: vimos que na opy há dispersões, 

circularidades, alinhamentos. As questões não são só de onde vem, por onde vem ou quem 

está vindo, mas como vem; foi assim descoberto, marcado, combinado (Nhanderu oanga), 

Nhanderu “deixou essa imagem”. Por exemplo, o milho, o mel e os feixes de ka’a (os 

colares, os arcos, os mbaraka também) são colocados em fila no amba da opy, para 

perguntar, para saber como estão os parentes, aqueles a quem não se pode ver pela 

distância; por sua vez, lá em cima, um a um, um atrás do outro, em fila, os nhe’ë, a cada 

Ara Yma, frente à possibilidade de um novo Ara Pyau, de um retorno, são questionados. 

“E você? Você vai voltar à Terra? Você vai voltar para trabalhar com o seu pai e sua 

mãe?”. “Sim, eu vou voltar” ou “Não, eu não quero mais ficar”. Aqueles que voltam, vêm 

“trabalhar” com o pai e a mãe, e no nome se inscreve a memória de que são dádivas dos 

deuses, e que possuem o seu próprio teko, a sua perspectiva. Ara, Iwa (flor), Jera, Rete, 

Para, Jaxuka, Kerexu, Karai, Vera, Tupã, Kuaray, Pa-Pa. Flores, raios, ventos, chuva, fogo, 

trovão, mar, milho é ainda muito pouco o que conseguimos compreender destes nomes-

corpos-capacidades com que se faz o parentesco. Para receber o canto, para receber 

palavras é necessário dirigir o olhar ao lugar de onde se vêm; os corpos dos nhe’ë também 

são diferentes, assim como são diferentes as zonas de vizinhança e os territórios que lhes 

correspondem (roça, caça, reza, mato, água, rio, nuvem, peixe) e todo este saber deve ser 

acionado pela e na lembrança. Eis que a composição da tekoa, o alinhamento, a cartografia, 

é o resultado de se fortalecer de um jeito só, ou seja, cada um de seu jeito.  

 Assim, quem é que vem e o que é que ele está trazendo? A cada tarde, conta o 

tamoĩ Vera Mirim, os Nhamandu se retiram, mas antes passam mais uma vez o seu olhar 

pelas aldeias. “Não é só uma coisa que vai ser passada”. O que é que eles vão passar? Os 

karai e as kunha karai é que sabem, pois eles ficam esperando, prestando atenção, 

ojapyxaka. É por isso que eles sabem o que está acontecendo, aqui e ali, pelas aldeias. Eles 
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sabem que também o vento pode ser interpelado: o que é que está trazendo o vento? Mas 

também, de qual vento se fala?  

 

5.7. Entrando e ficando na opy 
 
 É possível que depois da “reza”, depois dos tarovai, o karai ou a kuña karai, 

inspirados pela aproximação dos nhe’ë, contem sobre o que “escutaram” e “viram”, 

ojapixaka enquanto cantavam. Assim, eles passam as palavras sagradas, ayvu porã, aos 

seus parentes. Eis que se fala em “colocar em fila as palavras”, omonhexyrõ, ilustrando o 

modo em que as palavras chegam, uma atrás da outra, até o entendimento, até o arandu 

(memória, sabedoria), até o py’a (fígado ou estômago, também podendo ser o coração) 

daqueles por elas inspirados. Hoje em dia, são poucos os que compreendem esta linguagem 

sagrada, a linguagem do “povo do alto”, pelo que os karai e as kunha karai têm que 

realizar um trabalho de tradução que torne inteligíveis as mensagens. Também os jovens 

têm que se esforçar para “saber ouvir” (-kuaaendu), questão muito repetida hoje em dia 

junto com a chamada de atenção para o fato dos xeramoi e as xejary estarem indo embora. 

“Então, nós não podemos esquecer que de agora em diante só existimos os netos, as netas”, 

diz Augustinho; os tamoĩ e as jary de outrora, não estão mais. É necessário continuar 

pedindo palavras, dançando, fazendo a fumaça descer e brincar, apesar de serem, estes, 

tempos difíceis.  

 As ayvu porã, explica Ilda são “palavras para os espíritos”. Quando Karai Tataendy 

Oka e Para Mirim, “gritam” (oxapukai) no meio da opy, eles estão “passando ayvu porã”, 

pedindo aos espíritos das crianças para ajudar na cura. Os espíritos das crianças são mais 

fortes que os dos adultos, porque eles ainda praticamente não erraram e não mantiveram 

relações sexuais, e é por isto que se lhes pede força136. O movimento de ayvu porã é 

acompanhado pelo movimento dos nhe’ë e pelo movimento do tabaco – palavra-sopro-

alma em tradução e transformação mútua. Se as almas Guarani são também palavras, então 

é possível que certas palavras, as que formam a “fala sagrada” (ayvu porã) sejam também 

136 É interessante pensar na diferença entre estas falas e os discursos de aconselhamento que costumam acontecer antes e 
depois das “apesentações’ dos corais. Se os “discursos de aconselhamento” estão dirigidos a dizer a jovens e crianças o 
que devem fazer e como devem faze-lo para que Nhanderu olhe para eles, e lhes de força, parte das“falas sagradas” 
consistem em contar aos deuses do bom comportamento próprio (ou seja, do rezador que esta falando), do que se faz e se 
fez e de como por isto se é merecedor de sua força. Força que, por outro lado, será usada em beneficio dos parentes ali 
presentes, sendo uma força para curar. Nhanderu, me explicava Agostinho, põe o seu fogo na mão dos pajés para que eles 
possam curar os parentes.  
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almas. Almas que, por sua vez, têm corpos, sendo estes corpos, como disse aquele tamoĩ a 

Testa (2013, p. 08) remédios. Em palavras de Ilda: “De outra aldeia vão vir espíritos para 

ajudar Augustinho. Ele agradece os espíritos e pede para Nhanderu para fortalecê-los”. 

“São os espíritos que dão a força que precisamos”, diz o próprio Augustinho. Palavras que 

vêm são espíritos que, por sua vez, dizem palavras aos karai que, de novo, por sua vez, 

passam as palavras, em fila: omonhexỹrõ ayvu porã va’e.   

 Foi da seguinte forma, resumida, que Ilda me explicou em que consistia a fala-reza 

de seus pais que tantas vezes eu tinha ouvido, sem entender, na opy: Oreru tenonde, orexy 

tenonde, assim se dirigem na reza os karai àqueles a quem querem colocar na sua frente 

para segui-los pelos caminhos, os Nhanderu que habitam no alto. O karai fala das 

mulheres, fala dos homens, conta aos Nhanderu que estão todos ali, na opy, aguardando as 

palavras que os fortalecerão. O karai fala com os nhe’e daqueles que estão presentes, 

agradecendo a sua presença ali. Ele conta que estão todos fazendo oração, omoatãxĩ. O 

karai sabe que estão todos ali, todos os nhe’ë. Ojapixaka pa nhe’ë kueyre pe, explica Iwa. 

“Então, já está tudo fazendo oração pro espírito. Aí ele está passando essa palavra”. Depois 

ele vai falar para Tupã kuery, “aqueles que fazem a chuva sagrada”. Ele fala para Tupã 

kuery nhe’ë (os nhe’ë do amba de Tupã), para os homens e para as mulheres. “Aí ele está 

falando dois, para homem e para mulher, porque de cada cidade que vêm, de cima para 

baixo. Então está passando para cada um, para homem, para mulher”. O karai está 

“passando para o espírito ayvu rapyta”. Ele agradece aqueles que estão dentro da opy. 

Nhamandu Ru Ete, Nhamandu Xy Ete, fala. Aí ele passa ayvu rapyta pra quem está na 

opy, para quem está omoatãxĩ. “É para isso que está falando ayvu porã”. Nhe’ë embopy’a 

guaxu ai kueyre. Nhe’ë embaraete ai kueyre. “Daí-nos py’a guaxu, nos fortalece”, fala o 

karai aos nhe’ë. Ele fala para o espírito (nhe’ë), porque o espírito “está escutando, está 

sabendo tudo”. O karai está passando para eles, para eles saberem, “falando muita coisa, 

sobre espírito”. Ele dá notícias sobre todo mundo, ele conta e afirma que estão todos ali, 

todos se concentrando, todos agradecendo, todos lembrando de Nhanderu.  

 Aí ele fala com Tataxinaja (dono da fumaça, outro nome de Jakaira). Ele diz que 

“não é perto que ele está pegando o petygua”. “Lá para o Nhanderu que está vendo, tudo 

para o Nhanderu”. Tudo o que fazem é pra Nhanderu ver; é por ser tekoaxy, lembra o 

tamoĩ Vera Mirim, que é precisso espalhar (-nhevanga) a fumaça. O karai conta aos 

espíritos da situação daqueles que vivem na yvy vai (terra má, imperfeita). O karai pede 
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ajuda aos nhe’ë porãguei, os nhe’ë das crianças. Passa ayvu porã, pede para ajudar ele na 

cura. Nhanderu sabe quem vai precisar ser curado pelo dono do petygua. “Quem é que faz, 

que fez?”, diz Iwa, “ninguém fabricou; Nhanderu é o dono do petygua”.  O karai passa 

ayvu porã para Nhanderu ouvir. De outras aldeias vão vir os nhe’ë para ajudar o karai. 

“Ele pergunta onde é que tem ayvu porã, cura para o pessoal que está precisando”. Ele 

agradece os nhe’ë que estão vindo e pede para Nhanderu fortalecê-los. (Ayvu porã são 

remédios, objetos sagrados, que transformam corpos e substâncias marã, que as queimam; 

eis o meu entendimento). 

  “Muita coisa está acontecendo aqui na Terra”, diz a kunha karai, “mas nós estamos 

rezando na opy”. Os nhe’ë das crianças, os nhe’ë dos homens e das mulheres, “pra mim 

também vai dividir (tonhembojao)” alegria, saúde, coragem (mbaraete); “para eu me 

fortalecer, pra eu ter um py’a forte, grande, xembaraete ãgua, xepy’aguaxu ãguã”. O vento 

sagrado, vento feito dos nhe’ë leva as doenças trazidas pelo outro vento, yvytu rupigua, 

aquele que traz as doenças. Mba’e nhemboyvytu, mba’e nhemboro’y, “aquilo que faz 

vento”, “aquilo que esfria”: “Esses dois já é para cuidar da doença”, explica Iwa. A kunha 

karai manda aquilo que atrapalha para o mba’e nhemboyvytu (aquilo que faz vento), mba’e 

nhemboro’y (a coisa que esfria). Ayvu rupi gua yvy rupa tatá [palavras que ficam pelos 

fogos da terra, pelas aldeias (?)], são doenças fortes, muito fortes mesmo. “Quer dizer que 

vem lá de longe do mundo. Se fica a noite lá fora, você pega”. Doenças que vêm “de outro 

mundo”, “de outra Terra”. Algumas que vêm da mata, que vêm da cachoeira. A kunha 

karai fala daquilo que “atrapalha a gente na aldeia”, conta para o espírito, para ajudar. “Pra 

não chegar a doença forte em ninguém; quando levantar, que levante todo mundo alegre”.  

 Tataxina ambai é também o nome da opy, lugar onde tem “fumaça espalhada em 

cima de nossas cabeças”. Nosso nhe’ë, explica Ilda, tem que dar força “para o nosso corpo 

ficar forte aqui na Terra”.  Muitas coisas que acontecem na aldeia – briga, doença, alguém 

que não está bem, dificuldades – o nhe’ë que vai cuidar, explica. Lá em cima, Nhanderu 

passa para o nhe’e, para ele cuidar do corpo. Assim que Iwa conta: “Meu espírito vai ouvir 

as reclamações, vai contar para Nhanderu, ‘meu corpo está reclamando’. O espírito pode 

enfraquecer ou se fortalecer mais”. Ele vigia o nosso corpo para não acontecer nada, tove i 

katu tonhangareko nhe’ë kueyre. 

 A kunha karai diz que não esquece de rezar, que ela reza todo dia. Ela cuida das 

crianças, de dia e de noite. Quando ela ficou doente, Nhanderu que cuidou dela junto com 
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os espíritos de toda a sua família, nhe’ë retei kueyre (os corpos dos nhe’ë); Nhamandu que 

traz o dia que curou ela. Quando precisa, Iwa fala aos nhe’ë de seus filhos: “Divide 

comigo, xembaraete ãguã, xepy’aguaxu ãguã”, para me fortalecer. “Os nhe’e das crianças 

são mais fortes, nhe’e porãguei, porque eles não erraram ainda”, lembra, mais uma vez. A 

kunha karai também continua lembrando. Quantos anos já que ela está fazendo isso, que 

ela está curando e conversando com Nhanderu? Quantos anos já que ela está pedindo para 

Nhanderu ajudar? Nhanderu que passou para ela o petygua. Nhanderu faz para ela ajudar 

quem precisa, mas tem que respeitar, tem que confiar, tem que acreditar (jerovia). Assim 

ela passa para Jakaira ayvu porã. Nhanderu “não vai esquecer” o trabalho dela, “sempre 

vai continuar” para ela, para ela cuidar as pessoas. “Cada um tem que acreditar em 

Nhanderu”, fala a kunha karai. Só Nhanderu que cura, “só Nhanderu que sabe de onde que 

as doenças vão vir”.   

 Assim, o karai, a kunha karai não cansam de repetir, uma e outra vez, que eles estão 

lembrando ainda, que eles continuam fazendo a oração (omoataxĩ). Dizem que “essa 

oração não vai acabar assim de repente, vai continuar sempre”. Eles contam das mulheres, 

dos homens que estão acompanhando o Nhemongarai, e contam também daqueles que não 

estão acompanhando, que não estão seguindo o caminho sagrado (tape porã) que 

Nhanderu colocou; ficam só no caminho errado (tape vai). Só alguns que lembram do tape 

porã, “aí vai sempre lembrando e sempre rezando. Faz oração, à noite, de manhã, qualquer 

hora”. Só alguns que lembram, só alguns que acompanham ainda o Nhemongarai. Só 

alguns que lembram o que os Nhanderu falaram, Nhandexy ete, Nhanderu ete mba’ei ague 

i. Nhanderu que fez para ele, conta o karai, para poder dar nome às crianças. Cada ano ele 

vai dar nome às crianças, porque ele não esquece. Nhe’e oguerojapyxaka mavy, 

ogueromaendua, “nhe’ë dá de novo a iluminação, faz lembrar”. “Sempre o espírito está 

acompanhando”.  

 A kunha karai agradece e se despede. Todos estão rindo e contentes à noite. Os 

corpos continuam bem, do jeito que levantaram. Ela passou para todo mundo o canto, a 

reza, “porque ela não consegue segurar a reza dela (ndoguerojejokoi)”.  

 
5.8. Tarova e kyrĩngue mborai: de cantos e remédios 

 
 No Nhemongarai, Augustinho sempre se levanta para falar e, assim, aconselhar aos 

jovens, contando e explicando como era a vivência dos Guarani antigamente, como foi que 
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ele viu, como foi que ele ouviu dizer. Ele conta que o seu avó lhe dizia que “Opy é uma 

escola”, e, depois, acrescentava: “Se você for para a escola, você aprende muitas coisas. 

Muitas coisas você traz pra você mesmo, da opy pra você. Você tira da opy pra você. 

Como a escola; [...] você traz da escola e passa para os seus filhos, para os irmãos, para o 

tio, para outra pessoa”. Depois, lembrando esta fala do Augustinho, Kerexu me disse que 

também os mborai são uma escola. Ela estava se referindo aos kyrĩgue mborai, “canto das 

crianças” ou mborai oka regua, “cantos da oka” (ver Macedo, 2012); este últimos, segundo 

me contaram, eram realizados todos os dias, ao cair da tarde, na oka, em frente à opy. Os 

kyrĩgue mborai fazem as crianças lembrar daquilo que elas já não podem mais ver, esses 

caminhos pelos quais transitam os seus nhe’ë, povoados de flores e de alegrias. Elas 

aprendem a lembrar, também, dos modos corretos em que elas caminharão junto aos seus 

parentes, os da terra e os do alto. Com suas vozes agudas elas transpassam pele e ouvidos 

dos mais velhos, penetrando como flechas certeiras nos corações (py’a) daqueles que, 

atentamente, “prestam atenção” (ojapixaka). Elas aprendem a pegar para si e a passar para 

os outros, como na escola. Nhe’ë retei, o corpo do nhe’ë, o “corpo do espírito” é também o 

nome para aqueles que cantam e para as suas vozes.    

 Os mborai, ou “cantos das crianças” aparecem, se assim posso me expressar, como 

a contra-prestação dos tarova - cantos vocálicos (sem letra) que constituem, segundo 

considero, o núcleo da chamada “religiosidade” guarani -, antes que por constituírem 

pagamentos institucionalizados, pelas oposições mútuas que os caracterizam. Dentre estas 

(oposições) as que se referem aos espaços pelos quais circulam seriam, hoje em dia, das 

mais fortes. Assim, enquanto como estratégia política os Mbya decidiram apresentar os 

kyrĩgue mborai aos jurua, fazendo-os atuar como marca e signo de sua “cultura” a partir da 

gravação de CDs para a comercialização e posterior apresentação em teatros e escolas nas 

cidades dos jurua, o canto dos tarovai pede a interioridade da opy, espaço cuidadosamente 

articulado e constituído em termos do que fica fora e do que é chamado para dentro. Disse 

contra-prestação, no entanto, porque é com a alegria deixada pelas vozes das “crianças” 

no py’a dos karai e das kunha karai, que estes últimos dirigirão os seus apelos àqueles que 

moram no alto, os yvategua va’e, em prol das crianças.  

 Entre os tarova e os kyrĩgue mborai todo um caleidoscópio de diferenciações 

poderia ser apreciado; espaços que percorrem e caminhos que transitam servem, em 

primeiro lugar, como critérios de diferenciação; mas há outros, ainda. Os kyrĩgue mborai 
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devem ser cantados preferencialmente por crianças ou jovens que ainda não se casaram, 

enquanto que os tarova costumam ser “recebidos de” ou “inspirados por” os yvategua va’e 

(“povo do alto”) a adultos, muitas vezes isto acontecendo em momentos de doença pessoal 

ou de algum de seus filhos, pois, como vimos, os cantos são remédios. Por outro lado, os 

kyrĩgue mborai, como costumava explicar Augustinho aos jovens durante os Nhemongarai, 

podem e devem ser levados a outras aldeias, pelo que os diversos corais deveriam se 

levantar a cantar juntos para poder aprendê-los, para poder pegá-los e, assim, tansportá-los. 

Já os tarova, ainda que seja possível perceber que os mesmos são cantados por diversos 

oporai va’e (“aquele que canta”), são mais pessoais, e suspeito que antigamente fosse 

difícil ver um karai acompanhando o canto de outro (acontece também assim hoje em dia), 

podendo ser inclusive compreendido como um diferenciador quanto ao parentesco, pois 

eram nos núcleos familiares que muitos deles eram cantados.  

 No texto sobre o Nhemongarai no qual a Nimuendaju lhe foi revelado o seu nome 

guarani, este autor diz dos ñanderu-poraí (como ele mesmo os chama): “aquele canto 

estranhamente selvagem, parecendo um sinal, através do qual o Guarani procura despertar 

forças sobrenaturais, que se encontram dentro do seu corpo, a fim de cultivá-las para 

qualquer objetivo religioso ou mágico” (Nimuendaju, 2001, p. 145). Já Schaden, diz dos 

porahêi dos Kayova: “Tem-se por vezes a impressão de que se trata de algo quase-

material, um como que objeto, que se pode ou não possuir” (1962 [1954], p. 122-123), ou 

então, “Bem se vê que o porahêi é tido a um tempo como força e como substância, que 

pode ligar-se à pessoa e, de certo modo, desprender-se dela” (idem, p. 126). Haveria toda 

uma reflexão a fazer sobre estas “forças sobrenaturais” dentro dos corpos dos Guarani, que 

são, ao mesmo tempo, “força” e “substância” e, em certo sentido, foi isso que vimos em 

relação às mba’e porã, esse corpos marã e’ỹ que fazem parte da composição teko axy em 

que consiste a humanidade mbya. Considero, por outro lado que, possamos dizer o mesmo 

dos kyrĩgue mborai, essas “palavras” que as crianças, com a suavidade e intensidade de 

suas vozes agudas, dedicam aos karai e às kunha karai para a sua alegria e, assim, 

fortalecimento.  

 Se os mborai, para que o entendamos os brancos, são “como a escola”, trata-se de 

uma escola da alegria, de um conhecimento dirigido a efetuar alegrias, pois, como vimos, 

só retorna aquilo que o faz na potência da alegria. Eis disto que os mborai falam, de como 

e por onde andar, e de com quem, para se alegrar (“juntos” e “de novo” são duas palavras 
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ou ideias muito presentes neles). Também esta tese foi sobre a potência da alegria dos 

Mbya e para os Mbya, mesmo quando para falar dela ou entendê-la, ter a capacidade de 

imaginá-la e/ou vislumbrá-la, tenha sido necessário tratar com outras potências (as da 

alegria dos mortos ou dos anhã). Afinal de contas, é assim mesmo que acontece, pois 

potências e alegrias são sempre assuntos de vizinhanças. Suponho que é por isto, dentre os 

próprios fluxos do mercado, que os kyrĩgue mborai se estabeleceram como o espaço móvel 

da diplomacia “cultural” dos Mbya nos últimos tempos, e a raiz daquela viagem do jovem 

Timoteo (liderança Guarani da aldeia Tenondé Porã, na época) a Portugal por ocasião dos 

500 anos da invasão jurua, quando cantou um desses cantos em busca de inspiração para as 

suas palavras e “arrebatou uma imensa plateia” (Vera Popygua, 2006, p. 32-33 apud 

Macedo, 2012, p. 377). Cantos e política, ou seja, vizinhanças. 

 A seguir, e para finalizar, vou apresentar uma seleção de mborai, parte dos quais 

ouvi repetidas vezes em Araponga por ocasião dos Nhemongarai, e outra parte que extrai 

do CD Nhande Reko Arandu: Memória Viva Guarani. Considero que a maior parte dos 

comentários que poderia fazer a respeito de cada um destes mborai se encontram 

espalhados ao longo de toda esta tese, pelo que prescindo agora e a seguir, de minhas 

próprias palavras.  

 

JAJE’OI JOUPIVE’I 

JAJE’OI JOUPIVE’I 

NHAMA’Ẽ NHANERẼTA RE 

NHAMA’Ẽ NHANERẼTA RE 

IPORÃ VAIPA ETE 

IPORÃ VAIPA ETE 

NHAMA’Ẽ NHANHEMBOAXY 

NHAMA Ẽ NHANHEMBOAXY 

Nós vamos juntos 

Nós vamos juntos 

Ver os nossos parentes 

Ver os nossos parentes 

Que são muito bons 

Nos vermos e nos comovermos 

(Aldeia Parati Mirim/Rio de Janeiro) 
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NHANERAMOI MOMBYRY GUI OU 

NHANDEJARYI MOMBYRY GUI OU 

NHANEAMBA I OGUEROJERE 

NHANEAMBA I OGUEROJERE 

JAIPOPYI 

JAIPOPYI 

JAIPOPYI 

 

O nosso avó que vem de longe (mombyry) 

A nossa avô que vêm de longe 

No nosso amba eles circulam (oguerojere, dão voltas) 

No nosso amba eles circulam 

Apertamos as nossas mãos (nos cumprimentamos). 

Apertamos as nossas mãos (nos cumprimentamos). 

Apertamos as nossas mãos (nos cumprimentamos). 

(Aldeia Krukutu/ São Paulo) 

 

JAJEREROIKE KA’A RU NHAVÕ 

JAJEREROIKE KA’A RU NHAVÕ 

OPY’IRE JAVY’A JAJEROJY 

NHANDERU OEXA AGUÃ 

 

Nós entramos na casa de reza (circulamos) cada tarde 

Nós entramos na casa de reza (circulamos) cada tarde 

Na opy nos alegramos e dançamos 

Para que Nhanderu olhe 

(Aldeia Parati Mirim/Rio de Janeiro) 

 

 

XERAMOI EPU’Ã MA EMYMBY 

XEJARYI EPU’Ã MA EMYMBY 

351 
 



XONDARO EPU’Ã JAJEROJY 

XONDARIA EPU’Ã JAJEROJY 

 

Xeramoi levanta e canta! 

Xejary levanta e canta! 

Xondaro levanta, dancemos! 

Xondaria levanta, dancemos! 

 

XONDARO’I 

XONDARIA’I 

JAJEROJY PAVEĨ TAJAVY’A 

NHANDEROPY’IRE 

NHANDERU NHANDEXY OEXA 

Xondaro 

Xondaria 

Que dançando possamos todos nos alegrar 

Na nossa opy, 

Nhanderu, Nhandexy nos olham 

(Aldeia Krukutu/São Paulo) 

 

EPUÂ JEVY XONDARO’I, XONDARIA’Í 

JAJEROJY JAJEROKY 

NHANDERU OEXA AGWÂ 

NHANDEXY TENONDE 

RENBIEXA MEME’Î 

Levantem-se guardiões e guardiãs 

Para agradecer e dançar 

Nosso Pai Supremo 

Nossa Mãe Suprema 

Acompanhando tudo 

Da Morada Sagrada 

(CD Nhande reko Arandu) 
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PÃVÊ JAJEROJY 

PÃVÊ JAJEROJY 

TEKOA PORÃ PY 

TEKOA PORÃ PY 

JAVY’A, JAVY’A 

Todos nós reverenciando a Deus 

Na aldeia bonita 

E se alegrando 

(CD Nhande reko Arandu) 

 

XONDARO’I KUERY 

XONDARIAI’I KUERY 

PEJU KATU 

JAJEROJY 

NHAMONHENDU TAROVAI 

NHANDEROPY’I RE 

JAVY’A AGUÃ 

NHANERAMOI KARAI OKA 

NHANDEJARYI PARA MIRIM 

OGUEROJAPO NHEONGARAI 

MBOJAPEI OMONGARAI 

EI OMONGARAI 

PÃVẼI NHANEMBARAETE 

PÃVẼI NHANDEPY’A GUAXU 

Xondaro, Xondaria 

Venham 

Vamos dançar 

Vamos “fazer soar” os tarova 

Na nossa opy nos alegramos. 

O nosso tamoĩ Karai Oka 

A nossa jary Para Mirim 

Fazem o Nhemongarai 

Mbojapei “eles batizam” 
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Mel, “eles batizam” 

Para que todos nos fortaleçamos 

Para que todos tenhamos coragem. 

(Aldeia Araponga/ Rio de Janeiro) 

 

ORERU NHAMANDÚ TUPÃ ORERU 

ORERU NHAMANDÚ TUPÃ ORERU 

NHAMANDÚ TUPÃ ORERU 

Nossos Pais, Sol e Trovão 

Nossos Pais 

Nossos Pais, Sol e Trovão 

Nossos Pais 

Sol e Trovão, Nossos Pais 

(CD Nhande Reko Arandu) 

 

NHAMANDU JOGWERU 

NHANDERU TENONDE OMÃN’Ê 

NHANDEXY TENONDE 

NHANDERE OMÃN’Ê 

O sol nasce 

Com seus raios e sua sabedoria 

Nosso Pai Supremo olha para nós 

Nossa Mãe Suprema olha para nós 

(CD Nhande reko Arandu) 

 

NHAMANDO MIRIM OGUÊRÔ PU’Ã 

OJEXAKA OGUÊRO GUATA 

NHAMANDU MIRÎ OGUÊRÔ PU’Â 

OJEXAKA OGUÊRO GUATA 

OGUERO GUATA 

Pequeno Sol 

Levando sua luz 

E caminhando 
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Com sua sabedoria 

E com seu raio eterno. 

(CD Nhande reko Arandu) 

 

OMYMBY MYMBY PORÃ 

O MYMBY PORÃ 

NHANDERU ROKA 

OVERA VERA 

OMYMBY PORÃ 

NHANDEXY ROKA 

OMYMBY PORÃ 

OVERA VERA 

 

O canto/reza belo/bom 

Na oka de Nhanderu 

Lampeja o relâmpago 

O canto/reza belo/bom 

Na oka de Nhandexy 

Lampeja o relâmpago 

(CD Nhande reko Arandu) 

 

REJU MAVY, REJU MAVY 

XONDARO’I JAJEROJY 

JAJEROJY 

NHANDERU MIRIM 

YY GUAXU ROVAI 

OMOEXAKÃ 

JAVY’A 

JAVY’A ÃGUÃ 

JAJEROJY 

Quando vocês voltarem, quando vocês voltarem 

Dançamos xondaro 

Dançamos 
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Nhanderu Mirim  

Do outro lado do mar 

Iluminam  

Nos alegramos 

Para nos alegrar 

Dançamos 

(Aldeia Krukutu/São Paulo) 

 

ORERU TENONDE 

OMOMBE’U I 

MARUPI PA ROIKO I ÃGUÃ 

Nosso pai primeiro 

Conta 

A direção (por onde) para estar com ele  

(Aldeia Krukutu/São Paulo) 

 

NHANDERUVIXA TENONDE GUA’I 

TOVE KATU TA’IMBARAETE TA’IPY’A GUAXU 

NHANDE’RE’RAA TAPE MIRIM RUPI 

Grande e verdadeiro mestre 

Seja forte e tenha coragem 

Para nos levar pelo Caminho Sagrado 

(CD Nhande reko Arandu) 

 

ORERU OREMBO’E KATU 

NE’ÂMBA 

ROUPITY’I AGUÂ 

ORERU OREMBO’E KATU 

NE’ÂMBA 

ROUPITY’I AGUÂ 

NHANHEMBOE NHANHEMBOE’E’I 

PARA ROVAI JAJAPYRA AGUÂ 

NHANHEMBOE NHANHEMBOE’E’I 
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PARA ROVAI JAJAPYRA AGUÂ 

JAJEROJY JAJEROJY’I 

PARA ROVAI 

JAJAPYRA AGUÂ 

JAJEROJY JAJEROJY’I 

PARA ROVAI 

JAJAPYRA AGUÂ 

Nosso Pai 

Ensina como chegar à Sua Morada 

Nosso Pai 

Ensina a atravessar ao outro lado do oceano 

Reverenciaremos ao Pai 

Reverenciaremos ao Pai 

Para atravessar para o outro lado do oceano 

 

NHANDERU OREMBO’E 

JAGUATA TAPE MIRIM’I RUPI 

NHAVÃE’I AGUÃ 

MBORAI’I MARA E’Ỹ NHAMONHENDU 

JAVY’AI AGUÃ 

JAUPITY’I AGUÃ 

NHANDERU NHANDERE OMA’Ẽ 

JAJEOI’I MAVY 

JAGUATA TAPE MIRIM’I RUPI 

NHAVAẼ AGUÃ 

MBORAI’I MARAE’Ỹ NHAMONHENDU 

JAVY’AI AGUÃ 

JAUPITY’I AGUÃ 

NHANDERU NHANDERE OMA’Ẽ 

 

Nhanderu nos ensina 

A andar no caminho sagrado 

Para chegarmos 
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Cantos imperecíveis (indestrutíveis) cantamos (fazemos soar) 

Para nos alegrar 

Para alcançar 

Nhanderu nos olha 

Vamos de novo 

Andamos pelo “caminho sagrado” 

Para chegarmos 

Cantos indestrutíveis cantamos 

Para alegrarnos 

Para alcançar 

Nhanderu nos olha 

 

NHANDERU ETE NHANDEXY ETE 

AMBA’I RE NHANEMAENDU’A MAVY 

JAJEOI OPY’I RE NHAROPORANDU NHANDERETE’I 

NHAROPORANDU NHANDERETE’I 

JAGUATA MAVY TAPE MIRIM RE 

NHAVAẼ AGUÃ 

JAEXA AGUÃ 

PARA ROVAI 

YVY KU’I JU RE JAVY AGUÃ 

YVY KU’I JURE JAVY’A AGUÃ 

Nhanderu ete, Nhandexy ete  

No amba nos lembramos de novo 

Vamos à opy e perguntamos sobre o nosso corpo 

Perguntamos do nosso corpo 

Andamos de novo no “caminho sagrado” 

Para chegar 

Para ver 

Do outro lado do mar 

Para nos levantarmos em Yvy Ku’i Ju 

Para nos alegrar em Yvy Ku’I Ju 
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ORE MA ROOTA PARA ROVA’I 

RO’U AGUÃ TAKUARY PORÃ 

IJE IJE 

Nós vamos ao outro lado do mar 

Para comer Takuary Porã (cana de açúcar?) 

Ele disse 

 

MAMÕ TETÃ GUIREJU 

MAMÕ TETÃ GUIREJU 

TETÃ OVY RAJY’I 

TETÃ OVY RAJY’I 

TETÃ OVY RAJY’I 

EIKERE XEVY, EIKERE DEVY 

EIKERE XEVY, EIKERE DEVY 

De que lugar sagrado você veio 

De que lugar sagrado você veio 

    Filha do paraíso azul 

Diz entra para mim 

Diz entra para você 

(CD Nhande reko Arandu) 

 

KA’AGUY NHANDERU OJAPO VA’EKUE 

MAMÔ JAIKOA’I NDERERY RUPI MEMÊ 

EJO EJO 

APY’MA XEE AÎ 

EJO EJO 

APY’MA XEE AÎ 

Nhanderu fez as florestas 

Onde estivermos 

Estaremos sempre com o seu nome 

Vem, vem 

Eu estou aqui 

Vem, vem 
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Eu estou aqui 

(CD Nhande reko Arandu) 

 

NHANDE KA’AGUY RE 

JAREKO VA’E KUE 

YVA’A PORÃ NHANDEVY VARÃ 

YVA’A PORÃ NHANDEVY VARÃ 

HETA VA’E KUERY OMOKANHYMBA 

NHANDERU MIRIM OEJA VA’E KUE 

HETA VA’E KUERY OMOKANHYMBA 

NHANDERU MIRIM OEJA VA’E KUE 

NHANDERU MIRIM OEJA VA’E KUE 

OEJA VA’E KUE 

Nossas matas 

Tinhamos 

Frutos bons para todos 

Aqueles que são muitos acabaram com todas 

As que Nhanderu Mirim tinha nos deixado 

 

PEMÊ’E JEVY PEMÊ’E JEVY 

OREYVY PERAA VA’EKUE 

ROIKO’I HAGUÂ 

PERAA VA’EKUE ROIKO’I HAGUÃ 

Devolvam 

Devolvam 

A nossa terra que vocês tomaram 

Para que a gente continue vivendo. 

(CD Nhande reko Arandu) 

 

NHANDERU TENONDE 

NHANDEXY TENONDE 

KURIVE RE’I 

KATU E’Ỹ 
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AMBA PORÃ 

ONHANGAREKO 

NHANHOGUEROPU’Ã RAMO KATU RE 

TOVE KATU TAJAROVY’A 

Nhanderu Tenonde 

Nhandexy Tenonde 

Em breve 

Desde Sempre 

O amba “belo/bom” 

Ele cuida 

Sempre quando nos levantamos 

Que nós possamos ficar alegres 

(Aldeia Rio Silveira/São Paulo) 
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AS ÚLTIMAS PALAVRAS 

 

A sociedade humana: eis um ensaio, assim o ensino eu – 

um longo procurar: mas ela procura aquele que manda! – 

um ensaio, ó meus irmãos! E não um contrato! Quebrai, 

quebrai-me essa palavra dos corações brandos e meio a 

meio!  

Nietzsche. 

 

 

 Eis que as minhas palavras hão de findar! Se foi entre os Guarani que melhor pude 

vislumbrar as várias dimensões, éticas e estéticas, dos silêncios, foi no contexto desta tese 

que se tornou imprescindível saber deter o movimento, o fluxo de palavras. No entanto, 

entre aquele vislumbre e este saber os “erros” não deixaram de ocupar o lugar que lhes 

cabe na caminhada. Na tentativa de povoar certas ausências é que este texto encontrou seus 

territórios. No entanto, tais povoamentos não anularam as distâncias; antes, as atualizaram 

como insinuação de outras ausências. A expectativa, agora, é a de findar o trabalho com a 

humildade necessária para assumir que o meu olhar, assim como essa pessoa mbya sobre a 

qual se debruça, é antes constituinte que constituído e que permanece, ainda, em vias de 

vir-a-ser. Sendo assim, peço licença para um último esforço, a saber, o de ilustrar a opção, 

colocada ao longo do texto, de deslocar uma perspectiva que tem constituído boa parte da 

etnologia dedicada aos Guarani-Mbya: a da religião.  

 Falei amplamente e em diversas ocasiões ao longo da tese, da política estética de 

Nhanderu. Tentei, atravessando estas falas, elucidar tanto o caráter político como estético 

dessas escolhas nas quais se manifestam as relações entre os vários tipos de seres ou entes 

que povoam os mundos e a cosmografia mbya. Que minhas palavras, na sua insuficiência, 

ainda admitam rearranjos e peçam maiores esclarecimentos, é uma constatação que 

pertence a esse entendimento pessoal ao qual optei por permitir um território aqui. Assim 

como no meio dessas caminhadas que mantém os mbya em perpétuo deslocamento é 

necessário escolher boas terras onde parar a descansar e plantar as sementes que se 

carregam junto com tantos outros afetos do parentesco, também esta conclusão visa uma 

parada para retomar o fôlego e renovar os tempos e os ciclos do meu entendimento. O que 

se segue deve ser imaginado, então, como esse momento em que o milho é enterrado para a 
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sua germinação. “Nascemos e morremos como o milho”: assim dizia aquele xeramoĩ de 

São Paulo.  

 Sempre me chamou muito a atenção a afirmação de Augustinho de que ele 

“trabalha com Nhanderu”. Em duas ocasiões, em que havia a necessidade de cobrar, pela 

imposição de um castigo, “erros” (infidelidade, em um caso, e roubo, em outro) de 

algumas pessoas, Augustinho preferiu se negar a fazê-lo alegando, justamente, que ele 

trabalha com Nhanderu. Dado que, à noite e na opy, ele pede aos yvategua va’e (aqueles 

que moram no alto) que enviem as palavras necessárias, as ayvu porã, para retirar dos 

corpos os diversos males que os afligem, ele não deveria, de dia e na oka, impor castigos 

àqueles que não quiseram, antes, escutar as suas palavras, os seus conselhos. No entanto, 

esta encruzilhada em que a sua posição dupla (de ruvixa e de karai) o colocava, está longe 

de ser uma constatação da incompatibilidade entre ambas as funções. A questão, me 

parece, reside antes em uma estratégia política que afirma a possibilidade de povoar as 

distâncias no desdobramento de multiplicidades. Assim, Augustinho pode se permitir não 

aplicar o “castigo”, pois havia quem o fizesse. 

 Pensemos no alinhamento ideal das aldeias. “O verdadeiro centro da sociedade”, 

diz Viveiros de Castro, está “situado em todo ponto onde a conversão entre interior e 

exterior é possível ou pensável” (2004, p. 347). Nesta etnografia, centros coincidiram com 

extremidades, por um lado, com territórios de passagens, por outro. Entre a opy e a mata, 

entre o karai (xamã) e o kyrymba (guerreiro), o tekoa era posto a variar: eis o alinhamento 

da socialidade mbya. Karai e kyrymba são, ambos, figuras extremas do deslocamento, da 

guerra e da troca. A guerra visível dos kyrymba e a guerra invisível dos karai se imbricam 

criando o espaço habitável das aldeias (tekoa). Se ambas as figuras não podem coincidir 

em uma só pessoa, isso não supõe que uma deve ceder o lugar à outra, mas que é só entre 

ambas que a socialidade encontra um território de possibilidade, um mundo para os seus 

agenciamentos. Sendo possível dizer que as sociedades guarani de outros tempos, os 

tempos sem os brancos e com as guerras inter e intratribais, eram sociedades descentradas, 

fluidas, isto era porque possuíam mais de um centro – no mínimo, dois. Mas, para além 

disto, o descentramento supunha também, como supõe hoje em dia, que centros só se 

configuram como lugares intensivos de passagens, lugares onde os movimentos se 

intensificam, onde as trocas se complexificam, onde as guerras se atualizam. “Ausência de 

distinção localizável entre um dentro e um fora. Multiplicação do múltiplo” (Viveiros de 
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Castro, 2004, p. 347). O que quero tentar mostrar, no que segue, é como o múltiplo se 

multiplica nas e pelas vizinhanças, as quais, por sua vez, dependem das diferenças. Se 

havia uma vizinhança entre o karai e o kyrymba, como a parte dedicada ao alinhamento 

ideal da aldeia nos mostrou, tal vizinhança era constituída enquanto distância. Esta 

distância, por sua vez, compunha os seus espaços nos e pelos seus povoamentos: a 

agricultura, a caça, os filhos, o “artesanato”, o manga (jogo de peteca), dentre outros, 

encontravam aqui os seus territórios possíveis.  

 A organização da socialidade nas plataformas celestes mostra, em toda a sua beleza, 

essa imbricação entre as diferenças, os fazeres e os territórios. A alusão ao “trabalho” para 

se referir ao que os nhe’ë fazem, tanto nas plataformas celestes como na Terra, é comum 

entre os Mbya. “Trabalho” é uma tradução do termo “-mba’eapo”, cuja tradução literal 

poderia ser “fazer coisas”. Aqui, a diferenciação pelo nome, região celeste de origem, 

capacidades e jeitos coincide também com a diferenciação dos fazeres, e foi este o ponto 

que tentei enfatizar quando, no primeiro capítulo, expus algumas imagens da paisagem do 

amba de Nhanderu. Tais diferenciações no amba, por sua vez, desenham uma complexa 

articulação política entre aqueles que moram no alto. Pude ouvir, em várias ocasiões, 

referências à organização do trabalho dos nhe’ë no amba, nas quais se enfatizava a 

interdependência mutua entre os seus diversos afazeres. Pude também encontrar, em outras 

etnografias, um uso de certas imagens, que a organização política dos jurua lhes sugere aos 

Mbya, para explicar as relações entre os diversos Nhanderu e seus auxiliares. Uma 

senhora, por exemplo, dizia a Pierri que “divindades se organizam politicamente como os 

humanos” (2013, p. 205) e, por sua vez, Antônio Natalício (Karai Tataendy), interlocutor 

de Macedo, explicava que, ao igual que “essa terra aqui tem um governador, chefe maior, 

nhanderuvixavepe, depois os menores, nossos deuses são também assim”. (Macedo, 2009: 

213). Para ilustrar, por sua vez, a diferenciação entre os nhe’ë que auxiliam nas curas das 

doenças, o interlocutor de Pierri explicava: “Não tem o governo? Pessoal que é pra 

trabalhar em geral do Estado? Tem o prefeito, tem vários setores, que tem o seu próprio 

trabalho. Ele não pode tirar do trabalho dele para avançar no outro, mesma coisa 

Nhanderu. Tudo é separado” (Pierri, 2013: 104). 

 Saber por que os Mbya utilizam o que parecem ser certos regimes de organização 

política dos brancos para explicar as articulações dos distintos afazeres e capacidades dos 

yvategua va’e, é uma tarefa que não posso assumir neste momento. O que quero notar, no 
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entanto, é que as imagens usadas para falar da socialidade do povo do alto, pelo menos 

para falar aos antropólogos, se referem aqui a categorias políticas antes que religiosas. 

Penso que é importante não ignorarmos isto. Em qualquer caso, o nosso desafio não acaba 

por aqui. É necessário procurar, nas nossas etnografias, a equivocidade que estas traduções, 

estas expressões das socialidades alheias por meio de nossos próprios conceitos, seja 

religião, seja política ou filosofia, implicam. Assim, do que estou falando quando uso a 

expressão política estética de Nhanderu? 

 Mesmo colocando aqui e agora esta questão, espero que ela já tenha sido 

respondida, ao menos parcialmente, ao longo desta tese. Por via das dúvidas, no entanto, 

considerei favorável voltar de novo a este assunto que, por sua vez, engloba, à sua maneira, 

os vários, e interdependentes, temas desta incipiente etnografia: as relações entre deuses e 

homens, almas, duplos e corpos, parentescos e socialidades, pessoas e palavras, vivos, 

mortos e donos, interferências, trocas e movimentos, etc. A política estética de Nhanderu 

que meu olhar avistou entre pessoas e palavras mbya é uma política da multiplicidade. Ela 

aparece, também, em outros olhares. Como sugere Lima, a partir de uma leitura de 

Clastres, “o convite” deste autor “é que entendamos a divindade maior do panteão Mbya, 

Ñamandu, como um = multiplicidade: divindade, em cujo desdobrar, desdobra-se a si 

mesma, e as coisas, em seu próprio desdobramento” (2011, p. 632). Também Pierri (2013) 

ilumina esta imagem a partir de suas traduções do conceito de ovaigua, como pudemos ver 

no primeiro capítulo: “São múltiplos os seres que povoam as plataformas celestes”, diz, 

“criados como desdobramentos um dos outros. [...] O Dois povoa o Um, o Três povoa o 

Dois e o Múltiplo povoa o Três” (Pierri, 2013, p. 102). Com esta reflexão, Pierri se opõe às 

interpretações em termos de uma “metafísica moral” que ele considera que se encontram 

na afirmação de Clastres de que para os Mbya o “Um é o Mal, e o Dois é o Bem” (idem). 

Fica ainda uma questão a ser colocada, antes que resolvida: em que sentidos a 

multiplicidade é uma Idéia que não diz respeito à moral? Entender a multiplicidade como 

uma questão política, penso, pode ser uma alternativa às interpretações da socialidade, e da 

sociedade, Guarani, pela via da religião e de seu historico atrelamento à moral.  

 Desta perspectiva, então, é possível nos evadirmos de entrar em considerações a 

respeito do que os Mbya consideram como bom ou mal, de forma que podemos 

compreender os conceitos de porã e vai por uma via estética, sendo esta que determina a 

ética, antes que o contrário. Tal estética nos situa nos domínios do sensível e do 
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pensamento concreto, selvagem, bricoleur – pensamento, aqui, também político; ou 

provavelmente, cosmopolítico. Por sua vez, a questão que se insinuou insistentemente ao 

longo de todo este ensaio do pensamento, do meu pensamento sobre o pensamento mbya, 

foi uma questão de potências – de múltiplas potências.  

 “Não é que ele não pode”, explicava o interlocutor de Pierri ao falar dos distintos 

nhe’ë que são aproximados para auxiliar nas curas, “É que ele não tem pra aquela [doença] 

lá” (2013, p. 104). Se nomes, territórios, jeitos, capacidades e fazeres se dizem respeito 

mutuamente, é porque todos eles expressam, cada um em seu plano de expressão próprio, 

os modos de diferenciação que, por sua vez, podem ser ditos teko. Este teko foi 

considerado aqui como o conceito que em Mbya sintetiza a Ideia do ponto de vista, ou da 

perspectiva, com todas as homologias e idiossincrasias que tal Ideia pode assumir em 

diversos contextos e para diversos povos. É importante notar, a efeitos da elucidação da 

política de Nhanderu, que o teko, enquanto regra, marca os usos possíveis que cabem aos 

diversos corpos, ou seja, seus próprios modos de territorialização e, assim, de movimento. 

Se há corpos que se alegram com a luz do sol nas primeiras horas da manhã, há outros que 

se alegram comendo terra, e outros, por sua vez, que gostam de comer à noite; é claro que 

manhã, terra e noite, são aqui o que eles são para os Mbya, para aqueles cujos corpos 

podem se alegrar com o sol das primeiras horas da manhã. A questão - uma vez que nada 

sei sobre o modo em que os mortos, que comem terra, ou as onças, que caçam à noite, 

percebem seus próprios mundos -, me parece ser a de que as potências, assim como as 

alegrias, variam, permitindo o cromatismo como expressão estética da multiplicidade. 

Dado que os corpos, composições de relações de parentesco (como espero ter sugerido), 

estão postos a variar, eles são povoados e efetuados por várias potências. Que isto 

determina a humanidade enquanto tekoaxy não supõe, no entanto, que o problema esteja 

nas potências e, assim, que não possamos colocar a questão da “positividade na 

dessemelhança: as potências do mau devir”, como sugeriu Lima (2011, p. 633). É pela 

existência de estas e outras potências, pelo constante povoamento das ausências, que zonas 

de vizinhança existem. Minha aposta, no entanto, é apreender o problema colocado por 

Soria, interlocutor de Clastres – “As coisas, em sua totalidade são uma: e para nós, que não 

desejamos isso, elas são más” (Clastres, 2003 [1974]: 188) -, problema que aqui trato como 

o mesmo que aqueles colocados por Augustinho e Marciana quando aconselham a seus 

filhos, netos, genros e noras, apreende-lo, como dizia, nisso que tenho chamado de 
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paradoxo da boa distância: essa distância boa, bem temperada, que é necessária à duração 

e impossível ao mesmo tempo. É que há modos e modos de povoar as distâncias. A 

política estética de Nhanderu, esse saber povoar as distâncias, é o que venho chamando de 

troca.      

 Se, como propõe Lima, tendo como referência o trabalho de Clastres (2003 [1974]), 

o Um do pensamento Guarani pode ser considerado como múltiplo, como indiferenciação 

que faz “fugir o princípio de identidade” (2011, p. 612), também a diferença, ou seja, os 

arranjos possíveis entre indiferenciações parciais, faz fugir o mesmo principio. A diferença 

remete aqui, como no perspectivismo nos termos colocados por esta autora, a uma 

composição de “distâncias diferenciais” (écarts différentiels) (Lévi-Strauss, (1962, p. 99 

apud Lima, 2011, p. 619) – multivocalidade. Assim, considero que o problema (no sentido 

de negatividade) colocado pelo pensamento Guarani não reside no múltiplo, como análises 

excessivamente perpassadas por um foco no que se considerou religião podem, por uma 

problemática da tradução, ter feito parecer. Desde este olhar de que disponho, considero 

que tal problema reside na ausência de distâncias que permitam vizinhanças, mesmo só 

antecipadas, pois negar a vizinhança pela afirmação de identidades, de A=A, dessa 

linguagem da imitação sem variação, supõe que as distâncias passam a se considerar 

imutáveis, irrevogáveis, definitivas. O conceito de identidade serve para fazer isto; no 

entanto, a indiferenciação, a mistura absoluta, a ausência (não povoada) de regras, a 

transmutação livre e desimpedida, também não permite as vizinhanças, pois as nega ao 

desfazer esses corpos que se potenciam pela aproximação daquilo que os diferencia, antes 

que pelo compartilhamento de substâncias ou por modos de identificação.  

 O Um que é o mal (ou será simplesmente feio?) é a própria humanidade, pois é a 

condição teko axy no qual as vizinhanças são obliteradas, fazendo coincidir corpos sem as 

traduções necessárias, sem a diplomacia adequada, nessa invasão bruta que permite 

aberturas a doenças. A precariedade da humanidade, a sua desvantagem perceptiva, a sua 

falta de memória, a torna abertura em demasia. Tudo isto, mais uma vez, tem a ver com os 

usos. A política estética de Nhanderu, a troca e a interferência são uma estratégia possível 

para assegurar que as diferenças não se diluam, que os corpos (e os ‘corpos de parentes’) 

ainda possam se efetuar uns como fundos dos outros, e que pessoas, em lugar de ser os 

produtos de sociedades, sejam as adjacências de socialidades. Estrategia para a duração do 
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humano, enquanto esse humano seja a antecipação constante da mudança; estratégia para 

suportar as vizinhanças.   

 A ideia de troca foi colocada ao longo desta tese em termos do movimento de 

palavras coisas e pessoas. Vimos também que é possível imaginar que para o pensamento 

Guarani palavras são também pessoas e coisas, pois é isso que os conceitos de ayvu porã e 

também de nhe’ë nos insinuam. Assim, o movimento que é aqui exposto em termos de 

troca, consiste também em traduções e transformações: das palavras em coisas, das coisas 

em pessoas, das pessoas em palavras. A troca de palavras, neste contexto, se aproxima do 

profetismo, ainda que se efetue em uma escala bem mais molecular, no modo em que 

ambos supõem a passagem “da mediação para a conversão de mundos” (Sztutman, 2012: 

492). Desde o primeiro capítulo desta tese, por sua vez, tem aparecido constantemente 

processos de replicação (entre duplos e corpos), desdobramento (de corpos e de palavras) e 

imitações ou repetições com variações (de ações e comportamentos, assim como de 

relações e posições). Assim sendo, e dado que palavras, ayvu e nhe’ë são também pessoas, 

penso ser possível expor, brevemente, a multiplicidade a que me referi acima nos termos 

dos movimentos de replicação e desdobramento, de imitação e repetição com variação, de 

transformação, enfim, de palavras numa tentativa de fazer aparecer a política estética de 

Nhanderu no conceito de ayvu, essa “multivocalidade” (ver Lima, 2011), em que consiste a 

linguagem mbya – o signo de sua diferença.   

 Diz o hino de Laureano Escobar: “¡Oh, nuestro Primer Padre! Antes de haber tu, 

excelso, concebido tu futura morada terrenal, existia dentro de tu divindad tu palabra 

omnipotente (tu palabra a la que nada era capaz de parar o atajar [-joko])” (Cadogan, 1959: 

96). Eis que a palavra de Nhanderu Tenonde, pedaço desse corpo que se desdobra num 

processo de diferenciação que ainda continua, possui a potência do movimento infinito. 

Infinito, no entanto, povoado de territorialidades, tantas como idiomas há, idiomas a 

provocar esses equívocos de que a tradução necessita para fugir das identidades. Mas, a 

pesar de tantas línguas, nada há que possa obstruir a palavra de Nhanderu. Eis que ele é o 

verdadeiro ‘dono da palavra’. Vimos, no entanto, que se o ruvixa (cacique, chefe) é aquele 

que pode falar, o faz porque ele sabe ouvir. A palavra de Nhanderu contém, antecipados, 

todos os desdobramentos possíveis e, assim, nada a pode obstruir: os obstáculos em seus 

caminhos são lembrados, pois onde eles surgem eis que a palavra se desdobra, se replica, 

se transforma e fica como imagem, lugar, acidente geográfico, comportamento, afecção, 
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pessoa, objeto, animal, planta, árvore, etc. Eis assim que entendo, em parte e em particular, 

as palavras de Laureano. 

 Ainda com toda esta potência, não acho que a multiplicidade política do ayvu, da 

linguagem de Nhanderu, deva ser resolvida como um caso particular das figurações do 

poder e suas geometrias hierárquicas. A palavra de Nhanderu pede o movimento, e é 

porque sai de si, que se atualiza alhures. Eis que Nhanderu cria os seus auxiliares, os seus 

yvara’i, os seus xondaros, os Tupã Py’a guaxu, os Jakaira Py’a guaxu, para trazer as suas 

palavras, para ergue-las e protegê-las aqui na Terra. A palavra de Nhanderu, se atualiza, 

via outros, nas palavras dos karai, mas também dos ruvixa (chefes). Sendo assim, a palavra 

destes homens, chefes tradicionais, donos da palavra, profetas na selva, não deve ser 

considerada, sob nenhuma circunstância, como sendo dita para não ser escutada, como 

“palavra vazia”, ao modo como o fez, em certo momento, Clastres (2003 [1974]: 171-172). 

Trata-se, isso sim, de uma palavra sempre povoada de outras falas. A escuta, por sua vez, é 

um efeito da potência da própria palavra para penetrar os corpos e entendimentos daqueles 

que a ouvem. Se o chefe não tem poder, se ele está aí para lembrar a impossibilidade do 

poder, é porque a questão pertinente não é a do poder, mas a da potência, a potência de 

suas palavras; potência, no mais, para efetuar zonas de vizinhança possíveis; potência que 

só poderia se efetuar em alguém “separado do poder” (idem). Não é por dívidas, contratos, 

obrigações e regalias que se explica a chefia mbya, essa chefia cujo sentido se encontra na 

política estética de Nhanderu; é só em termos de potências e de alegrias, nem sempre 

possíveis, nem sempre alcançadas, que tudo, não se resolve, mas se espera resolver. A 

palavra não é o lugar do poder, porque é o lugar da potência – palavras em movimento, a 

ensaiar traduções e transformações das mais diversas.    

 Para pensar aqui a potência da palavra como problema da política mbya, proponho 

que consideremos que o conceito guarani de Ayvu possa ser ecoado na filosofia do 

perspectivismo ameríndio, cujo problema residiria, em termos, nas distâncias possíveis e 

variáveis entre a linguagem e a realidade (Lima, 2005: 214). Neste contexto, seria possível 

considerar Ayvu como o trânsito, a passagem que anula, ao mesmo tempo que afirma, esta 

distância. Anula, pois palavras são almas, pessoas, coisas e afirma, pois realidades se põem 

a variar nos modos em que são ditas. Assim, entendo que as “belas palavras”, a “fala 

sagrada”, as ayvu porã, não só superam ou mediam a descontinuidade entre homens e 

deuses, entre modelos e imagens, entre a imperecibilidade e a duração e a perecibilidade, 
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elas são os deuses se tornando presentes no meio dos homens, os nhe’ë se fazendo ouvir 

através das crianças, as coisas preciosas, mba’e porã, iluminando os corpos opacos (pois 

sujeitos à morte na Terra), os enfeites daqueles que foram escolhidos para se alegrar na Yvy 

Pyau. Há potências de vida e de morte, marã e’ỹ e marã, constantemente em jogo quando 

se fala em socialidade mbya, sendo uma aproximação entre corpos - já seja por um olhar, 

um sussurro, um toque sutil que dá um arrepio -, o acontecimento das intensidades que 

transformam corpos que se encontram sob o signo de uma potência, em corpos que 

suportam o signo da outra. É desta perspectiva que consegui entender o conceito de 

“sujeira” entre os Mbya. É necessária uma vizinhança para que haja uma transformação. 

Tais vizinhanças são esses espaços, justamente, das traduções: de imagens em sons, sons 

em objetos, objetos em pessoas, pessoas em palavras, e assim por diante. Eis que a troca, o 

movimento de palavras, objetos e pessoas é o que faz acontecer as aproximações criando 

zonas de vizinhança.  

 A política estética de Nhanderu que tentei vislumbrar ao longo desta tese, a partir 

de um olhar, que ia se constituindo aos poucos, sobre a pessoa e a socialidade mbya, pode, 

então, ser dita Ayvu. Assim, a minha aposta é abordar esta política, em termos da 

possibilidade de todos aqueles que são dotados de ação e, por tanto, de escolha, de compor 

aproximações e afastamentos em suas caminhadas. “Os deuses”, diz Clastres, “gostam de 

escolher seus parceiros” (Clastres, 2003 [1974]). A tese de Pissolato (2007) é fundamental 

para compreendermos a importância do desejo e da escolha na constituição e duração da 

pessoa para os Mbya; escolha, segundo a minha leitura pessoal, de com quem andar junto. 

A hipótese que circunda esta aposta é que certas aproximações provocam certos 

afastamentos que provocam outras aproximações, que provocam outros afastamentos, etc; 

eis o sentido do conceito de “composição” amplamente usado nesta tese para lidar com a 

problemática da “boa distância” – problemática no sentido de território para o 

pensamento, a reflexão e a análise.   

 Estas composições, por sua vez, supõem a constante proliferação de zonas de 

vizinhança, que são acontecimentos em devir, no seio dos quais as pessoas aparecem como 

expressão das relações que as constituem, como conjuntura de suas escolhas, como 

efetuação dos desejos de outros, como adjacências entre diversas socialidades, como 

repetições de eventos, como suportes de olhares, e assim por diante. Se para que haja 

comunicação e, com ela, relação, é necessário provocar zonas de vizinhança, aproximações 
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– movimentos das partículas em zonas de co-presença (ver Deleuze e Guattari, 1997 [1980: 

64) –; é necessário manter, ao mesmo tempo, as diferenças diferenciadas, manter as 

devidas distâncias. Tentei fazer aparecer nesta tarefa o sentido da regra, do costume, do 

teko; um sentido, ao meu ver, político tanto como religioso ou filosófico. Assim, àqueles 

que consideram auspicioso deslocar as análises etnográficas a respeito dos Guarani-Mbya 

do foco na religião, este trabalho argumenta que é inviável abordar a socialidade guarani, 

as relações, o parentesco, a agricultura, a escola, os jurua, sem incluir a perspectiva de 

Nhanderu. Tal perspectiva é, por sua vez, a própria multiplicidade, pois o que interessa 

nela é justamente o modo em que os Mbya (pelo menos aqueles com quem aprendi o que 

sei) a percebem, sempre se desdobrando em diferenciações que ao compor para si um 

corpo, ao modo das imagens que se deslocam e encontram suportes, territorializam tantas 

outras perspectivas. Considero, no entanto, que estes movimentos podem ser considerados 

políticos antes que religiosos. Mas, que política seria esta?   

   A proposta, e aposta, é que procuremos nas paisagens desenhadas pelos 

movimentos de palavras, coisas e pessoas, pela troca, alguns dos sentidos estéticos 

(sensíveis) desta política. Tal como a entendo aqui, a troca não pode ser resumida, e muito 

menos reduzida, ao contrato ou à explicação do socius. Ela é a dimensão do movimento 

perceptível que efetua potências. Tais potências podem ser de saúde, como quando os 

Nhanderu iluminam o arandu (memória, sabedoria) dos mbya, ou quando o fogo de 

Nhanderu desce sobre os seus corpos na opy, ou como quando as vozes das crianças 

alegram o py’a do tamoĩ e da jary, e podem ser de doenças, como quando os ãgue têm 

relações sexuais com os corpos que dormem, ou como quando alimentam as sombras dos 

vivos ou levam as palavras ruins de umas aldeias a outras. Em certo sentido, as potências 

da saúde e da doença são sempre efeitos de uma ação predatória, já seja porque os ãgue 

tornam o corpo um pouco mais perecível, já seja porque o povo do alto “queima” o resto (a 

sujeira) que o contato com os ãgue deixam no corpo. Neste sentido em que utilizo a 

palavra troca, a relação (ou corpus de relações) que indica não é facilmente diferençável 

em duas versões possíveis, a saber, a das trocas predatórias, que “culminam com a fusão 

de identidades distintas” e a das trocas de dons, que mantém “as distintas identidades dos 

parceiros” (Kelly, 2001: 126). Para que aconteça uma zona de vizinhança entre o ‘povo do 

alto’ e os mbya, é preciso que cantos sejam enviados e que palavras indestrutíveis venham 

percorrer, em sentido inverso, o mesmo caminho (tape porã, tape mirim); tais palavras 

indestrutíveis são também armas que predam (ex-corporando, antes que incorporando, se é 
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que a predação ex-corporante é possível) as doenças que se escondem nos corpos dos 

mbya, afastando as potências da morte, inibindo a presença dos mortos, tornando a pessoa 

impenetrável ao olhar dos ‘donos’. Não há “fusão de identidades”, pois as identidades 

escasseiam, na paisagem relacional da socialidade mbya – as identidades, aqui, só 

poderiam ser composições entre zonas de vizinhança que se interferem mutuamente; 

deuses e homens (ou homens e mulheres, vivos e mortos, Mbya e Jurua, etc) não se com-

fundem, eles se relacionam através daquilo que os diferencia, síntese disjuntiva. Há 

proliferação de diferenças – sons que viram caminhos para palavras que viram objetos, 

objetos invisíveis e internos que saem tornando-se visíveis e externos -, há dom e há 

predação. A troca entendida como movimento, além de subverter, por complicar, a figura 

“dos parceiros” e suas respectivas perspectivas - postas a variar pela perspectiva da dádiva 

-, mantém a duplicidade das bordas (que ela serve para expressar): predação e dom 

entrando no jogo das inversões mútuas de figuras e fundos. “A social relation is a 

‘disjunctive synthesis’ of otherness and intimacy”, uma combinação sempre tensa (Stasch, 

2009: 20). 

 O que isto vem a dizer, de um modo mais próximo à etnologia guarani, é que a 

política de Nhanderu implica que qualquer dom terá seu contra-dom e qualquer predação 

supõe um pagamento137; a predação ou é o efeito de uma negociação ou é a causa de uma 

doença. Algo vai e algo vem, mas nunca a mesma coisa. Assim, quando o ‘dono’ de um 

animal permite que um de seus “filhos” ou “crias” (não sei como denominam esta relação 

os Mbya) caia em uma armadilha, é porque os Nhanderu já negociaram com ele. Quais os 

conteúdos desta negociação, desta troca de palavras ou nhemongueta (ver Heurich, 2011), 

é algo que desconheço; no entanto, o fato de Nhanderu ser o ‘dono’ de todos os donos 

implica, antes que um domínio ou um comando, que ele é o responsável pelas negociações, 

que ele é o dono da palavra, mas não porque ele é o único que pode falar, mas porque é 

aquele que mais escuta, como o faz o ruvicha (chefe) nas aldeias.  

 As palavras aparecem como os objetos de troca por excelência nesta configuração 

da socialidade mbya que aqui ensaio. Mas elas são um objeto de troca muito especial, uma 

137 Ver, a este respeito, o capítulo 3 da dissertação de Pierri (2013). Ali lemos: “[...]-jepy, que pode ser traduzido como 
vingança e utiliza-se do mesmo radical do verbo empregado para designar transações comerciais, acrescido de uma 
partícula reflexiva (-je). Trata-se, portanto, de uma cobrança das divindades, em relação à agressão daquele espírito 
contra algum Guarani” (idem, p. 205-206). Também Lima, a respeito da etnografia sobre os Guayaki, de Clastres, afirma 
que o conceito do jepy, “traduz a ação basilar do mundo habitado pelos Aché, e envolve a ideia de que todo 
acontecimento implica uma contraparte, um contrapeso, compensação, isto é, vingança” (2011, p. 629). 
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vez que são alienáveis e inalienáveis ao mesmo tempo: elas são dadas, mas elas continuam 

com aqueles que as dão. As palavras se desdobram e replicam, fazendo do seu movimento, 

muito antes que de sua “propriedade”, a questão crucial. Assim, o que é importante saber é 

quando colocá-las entre as pessoas e quando segurá-las, silenciá-las. Há práticas, como nos 

mostra Testa (2013), que “controlam e orientam” o fluxo dos saberes entre os Mbya. Intuo, 

por isto, que entre o conceito de –katu, que poderia ser traduzido como “estar livre, 

desimpedido”, e que é amplamente usado na opy quando se pede força (mbaraete), 

coragem (py’a guaxu) e palavras em abundância, e o conceito de –joko, “parar” e/ou 

“bloquear”, toda uma heurística pragmática se desenvolve. No capítulo anterior, ao falar do 

Nhemongarai, fiz referência a uma ideia de limite como a efetuação de exteriores e 

interiores enquanto acontecimentos, enquanto eventos; tal ideia pode ser compreendida em 

termos desta pragmática que se desenrola entre -katu e -joko, à qual devemos prestar uma 

atenção especial na hora de abordar os modos próprios de circulações deste objeto de troca 

tão especial que é a palavra (incluindo-se nela os cantos).  

 Assim, o sistema de troca que a palavra mbya nos permite imaginar, o Ayvu, a 

política altamente estética de Nhanderu (são belas as palavras, como são adornadas as 

pessoas), encontra o seu epítome no mborayu como a ética que pede justamente a 

circulação: é necessário compartilhar com outros para “pagar” aos ‘donos” aquilo que se 

quer usar e para alegrar aos Nhanderu que transacionam em nome dos mbya. O 

desperdício, matar por matar, caçar e não comer é, junto com a mesquinharia e o egoísmo 

de quem guarda para si, a antítese do mborayu. Só se deve matar um bicho quando se tem 

vontade de comê-lo, e se não é assim, mas o bicho cai na sua armadilha, o caçador deve 

procurar alguém que queira (e saiba) comê-lo (Mendes Junior, 2009). A troca tal como 

aqui aparece, não explica relações de poder ou intenções de prestígio. Aqui, como alhures 

“o político se determina como campo fora de toda coerção e de toda violência, fora de toda 

subordinação hierárquica” (Clastres, 2003 [1974]: 27); o que não quer dizer, no entanto, 

que não haja potências com graus de intensidade variáveis, assim como guerreiros mais 

capazes de impor uma perspectiva, “impor respeito” (ver Heurich, 2011 e Macedo, 2009), 

que outros. A troca aqui, assim como a perspectiva política de Nhanderu, tal como a 

imagino, é a efetuação de potências possíveis; potências, nos melhores casos, da alegria. 

Pois, como vimos, é para alegrar que se alimenta. “Toda tristeza é o efeito de um poder 

sobre mim”, diz Deleuze, pois “o grau mais baixo de potência é o Poder” - Poder este que 
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é “sempre obstáculo à realização das diferenças” (1996). E como sugeriu, outrora, Viveiros 

de Castro: 

 No que concerne à noção gêmea da noção de aliança, a noção de troca, penso que hoje está 

claro que ela jamais foi realmente posta como o outro da produção, não obstante o dogma 

corrente. Ao contrário, a troca sempre foi tratada pela antropologia como a forma mais 

eminente de produção: produção da Sociedade, justamente.A questão portanto não é a de 

revelar a verdade nua da produção por debaixo do véu hipócrita da troca e da 

reciprocidade, mas, antes, a de libertar estes conceitos de suas funções equívocas dentro da 

máquina da produção filiativa e subjetivante, devolvendo-as a seu elemento 

(contra)natural,o elemento do devir. A troca, ou a circulação infinita de perspectivas — 

troca de troca, metamorfose de metamorfose, ponto de vista sobre ponto de vista, isto é: 

devir (Viveiros de Castro, 2007, p. 126). 

 

 O que a troca como política estética de Nhanderu anula é, justamente, o “ponto de 

vista político unificante” do Estado (Viveiros de Castro, 2004, p. 356), pois, em lugar de 

conter em si “o princípio da humanidade e da socialidade” o que Nhanderu quer é o fazer 

variar e eis por isto que várias humanidades se desdobram e replicam pelos mundos, 

constituindo zonas de vizinhança entre si, modos de devir, que devem permanecer na 

intensidade ao mesmo tempo mínima e máxima – a “boa distância” – para se manter como 

intensidade, evitando fusões e identidades. É assim tanto entre as diversas humanidades, 

como no território de uma mesma humanidade, como é a humanidade mbya. Se há diversas 

humanidades atualizadas na simultaneidade, é porque não se é humano da mesma forma: a 

variação das perspectivas, dos teko, e, apesar disto, a sua coincidência, é justamente o que 

a troca permite. Pois, ao introduzir uma terceira perspectiva, a perspectiva da dádiva (a 

interferência), se mantém a intensidade da diferença entre os “parceiros” (sejam eles 

parceiros mesmo, ou inimigos) ao tempo em que essa própria diferença se diferencia. A 

troca, assim entendida, interferida pela perspectiva da dádiva, permite a simultaneidade de 

várias perspectivas ao mesmo tempo, de varias posições de “sujeito”. Para dar um 

exemplo, expus no quarto capítulo a leitura de uma caçada imaginada a partir dos efeitos 

que a perspectiva da caça tem nas relações do caçador e, assim, nas distâncias diferencias 

em que consistem as suas diversas posições perspectivas. Lá vimos que a diferença entre as 

perspectivas do ‘dono’ da caça e do caçador não se pode resolver dizendo simplesmente 

que um dá e o outro recebe, assim como a relação entre o caçador e a caça não se limita ao 
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primeiro ser o predador e o segundo a presa. É porque a relação entre os dois é 

constantemente posta a variar pelos efeitos que a perspectiva da presa tem sobre os 

parentes do caçador e sobre o próprio caçador, que as suas posições relacionais de 

predador e presa também são postas a variar. Vimos outros possíveis exemplos, também, 

ao falar do Nhemongarai. Neste caso, no entanto, o foco eram as variações que a 

perspectiva da dádiva efetua, ou pode efetuar, nas relações entre quem dá e quem recebe.  

 Tentei especificar, ao longo de toda a tese, que a abordagem analítica escolhida é a 

de pensar a socialidade mbya nos termos de uma problemática da boa distância (ver Lévi-

Strauss, 2006 [1968]). Resumidamente, esta abordagem propôs considerar cada relação 

como efeito das interferências de outras relações. Tais interferências, por sua vez, são 

conceituadas em termos de zonas de vizinhança que, por sua vez, são imaginadas a partir 

da ideia de que entre-dois há sempre um terceiro que efetua a distância/proximidade entre 

eles. Tal terceiro incluído é, por sua vez, relação; ou seja, mesmo aparecendo como 

singularidade, como “um” objeto, “uma” palavra ou “uma” pessoa, este “um/uma” é o 

efeito de um “feixe de relações”, de uma socialidade, por assim dizer e, enquanto tal, 

constitui ou possui uma perspectiva. É esta a ideia, sempre parcial, que pretendi veicular 

ao falar da “perspectiva da dádiva” no capítulo anterior.  

 Usei o termo política em abundância na presente conclusão; é possível que os 

leitores sintam que ignorei propositadamente todo um corpus histórico de sentidos que 

conceitos como este carregam. No entanto, tal uso tem algo de ação política também, na 

tentativa de explicitar que por trás de um conceito frequentemente traduzido como 

“cultura”, como é o caso do Nhandereko guarani-mbya138, ou de um corpus de 

conhecimentos impreterivelmente definidos como religiosos, há todo um leque de outras 

possibilidades de tradução e entendimento.  A política de Nhanderu, é importante notar, 

não é percebida pelos Mbya em termos de jogos de representação, mas sim como a 

estratégia possível para se manter erguido sobre esta Terra onde a humanidade é dita 

tekoaxy, onde tantas dificuldades, barreiras, alegrias, memórias, paixões, guerras e sonhos 

se misturam e compõem as paisagens da vida cotidiana. Trata-se de poder suportar as 

vizinhanças! É assim que, como relatado por Macedo (2009: 282-283), naquela ocasião na 

aldeia Jaragua (São Paulo) em que um grupo de evangélicos, microfone em mãos, 

instavam os Mbya a bater palmas celebrando o amor de Senhor Jesus Cristo, perante a 

138 Sobre os equívocos implicados nesta tradução, ver o trabalho de Macedo (2009). 

375 
 

                                                             



indignação de uma jovem liderança, uma liderança mais velha argumentava que enquanto 

“os jovens ficam bravos”, os velhos “procedem de maneira semelhante a quando ouvem 

um barulho na mata. Dá ‘aquela coisa’ no coração, um impulso de fugir”,  no entanto, os 

mais velhos sabem que “é preciso primeiro entender o barulho, descobrir o que é, ver se é 

mesmo onça, para só então tomar a atitude de ficar ou fugir. É preciso ‘rebater’ aquele 

barulho pra que não entre no coração e domine você com o medo”. Neste mesmo sentido, 

não devemos entender o aguyje como evasão deste mundo, mas sim como povoamento 

único das vizinhanças que cada pessoa atualiza nesse espaço constantemente transitado 

entre os desejos e as escolhas – sempre uma incógnita, nada mais que um ensaio, mas um 

ensaio que pode criar para si uma terra ou um território que seja a própria efetuação dessa 

potência. 

 É de vizinhanças, com todos os seus perigos e promessas, alegrias, tristezas e 

parentescos, trocas e predações, que trata a política de Nhanderu; política, por sua vez, que 

encontra sentidos nos sentires do py’a (coração-fígado-estomago), antecipações nos fluxos 

de imagens e palavras que passam entre o arandu e o py’a, espaços nos territórios cujas 

distâncias só podem ser mensuráveis enquanto movimentos e relações, tempos nas 

durações possíveis do que se ergue sobre a Terra. É uma política que não busca conter, mas 

fazer passar, que não pede Poder, mas efetuação de potências.  Uma política das belas 

palavras, cujos donos não são aqueles que se dizem detentores de verdades imutáveis, mas 

aqueles que sabem ouvir e aconselhar. Uma política, por fim, que desenha pessoas como as 

adjacências entre várias socialidades, todas elas possíveis, todas elas provocando 

repetições e variações decididas nesses interstícios que vão dos desejos às escolhas, pelos 

caminhos de uma socialidade em perpétuo movimento.  

 

 

 

 

       Ha’eve i ko! Aguyjevete! 
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