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PREFACIO 

Este trabalho é um estudo antropológico da cultura e da acultu
ração dos índios Guaraní hoje existentes no Brasil. Cumpre acentuar, 
de inicio, que não há todavia a pretensão de retratar de modo porme
norizado a cultura tribal em seus múltiplos aspectos materiais e não
materiaii. Para tanto, seria preciso não somente explorar, com atitude 
crítica, a imensa e riquissima bibliografia sobre os antigos e modernos 
Guaraní, acumulada desde os tempos da Conquista, como ainda, obser
vando, de perto e por tempo suficiente, as variantes e modalidades da 
cultura desses. indios em todos os subgrupos atuais da tribo (dentro e 
fora do território nacional), ter em mira uma elaboração monográfica 
dos dados acessiveis. Por necessária que se afigure contribuição dessa 
ordem, não é o que se tenciona fazer aqui. O objetivo destas páginas, 
em certo sentido mais modesto e despretensioso, em outro talvez menos, 
é o de captar, através da apresentação e discussão de alguns aspectos 
fundamentais da cultura, a maneira pela qual se desenrolam os pro
cessos aculturativos no choque entre a configuração cultural Guaraní 
e diversas formas de vida inerentes ou de algum modo ligadas d civi .. 
lização ocidental. Pareceu-me haver nesta perspectiva, além do inte
resse etnográfico do material apresentado, contribuição mais propria
mente antropológica, de compreensão dinâmica e funcional dos 
processos culturais. Os aspectos escolhidos para a análise são apresen
tados dentro de um enquadramento geral mais amplo, no qual, a meu 
ver, não se devia prescindir, entre outras coisas, de um capitulo intro
dutório sobre o problema da classificação dos subgrupos da tribo e 
de outro sobre os caracteres físicos dos Guarani. 

NãQ obstante as luzes que teria proporcionado, a comparaçilo 
com outras culturas, principalmente de tribos da família Tupí-Gua
raní, foi igualmente posta à margem, salvo em alguns poucos casos 
excepcionais. E que, em vez de apresentar análise pluridimensional, 
comp[eta ou exaustiva da cultura, me pareceu pref erivel ater-me a um 
campo mais restrito. Por essa razão, achei de bom alvitre apoiar-me 
principalmente em observações pessoais, pressupondo no leitor o co-



nhecimento do material bibliográfico existente, pelo menos das fontes 
mais acessíveis. Pela natureza do trabalho, não haveria grande vanta
gem na transcrição, reprodução ou resumo do que se lê nos estudos 
de Nimuendajú e de outros autores, antigos e modernos, que escre
veram sobre as muitas tribos Tupí-Guaraní. Por outro lado, as fontes 
não poderiam ser ignoradas, sempre que nelas se encontrassem ele
mentos indispensáveis à compreensão do problema capital aqui foca
lizado:· o da aculturação e concomitante destribalização dos Guaraní 
da atualidade em contacto com grupos e culturas estranhas. 

Como não desejo apresentar aqui trabalho de erudição, mas um 
estudo antropológico de parte do material colhido eni minhas viagens, 
achei necessário resistir por enquanto à tentação, que surgia a cada 
passo, de discutir até que ponto e em que sentido as minhas obser
vações sobre este ou aquele problema concordavam ou não com as 
de outros autores. Não fosse a posição assumida, fácil teria sido 
completar e enriquecer uma série de passagens do texto, que, por 
força das circunstâncias, não podem deixar de ser fragmentárias . 
R enunciei ao expediente, pois se o ensaio lucraria em um sentido, 
talvez perdesse em outro: sacrificar-se-ia o objetivo primordial a uma 
tentativa de elaboração monográfica. De outro lado, a inclusão de 
uns tantos pormenores à primeira vista menos significativos para o 
entendimento dos problemas centrais do trabalho parecia justificar-se 
na medida em que não sobrecarregasse o texto e proporcionasse em 
seu conjunto o indispensável quadro. etnográfico para as questãos for
muladas. Autores que desejem retomar o assunto encontrarão talvez aí 
elementos concretos para o exame de outros aspectos dos f enômenos 
de conservação e mudança, de homogeneização intragrupal, de dif eren
ciação e outros semelhantes. 

Na medida do possível, a exposição se orienta no sentido de 
sempre permitir ao leitor o confronto dos caracteres que imprimem 
unidade à cultura tribal Guaraní com as manifestações particulares 
e a especialização dessa cultura no sistema próprio de cada um dos 
subgrupos ou dos vários núcleos existentes em território brasileiro. 

O princípio metodológico deste ensaio se caracteriza em resu
mo no sentido duma descrição integrativa com vistas ao conheci
mento do ethos tribal, apoiado por uma visão funcionalista dos 
processos aculturativos. Para não ser inteiramente arbitrária, a es
colha dos aspectos discutidos não poderia ser fei ta senão após um 

estudo global da cultura. A rigor, porém, uma seleção diferente de
veria, em últim'4 análise, revelar as mesmas linhas do dinamismo 
cultural Guaraní. Isto quer dizer que o conceito de aspectos funda
mentais aqui empregado não se refere necessariamente a elementos ou 
valores nucleares, nem a esferas de minuciosa elaboração cultural, mas 
a padrões e fenómenos cujo exame em seu conjunto parece evidenciar 
talvez melhor do que outros o caráter genuíno e próprio do sistema em 
apreço. Mas é preciso confessar também que na escolha contribuiu 
poderoso fator circunstancial: a maior ou menor consistência do mate
rial colhido em campo. 

Na elaboração, o esforço dispendido visa, de certo modo, a con
ciliar a atitude f uncionalista com a caracterização tipológica ou, pelo 
menos, idiográfica da configuração cultural. Para não se alongar desne
cessariamente o texto, não se procura tornar explícita~ umas tantas 
conclusões de ordem geral que neste sentido o antropólogo depreende 
com facilidade da própria apresentação dos elementos observados. E 
notório que a maneira pela qual se expõem os dados - quando não 
se trata de simples reportagem ou "empirismo antropológico" - não 
somente pressupõe uma posição teórica, mas é teoria. E tal se tem em 
vista quando se pretende que num trabalho de ciência os fatos "falem 
por si". Na medida em que se consiga apresentá-los de modo que o 
conjunto venha a ter um sentido dentro de determinadas premissas 
cintíficas e em que este sentido se evidencie pela própria descrição 
objetiva, parece possível reduzir a um mínimo a discussão de teorias, 
a não ser que esta seja a intenção do trabalho. 

* 
Baseia-se este estudo em pesquisas realizadas entre índios de 

idioma Guaraní de diferentes partes do Brasil. Iniciados em junho de 
1946, os trabalhos se prolongaram, com numerosas e longas interrup
ções, até às vésperas da publicação. Fiz diversas visitas a três aldeias 
indígenas do litoral paulista: Rio Branco, Bananal e ltariri; além disso, 
tive repetidos contactos com índios dessas aldeias nas cidades de São 
Vicente e São Paulo. Não estive na atual aldeia do Rio Comprido 
(Serra dos Itatins), mas conheci os seus moradores, quando ainda 
viviam no Itariri. Trabalhei também no Posto Indígena Curt Nimuen
dajú, antigo Araribá, nas proximidades da cidade de Bauru, e colhi 
algum material entre os Guaraní do Palmeirinha (baixo lguaçu, no 
Oeste paranaense), comq também entre os da Laranjinha na região 



de Xap(x6, no "far-west" de Santa Catarina. Convivi com índios da 
tribo, especialmente dp subgrupo Kayová, em diversos núcleos do 
Sul mato-grossense: D~urados, Panambi, Amambai, Taquapiri e Jaca
reí, este último de famílias do subgrupo Randéva. Não me foi possível 
conhecer algumas outras aldeias igualmente importantes, como, por 
exemplo, a de Guarita, no Rio Grande do Sul. - Em princípios do 
corrente ano, visitei, acompanhado pelo sr. Léon Cadogan, os Mbüá
Guaraní de Paso Yovai (Yroysã), no Leste paraguaio. 

A vantagem decorrente do número bastante grande de núcleos 
visitados e da freqüência dos contactos em múltiplas situações é con
trabalançada, infelizmente, pela pouca duração da minha estada nos 
vários aldeamentos. O mais longo período de trabalho ininterrupto 
em uma determinada povoação foi a permanência de quatro semanas 
entre os índios de Dourados, em julho de 1950. 

As viagens se tornaram possíveis graças a auxílios concedidos 
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo, pela Reitoria da mesma Universidade e pelo Serviço de 
Proteção aos lndios. A todos, os meus sinceros agradecimentos. 

Quero agradecer também, e muito cordialmente, aos meus nume
rosos amigos índios, que, às vezes com grande sacrifício pessoal, me 
auxiliaram na realização das pesquisas. Sem a boa vontade que sempre 
demonstraram, as páginas deste livro não teriam sido escritas..1 Impos
sível mencioná-los a todos aqui. Lembro apenas alguns nomes: .Marçal 
de Souza, Paí José Bourbon Catalán Avelar, Paí. Chiquinho, Pai 
Vitaliano, iíanderú Bastião, Capitão Maneco (.ou Poydjú, que é txe
rúangá, meu pai adotivo) e Capitão Francisco. Devo muitíssimo a 
todos eles. 

E, ao concluir, os meus melhores ª8radecimentos ao exmo. sr. 
Prof. Dr. Eurípedes Simões de Paula, DD. Diretor da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que me 
ajudou a vencer todas as dificuldades; sempre pronto a socorrer, fez 
o que estava a seu alcance para que este trabalho fosse publicado da 
melhor forma possível. 

São Paulo, 8 de julho de 1954 

NOTA A TERCEIRA EDIÇÃO 

Como a segunda edição, publicada em 1962 e há muito esgotada, 
esta terceira é praticamente igual à primeira. Corrigi mais alguns erros, 
mas não tratei de ampliar, nem de atualizar o texto, que descreve 
aspectos da cultura Guarani de época em que se realizou a pesquisa. 

São Paulo, 11 de setembro de 1974 



Capítulo 1 

A TRIBO GUARANl E SEUS REPRESENTANTES 
EM TERRITóRIO BRASILEIRO . 

A ma1ona das populações indígenas encontradas pelos desbra
vadores quinhentistas em terras . da bacia platina falava dialetos do 
idioma Guaraní 1 , estreitamente afim ao linguajar das chamadas tribos 
Tupí, que dominavam quase todo o litoral brasileiro e grandes exten
sões do interior. A unidade lingüística daquelas tribos meridionais 
corresponde relativa unidade cultural. Todavia, a existência de dife
rentes denominações para os subgrupos regionais e, talvez, a grande 
mobilidade espacial, produzindo notável dispersão, são os principais 
fatores responsáveis pela opinião, bastante comum, de que se trata 
de outras tantas tribos distintas. 

Se é provável ter havido em outras épocas diferenciação cultural 
entre os vários bandos de fala Guaraní, não há dúvida, por outro 
lado, de que nos últimos quatro séculos se apagaram, em grande parte, 
as diferenças originais. Tanto as reduções jesuíticas, disseminadas por 
toda a bacia do Prata, como os efeitos . da colonização ibérica em 
geral, desintegraram as primitivas configurações comunitárias, levando 
a reagrupamentos diferentes, que não podiam deixar de conduzir a 
elevado grau de nivelamento e homogeneização culturais. 

Entre os Guaraní contemporâneos a consciência de unidade tribal 
não chegou a prevalecer. Cada um dos subgrupos procura acentuar e 
exagerar as diferenças existentes, a ponto de se criticarem e ridicula
rizarem uns aos outros. A diversidade dos dialetos, das crenças e 
práticas religiosas, de constituição psíquica e mesmo da aparência 
física serve de motivo para cada bando afirmar a todo momento a 
sua pretensa superioridade sobre os demais. ~ verdade que, à medida 
que se processa a desintegração cúltural em conseqüência do convívio 
com gente "civilizada", as dissensões tendem a dar lugar à consciência 
do "índio" em face do "brasileiro" ("português") ou do "paraguaio". 
Assim, sobre a base da inegável similitude étnica e da situação comum 
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de ambivalência em face do homem branco, chegam a desenvolver-se 
por vezes certos padrões de solidariedade e cooperação, sobretudo em 
se tratando de pequenos bandos reduzidos a pequenas áreas de terra. 

Os Guaraní do Brasil Meridional podem ser divididos em três 
grandes grupos: os Nandéva (aos quais pertencem os Apapokúva, 
que se tomaram famosos pelo trabalho de Curt Nimuendajú 2

), os 
Mbüá e os Kayová. Estes últimos são os únicos que hoje em dia 
não usam, em face de estranhos, a autodenominação Guaraní. Quanto 
às designações correntes para as inúmeras hordas encontradas na 
bibliografia, a confusão é tal que toda tentativa de estabelecer ordem 
é condenada, desde logo, a resultados insatisfatórios. 

Em que pese a ligeiras variações entre as numerosas aldeias, a· 
divisão em três subgrupos se justifica por diferenças sobretudo lingüís
ticas, mas também por peculiaridades na cultura material e não-mate
rial. A essas particularidades far-se-á referência, sempre que oportuno, 
no decorrer deste estudo. A existência de três dialetos Guaraní em 
território brasileiro pode ser verificada com a maior facilidade. Não 
~-á dúvida de que fora do Brasil existem outros. 

R andéva (os que somos nós, os que são dos nossos 3 ) é auto
denominação de todos os Guaraní. Gostam de usar expressões como 
fíandevaekuére 4 (nossa gente), nandéva eté (é mesmo nossa gente), 
txé fíandéva eté (eu sou mesmo Guaraní, um dos nossos) e outros 
semelhantes. Mas é a única autodenominação usada pelas comunidades 
que falam o dialeto registrado por Nimuendajú com o nome Apapokúva 
e que parece ter sido falado também pelo~ Tafíyguá e algumas outras 
hordas mencionadas por aquele autor. Proponho, por isso, que se 
reserve o nome Nandéva para essa subdivisão. Pelos Mbüá é apelidada 
de Txiripá í, "os Txiripazinhos" 5

• 

Em duas aldeias do litoral paulista (ltariri e Bananal) vivem 
Nandéva que nos aspectos mais visíveis de sua cultura, especialmente 
na esfera material, se adaptaram de modo considerável aos padrões 
observáveis entre a população daquela região costeira. Todavia, o 
antropólogo não tem dificuldade de notar, logo no primeiro dia, a 
persistência de grande parte dos antigos valores tribais. O mesmo vale 
para os N andéva da aldeia do Araribá, perto de Bauru, onde em 
princípios deste século Nimuendajú partilhou durante anos a vida de 
seus "irmãos de tribo''. Estive com os Nandéva de Dourados e, no 
extremo Sul de Mato Grosso, a poucos quilômetros da fronteira para-

A Tribo Guararí e Seus Representantes. .em Territ6rio Brasileiro 3 

guaia, os visitei na aldeia de J acareí ou Porto Lindo, que, segundo 
as indicações de Nirúendajú, deve corresponder aproximadamente ao 
ponto de partida das migrações Apapokúva. };: certo que os índios 
daquela povoação também se vestem à maneira dos sertanejos, mas no 
mais não sofreram influências muito incisivas da parte dos atuais vi
zinhos de origem portuguesa e espanhola. 

Mbüá ("gente") é a autodenominação mais usada pelos Guaraní 
conhecidos na bibliografia como Kainguá, Kaiuá etc. e a que os N an
déva chamam Tambéaópé 6 ("chiripá largo") ou Txeirü, Naneirü 
("meus" ou "nossos amigos"). Não raro, encontra-se também para 
estes índios a denominação Apüteré, ou seja, Apyteré (corrutelas: 
Apuiteré, Apiteré), que eles próprios, no entanto, repelem como depre
ciativo 1

• Entre os paraguaios são conhecidos pelo apelido de Baticolas, 
em atenção ao chiripá que usam· entre as pernas. Também se ouve 
em outros subgrupos o apodo Aváhuguai, "homens de cauda", dado 
pelo mesmo motivo. · 

Ao sul de Santos vivem duas hordas de Mbüá nas aldeias de 
Rio Branco e Rio Comprido (perto de Itariri). Vieram do Paraguai 
meridional nos últimos três decênios. No Oeste dos estados brasileiros 
de. Santa Catarina e Paraná encontra-se por sua vez uma série de 
hordas Mbüá. Estive com estes índios no posto. de Xapecó e na aldeia 
da Palmeirinha. Finalmente, contam-se ainda numerosos Mbüá na 
região florestal do Leste paraguaio, especialmente no território de 
Guaíra, mas também na parte setentrio~al da Argentina e no Rio 
Grand~ do Sul. 

Kayová é o terceiro grupo, também conhecido como Teüi e 
Tembekuá ª. A pronúncia do nome ( corrutela talvez de káá y yguá) 
oscila entre Kaiuá e Kadjová, com as formas intermediárias Kaiouá 
e Kayová. Uso esta última 9

• Os Mbüá pronunciam a palavra kai 
iuá 10

• A designação Teüi (Teyi) é empregada por eles próprios para 
todos os índios, qualquer que seja a tribo, com o significado de "natu
rais da terra''. Observa Nimuendajú que para os Apapokúva o nome 
Teyi é depreciativo. Não o é para os Kayová, que o empregam até 
para a população celeste de sua religião. Tembekuá não é autodeno
minação; ouvi-a principalmente entre os Nandéva da fronteira para
guaia, que com ela designavam os Kayová. 

Parece que à subdivisão dos Kayová pertencem os Txiripá das 
margens do Paraná, provavelmente idênticos aos A vátxiripá, mas dife-
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rentes dos Txiripá í (Nandéva). Todavia não tive oportunidade de 
verificar a hipótese. Um chefe de aldeia Kayová, Alberto, me disse 
ser o nome Txiripá apelido dado pelos paraguaios a um subgrupo 
chamado' Kuarapüté. 

Hoje os Kayová parecem estar confinados a uma série de aldeias 
do Sul de Mato Grosso (como Dourados, Panambi, Teicuê, Taquapiri, 
Amambai e outras) e de regiões contíguas do Paraguai. A maioria 
deles vive, sob a administração oficial do Serviço de Proteção aos 
1ndios, em reservas mais ou menos extensas, dedicando-se à caça e 
à lavoura, e trabalhando todos os anos durante alguns meses nos 
grandes ervais daquela zona. 

Não há notícia de que os Kayová tenham chegado, em suas 
migrações, até a costa do Atlântico 11

• 

De qualquer forma, os Guaraní constituem uma unidade apenas 
no sentido de "tribo-nação", e não como "tribo-estado", segundo a 
terminologia de Malinowski 12• Conforme a situação em que se encon
tre um subgrupo, considera ou não os representantes de um dos outros 
como indivíduos de igual estirpe 18

• 

Todavia, a hostilidade entre os diversos subgrupos da tribo rara
mente chega a assumir feição de luta aberta. Com referência aos 
Kaingáng e a outras tribos estranhas, a atitude é ou de medo ou de 
ridicularização. Era em geral com vivo interesse que se comentavam 
gravuras e fotografias de livros antropológicos que eu lhes mostrava. 
Com freqüência ouvi para quaisquer índios de tribo desconhecida o 
nome "Tupinambá". 

Para os brasileiros de origem lusa, ou "gente de fora", há várias 
denominações, em geral depreciativas; neutro é o nome yvyp6re, que 
ouvi entre Nandéva do litoral paulista. Estes também chamam aos 
negros de "comida de onça", baseados naturalmente na crença, bas
tante difundida no Brasil, de que as onças têm especial predileção 
pelas pessoas de pele preta 14• 

• 
• • 

A história dos Guaraní em território paulista é bastante conhe
cida, graças aos trabalhos de Nimuendajú e de outros investigadores. 
Sabe-se que entre eles não há remanescentes dos antigos Tupí da costa, 
desaparecidos já no peóodo colonial. Ligam-se às correntes migrató
rias, provenientes do Oeste, que se vêm sucedendo desde o primeiro 
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quartel do século passado. O motivo das jornadas é o yvy opá, 0 fim 
~o .mundo, profetizado pelos chefes religiosos da tribo. Nimuendajú 
indica, entre os grupos que chegaram ao litoral, a horda dos Taííiguá 
(1820), a dos Oguahuíva (1820), a dos Apapokúva (1870), e, ainda, 
um grupo relativamente recente, vindo em 1912. Há mais de um 
século, fundou-se um grande aldeamento em Itaporanga, perto de 
ltararé, em terras que parecem ter sido doadas pelo Barão de Antonina. 
Em 191 O viviam aí uns 500 Guaraní, que depois se dispersaram todos 
ou quase todos 15

• As causas da dispersão foram de vária natureza. 
Algumas famílias se estabeleceram nos aldeamentos do Itariri e do 
Bananal (em 1927 contaram a Baldus que fizeram a mudança por 
motivo de espoliação), outras foram à região da Noroeste, a convite 
de um missionário, Padre Sabino, para o auxiliarem na pacificação 
dos Kaingáng do Rio Feio. :E: notório o episódio da morte do Padre 
Claro Monteiro, que estava acompanhado de alguns desses Guaraní. 
O bando foi depois aldeado no Araribá, onde hoje se encontra o Posto 
Curt Nimuendajú. 

As migrações mais recentes foram as de algumas levas de Mbüá 
do Leste paraguaio e Nordeste argentino que, atravessando o Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, chegaram ao litoral de 
São Paulo. Tenho notícias de três grupos, um vindo por volta de 1924, 
outro vindo em 1934 e um terceiro, que chegou em 1946, igualmente 
vindo do Paraguai meridional, de território contíguo à província argen
tina de Misiones. Destes três bandos, os primeiros dois já estiveram 
no Espírito Santo, em Minas Gerais e · no Araribá, vivendo agora 
parte na aldeia do Rio Branco e alguns poucos remanescentes no 
Estado do Espírito Santo; o terceiro, depois de conviver algum tempo 
com os companheiros do Rio Branco e com os do Itariri, retirou-se 
para o Rio Comprido, na Serra do ltariri. 

Não se pode afirmar que esteja encerrado definitivamente o ciclo 
das migrações Guaraní em direção do litoral. Ainda em meados de 
194 7, encontrei no Oeste catarinense, na região de Xapecó, várias 
famílias Mbüá, que manifestavam a intenção de ir até o litoral, a fim 
de se reunirem a seus parentes e amigos. Haviam realizado parte da 
viagem e estavam à espera da ordem divina para levá-la a cabo. 

Disseminados em pequenos núcleos numa extensa área, os Gua
raní hoje existentes em território nacional se caracterizam pela multi
plicidade de situações de contacto interétnico, oferecendo ao antropó-
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logo a possibilidade de estudar os fenômenos aculturativos em ampla 
escala de variação. Este fato foi quase determinante com relação ao 
rumo a ser dado à pesquisa. Esta haveria de comportar, é claro, o 
levantamento geral da cultura da tribo, mas focalizaria de preferência 
aspectos similares e diferentes da aculturação nos vários núcleos em 
função da variabilidade das condições. A par disso, cumpriria atender 
a outras conseqüências dos contactos interétnicos, em especial aos 
problemas de miscigenação e às atitudes ambivalentes dos índios em 
face da população e da cultura "nacionais", de um lado, e ao entro
samento ecológico e econômico com populações vizinhas e às respec
tivas formas de cooperação e competição, do outro. Assim se compre
enderiam de maneira mais dinâmica as mudanças provocadas na 
alimentação, nas técnicas, na organização social, na religião e assim 
por diante. 

Esbocemos rapidamente as características das aldeias visitadas. 
Bananal, ao sul de Itanhaém, perto do Rio Preto, a 14 km para 

a esquerda da via férrea Santos-J uquiá, mais ou menos na altura do 
km 77. Em sua quase totalidade, os moradores são do subgrupo ~an
déva. Parece tratar-se de uma horda que por volta de 1885 se dirigiu 
a esse território, vinda do lguatemi, na região fronteiriça entre o Sul 
de Mato Grosso e o Paraguai. Durante cerca de um ano, mais ou 
menos em 1925, viveram também no aldeamento as famílias Mbüá 
vindas da região de Misiones e que mais tarde fundaram o núcleo do 
Rio Branco. 

O aldeamento do Bananal é um·· dos mais antigos dentre os que 
atualmente existem no litoral do Estado de São Paulo. 

É provável que hoje se encontrem, entre os índios do Bananal, 
descendentes de pelo menos três hordas Guaraní: Tafiiguá, Apapokúva 
e Oguahuíva. Em 1949, o Serviço de Proteção aos tndios restabeleceu 
o posto indígena que outrora existiu no Bananal. 

Nos últimos anos, a aldeia, que dispõe de um patrimônio de 
240 alqueires, mostrou muitos sinais de dissolução. Numerosos fatores 
contribuíram para isso, entre eles a tendência para a grande mobilidade 
espacial, conjugada com fenômenos de desorganização social decor
rentes do contacto e do cruzamento com elementos da população 
praiana. Em junho de 1946 contei no Bananal 57 moradores (entre 
índios, caboclos casados com índias e mestiços) , formando dez fogos 
ao todo. Em novembro do mesmo ano existiam aí nove fogos, pelos 
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quais se distribuíam apenas 27 indivíduos: 16 índios, 2 caboclos e 9 
mestiços. Temporariamente, parte dos moradores se fixa em São Vi
cente ou em outro ponto próximo de algum centro litorâneo. Em 1948, 
quase toda a aldeia morou durante vários meses no km 1 O da via 
férrea Santos-Juquiá. Os índios haviam abandonado os seus lares por 
causa de um acidente em que um membro da comunidade perdera a 
vida. Saem também às vezes para uma temporada de " tratamento de 
saúde", i. e., para consultarem algum curandeiro de fama. Não raro, 
os homens se ausentam por semanas a fio para trabalharem em alguma 
fazenda da região de· Itanhaém. 

Tudo revela um estado de destribalização crescente. Parece ser 
já relativamente considerável o número de índias casadas com caiçaras, 
e vivendo fora da comunidade. As uniões mistas com caboclos e 
caiçaras no seio da comunidade tendem a aumentar; os mutirões com 
caboclos e as festas freqüentadas por estes estão na ordem do dia, 
fazendo que a aculturação se processe rapidamente no sentido da 
cultura rural da região. Na economia, a lavoura predomina sobre a 
caça, havendo atividades supletivas, como a exploração de palmitos 
para o comércio. Socialmente o grupo não é coeso, o que se reflete 
na freqüência de desentendimentos e brigas, às alusões ao "espírito 
de porco" e às contínuas acusações de magia negra no seio da comu
nidade. 

Itariri, na Serra dos Itatins, entre Peruíbe e Juquiá, na altura 
do km 105 da via férrea Santos-Juquiá. Ao que parece, é aldeia 
antiga, fundada igualmente no século passado. Vivem lá umas 8 a 
1 O famílias ~ andéva, em situação cultural comparável à das que 
moram no Bananal. Entretanto, não encontrei aí uniões mistas en
tre índios e caboclos. Havia no grupo apenas um indivíduo de . ori
gem racial diferente; natural do Paraná, dizia-se mestiço de pai 
caboclo e mãe Guaraní. Durante algum tempo viveu na aldeia um 
grupo de famílias Mbüá vindas do Paraguai em 1945 sob a direção 
do iíanderú Miguel ; mais tarde foram estabelecer-se junto ao Rio 
Comprido, igualmente na Serra dos Itatins. Entre estes Mbüá a reli
gião tribal sofreu pouca ou nenhuma influência cristã em época poste ... 
rior às Missões jesuíticas. 

Rio Branco, nas proximidades da Praia Grande, ao sul de San
tos, a uns 13 km do mar, no vale do Rio Branco, isto é, atrás da 
Serra de J acupiranga. Fundada há cerca de trinta anos. Quando a 
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conheci em 1946, a população presente era de 55 indivíduos, sendo 
17 homens, 15 mulheres e 23 crianças. Todos eles pertenciam ao 
subgrupo Mbüá, com exceção de um velho casal :Randéva e de uma 
mulher mestiça, vindos de outra aldeia. Não havia nenhum caboclo 
na aldeia. Os moradores se distribuíam por doze casas, cada uma 
abrigando geralmente uma família elementar, mas às vezes forman
do grupos de duas ou três, e reunindo assim os elementos constitu
tivos de famílias-grandes. Hoje o número de índios da aldeia é bem 
mais reduzido. Cultivam. os índios do Rio Branco forte consciência 
grupal ent oposição aos "portugueses" e não admitem casamentos 
mistos com estes. Gostam de fazer expedições comerciais a vilas e 
cidades do litoral e mesmo à capital do Estado. Na Praia Grande e 
nesses centros de população têm contacto freqüente com o "grande 
i:;nundo", com turistas e viajantes, o que os torna pedinchões e inte
resseiros, além de extraordinariamente alcoólatras. Poucos são os que 
trabalham em fazendas próximas da aldeia. 

Em comp·aração, por exemplo, com a aldeia do Bananal. onde 
mulheres e crianças são afáveis, conversando com qualquer estranho, 
nota-se que no Rio Branco as mulheers, retraídas e desconfiadas, mal 
sabem dizer duas frases em português. 

Araribá, atual Posto Indígena Curt Nimuendajú, junto ao Rio 
Batalha, a pouco mais de 30 km da cidade de Bauru. Vivem neste 
núcleo índios Guaraní (em sua quase totalidade :&andéva) há vários 
decênios submetidos a tentativas de educação para o trabalho re
gular e para a eficiência econômica. Os. resultados são tidos como 
insatisf atórios em comparação com os que, no mesmo posto, se al
cançaram com índios Terêna. Por ocasião de minha primeira visita 
(fevereiro de 1947) contavam-se no posto 78 Guaraní, além de 
alguns mestiços. Não são raros os contactos com a população cabocla 
da região. · 

Palmeirinha, no Oeste paranaense, na margem do Rio Iguaçu, 
a cerca de sete léguas da sede do Posto Indígena Mangueirinha, ha
bitado por índios Kaingáng. Os índios da aldeia da Palmeirinha, 
vindos do território de Misiones e da área contígua do Leste do Pa
raguai, são todos do subgrupo Mbüá e em parte parentes dos mo
radores da aldeia do Rio Branco. Quando os visitei, o censo indi
cava 144 pessoas, entre homens e mulheres, 72 de casa sexo. De
vido à dispersão das moradas, não me foi possível verificar a contagem. 

-- -- --- --------------- -== 
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Limeira, no Xapecó, Oeste de Santa Catarina. Igualmente índios 
Mbüá, vindos do território de Misiones, em parte parentes muito 
próximos de alguns do Rio Branco e de outros da Palmeirinha. A 
aldeia - toldo, como aí se diz -, formada de umas 15 casas, fica 
entre os rios Xapecó e Xapecozinho, perto da confluência. Não tive 
oportunidade de ir até a aldeia, de difícil acesso, mas em 194 7 convivi 
durante alguns dias com parte do grupo no P. 1. Xapecó (de índios 
Kaingáng), onde os homens às vezes trabalham na lavoura como , 
diaristas. 

Dourados (Posto Indígena Francisco Horta) , a cerca de uma 
légua da cidade do mesmo nome, Sul ·de Mato Grosso. Por ocasião 
da minha primeira visita estavam registrados no posto 548 índios, 
entre os quais alguns mestiços. Eram Guaraní, - dos subgrupos 
Kayová (355 indivíduos, sendo 173 do sexo masculino e 182 do 
feminino) e :Randéva ( 42 indivíduos, sendo 22 do sexo masculino 
e 20 do feminino) - e Terêna ( 151 indivíduos, sendo 77 do sexo 
masculino e 7 4 do feminino) . Desde essa época a população tem 
diminuído consideravelmente, sobretudo em conseqüência da tuber
culose pulmonar e de outras doenças. Os Randéva abandonaram 
praticamente a religião tribal, não realizando mais cerimônia de espé
cie alguma; também entre os Kayová a influência do Cristianismo 
vai tomando incremento através de catequese desenvolvida pela mis
são protestante fundada nas imediações do posto especialmente para 
prestar assistência aos índios e convertê-:los ao Cristianismo. - Tra
balhei no posto nos anos de 1949, 1950 e 1951. 

Panambi, a algumas léguas do Posto Indígena Francisco Horta 
(exclusivamente de índios Kayová, umas 250 pessoas em 1949). 
Há poucos anos a aldeia conservava em larga escala os velhos pa
drões culturais da tribo, mas hoje está em vias de dissolução em 
conseqüência do avanço cada vez mais -rápido da Colônia Federal 
de Dourados, cuja diretoria mandou lotear quase integralmente as 
terras dos índios, a fim de distribuí-las a colonos vindos de fora. Tra
balhei no Panambi em 1949 e em 19 51 . 

T eicuê (Posto Indígena José Bonifácio) , Sul de Mato Grosso, 
Município de Ponta Porã. Não pude trabalhar neste posto, onde 
colhi apenas algumas observações em rápida visita em 1949, época 
em que a população contava eritre 200 e 300 Kayová e alguns pou
cos :.& andéva. Estes haviam vindo de Dourados e aqueles, em gran-
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de parte, de Benjanlim Constant ou Amambai. - O posto está or
ganizado para a produção de erva-mate. 

Amambai (Posto Indígena Benjamim Constant), a uma légua 
da cidade do mesmo nome (ex-União), no Sul de Mato Grosso. 
Por ocasião da minha primeira visita estavam registrados no posto 
4 70 índios Guaraní, todos do subgrupo Kayová. Alguns N andeva que 
se haviam instalado na aldeia foram expulsos pelo capitão Kayová. 
Durante alguns meses do ano, quase todos os índios do Amambai, 
como de outros núcleos ·menores da região, se 1empregam como 
ervateiros, sendo muito procurados pelos patrões. Trabalhei no posto 
em 1949 e 1951. 
, Taquapiri (Reserva Cerro Perõ), núcleo Kayová . sob a juris
dição do Posto Indígena Benjamim Constant, junto à fronteira pa
raguaia, a duas léguas da vila de Antônio Dias (ex-Nuverá). Vivem 
aí uns 200 Guaraní, quase todos do subgrupo Kayová. Fiz à comu
nidade uma visita em junho de 1949. f: o núcleo em que trabalhou 
o casal Watson em 1943. 

Jacareí ou Porto Lindo, reserva sob a jurisdição do Posto In
dígena Benjamim Constant. A aldeia, situada no extremo Sul de 
Mato Grosso, entre o Rio lguatemi e a Serra de Maracaju, se es
tende até a meia légua da fronteira paraguaia. A grande maioria 
dos habitantes é N andéva, cuja cultura não demonstra ter sofrido 
profundas transformações pelo contacto com moradores de outra ori
gem étnica. Em parte são provenientes de núcleos próximos de além
fronteira; alguns dizem mesmo ter nascido na Vila lguatemi, no Pa
raguai, e um ou outro parece já não ser índio puro, mas mestiço de 
crioulos. Quando estive entre eles, em junho de 1949, contei cerca 
de 120 pessoas. 

* 
* * 

Resumindo, pode-se dizer que a tribo Guaraní, que em séculos 
passados dominou em grandes extensões dos Estados meridionais do 
Brasil e em territórios limítrofes do Uruguai, da Rep4plica Argen
tina e do Paraguai, está hoje reduzida a poucos milhares de indi
víduos, que, em sua maioria, exceção feita dos que vivem no Pa
raguai oriental e no território argentino de Misiones, já não ocupam 
áreas extensas e concretas, mas estão confinados a pequenas reser
vas ou aldeias sob proteção ou mesmo administração oficial. De 
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outro lado, é notório que a çultura Guaraní e o seu substrato bio
lógico estão profusamente representados na atual população mesti
ça, mormente do Paraguai, tendo aí dado origem a uma cultura 
híbrida ibero-indígena sui generis, merecedora de cuidadosa análise 
antropológica sobretudo por causa de sua multiplicidade de aspec
tos, variando entre formas quase-tribais e rurais, de um lado, e cul
turas urbanas de acentuado caráter civilizatório, do outro. 

Mas também aqueles grupos remanescentes da antiga "nação 
Guaraní", que na composição étnica e na forma de vida se conser
varam índios, estão longe de apresentar homogeneidade cultural em 
todos os aspectos. Já em virtude de diferenciações anteriores à che
gada do europeu, a cultura Guaraní, pelo isolamento dos diferentes 
subgrupos da tribo, possuía apenas relativa uniformidade no tocante 
à língua, à religião, à tradição mítica e a outros setores da cultura. 
A diferenciação se foi acentuando muito nos tempos coloniais, quan
do parte das populações foi submetida, durante mais de um século, 
à tutela jesuítica, retomando, algum tempo após a expulsão dos mis
sionários, a suas primitivas condições de existência. Depois, pela 
progressiva ocupação do antigo território Guaraní por elementos de 
origem portuguesa ou espanhola, empenhados em atividades de eco
nomia sobretudo extrativa, mas também produtora, os índios da tribo 
entraram em situações de contacto cultural bastante variadas. E fi
nalmente, nos últimos 130 anos, os movimentos migratórios de uma 
série de hordas Guaraní em direção ao litoral brasileiro vieram au
mentar ainda o número das modalidades de experiência cultural, le
vando mesmo alguns grupos da tribo a contactos mais ou menos fre
q üentes com a moderna civilização urbana. 

Parece que, em virtude dos fatos apontados, os Guaraní da 
atualidade constituem um dos exemplos mais instrutivos para o es
tudo das conseqüências de situações de contacto entre populações 
aborígines americanas e culturas de tipo ocidental. Nenhuma tribo 
ameríndia parece ter sido submetida, nestes quatro séculos, às in
fluências de tão variadas situações interculturais. 

Quem quer que procure conhecer em suas próprias aldeias os 
índios Guaraní da atualidade, não deixa de perceber desde logo que 
certos domínios de sua cultura se apresentam inteiramente abertos a 
influências estranhas, ao passo que em outros é extraordinariamente 
forte o apego aos padrões tradicionais. ~ bem complexo o conjun-
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to dos fatores responsáveis por essa forma de reação aos contactos 
interétnicos, não podendo ser compreendida senão com referência 
ao problema teórico central da aculturação, concernente à reinter
pretação dos novos elementos em termos do ethos tribal, ou seja, 
a acomodação do conflito, sobre a base de experiências anteriores, 
entre as soluções e os valores tradicionais, de um lado, e as inovações 
que se tornam necessárias ou desejáveis, do outro. 

Em sua composição numérica, as aldeias Guaraní da atualidade 
variam, como vimos, entre uns 40 e algumas centenas de indiví
duos. Em conseqüência da extraordinária mobilidade espacial, o tama
nho dos núcleos está sujeito a constantes modificações. Os grupos 
menores são os que se encontram junto ao litoral em contacto com 
populações rurais e urbanas, enquanto as aldeias mais numerosas 
estão situadas mais para o interior, em diferentes pontos da extensa 
bacia do Paraná. As aldeias grandes, com duzentas ou mais almas, 
subdividem-se, porém, normalmente em diversos grupos locais, cada 
um dos quais é constituído por uma parentela que tem como núcleo 
a família-grande de uma personalidade de prestígio, geralmente um 
chefe religioso (fíanderú, entre os ~andéva; paí, iíanderú ou mburu
vitxá entre os Mbüá; paí, entre os Kayová) . Somente em determinadas 
circunstâncias, como em importantes festas religiosas, a horda ou aldeia 
toda aparece realmente como unidade. 

No tocante ao grau de coesão social das diferentes comunidades, 
a sua diminuição está, por assim dizer, na razão direta do tempo 
em que o grupo vive em relações constantes com populações estra
nhas. Dentre as causas sobressaem, em primeiro lugar, o maior nú
mero de casamentos interétnicos e, em segundo, condições desfavo
ráveis para a realização das cerimônias religiosas, que constituem 
talvez, como veremos, uma das forças que mais cimentam a solida
riedade grupal dos Guaraní. 

O exemplo mais frisante de tal situação é a aldeia do Bananal, 
na costa do Estado ·de São Paulo. Os índios dessa aldeia vivem há 
várias gerações em associação estreita com habitantes rurais de ori
gem luso-brasileira. A prolongada convivência levou a relações vi
cinais estreitas, que aparecem, por exemplo, na troca de serviços eco
nômicos (sobretudo em mutirões) e na freqüência com que os caboclos 
participam das festas realizadas na aldeia índia. A economia se apro
xima da dos caboclos, especialmente na importância quase exclusiva 
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do cultivo do solo em detrimento da caça. Pela aceitação de indiví
duos estranhos na comunidade como cônjuges das mulheres índias 
rompeu-se a primitiva homogeneidade étnica, o que düiculta a rea
lização das cerimônias religiosas, das quais, exige a tradição, devem 
participar todos os membros do grupo, sem exceção. Os ádvenas 
não somente ignoram os elementos constitutivos. e o significado das 
cerimônias, como também as acham ridículas; por isso a sua realiza
ção se tornou cada vez mais rara, até .praticamente extinguir-se. 
O principal fator de coesão comunitária, a comunhão dos ideais 
religiosos, perdeu, assim, a sua atividade, o que se reflete nos constan
tes desentendimentos e inimizades no seio do grupo. 

Bem diversa é, por exemplo, a situação na aldeia do Rio Branco, 
localizada igualmente no litoral paulista, mas constituída exclusiva
mente de índios Mbüá. Em sua proximidade quase não há popu
lações caboclas com as quais se pudessem ter estabelecido relações 
constantes. De outro lado, parte da população está quase sempre 
fora da aldeia, em cidades ou vilas próximas, numa espécie de 
tournée comercial, vendendo artefatos e pedindo esmolas. A forma 
de contactos interétnicos a que está sujeita düere, pois, essencial
mente da que os ~andév~ do Bananal vêm experimentando há gera
ções. Não há, na comunidade, elementos que sejam considerados 
corpos estranhos. 

Assim, de aldeia em aldeia, a experiência aculturativa dos índios 
Guaraní assume formas específicas de acordo com a variação dos 
fatores, o que dá ao pesquisador a possibilidade de investigar o que 
nelas há de constante e comum, e quais as manifestações devidas à 
contingência de situações particulares. Em suma: os Guaraní talvez 
representem entre os índios atuais o exemplo mais apropriado para 
se estudar a variedade de reações aculturativas e anti ou contra
aculturativas de uma determinada configuração de origem, bem como 
a importância dos fatores que interferem no processo. 

* 
* * 

Apesar de tudo, porém, a tentativa de estudar a cultura Gua
raní como unidade talvez pareça ousada. Com igual direito poder
se-ia falar em três, quatro ou mais culturas Guaraní. As popu
lações que falam algum dialeto Guaraní distinguem-se uma das ou
tra:;, como já foi assinalado~ em muitos aspectos da vida econômica; 
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da organização social, do sistema religioso e dos demais setores da 
cultura. Mas, acima dessas diferenças indiscutíveis, há um fundo 
comum de elementos idênticos ou semelhantes, em virtude do qual 
todos os bandos se apresentam como unidade em oposição a outras 
tribos, inclusive da família Tupí-Guaraní. De vez que a linha divi
sória entre culturas e subculturas não decorre necessariamente de cri
térios objetivos bem definidos, aplicáveis com rigor, por assim dizer, 
matemático, as classificações das tribos tendem a variar de autor 
para autor, segundo a posição teórica e os conhecimentos de cada 
um. Além disso, a escolha de determinados problemas para a pes
quisa de campo e ulterior discussão científica não raro faz aparece
rem comd essenciais as diferenças que de outros pontos de vista tal
vez pudessem ser desprezadas, levando, inversamente, a descurar de 
semelhanças que em perspectiva diferente se revelariam ser de impor
tância capital. 

Ora, o esforço de estudar a cultura, ou melhor, determinados 
aspectos particulares da organização social e do sistema religioso de 
alguns grupos de fala Guaraní em sua reação a situações de con
tacto com populações de ascendência ibérica, leva à convicção de 
que as semelhanças no sistema religioso e na organização social, es
pecialmente quanto ao cunho que imprimem à marcha aculturativa, 
superam o alcance que possam ter as diferenças naquelas e em ou
tras esferas culturais. :E: pelo menos neste sentido que a diversidade 
assume importância secundária, determinando simples fácies ou va
riantes de uma configuração única. Não obsta, é claro, que se procure 
compreender o que há de específico em cada uma dessas subculturas; 
isto, porém, se vai tomando cada vez mais difícil, porquanto as mi
grações vieram apagar em parte as diferenças originais. Em alguns 
núcleos, o convívio de famílias ~andéva, Mbüá e Kayová levou a tão 
intenso processo de homogeneização (como, por exemplo, na aldeia 
do Araribá) que nesses grupos hoje se toma impossível distinguir com 
o necessário rigor as linhas divisórias entre uma subcultura e outra. 
Por outro lado, é surpreendente o elevado grau de diferenciação se
cundária que se processou nas várias aldeias e que deixa patente 
que os mesmos valores e as mesmas tendências básicas de uma cultura 
podem encontrar expressão ou concretização em padrões e institui
ções à primeira vista inteiramente díspares. Pareceu-me preferível, por 
tudo isso, estudar o conglomerado como um todo, procurando ver, 
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antes do mais, o que este tem de comum e característico em al~ns de 
seus aspectos básicos e em suas reações aos contactos com culturas 
diversas, especia1mente de tipo rural. 

NOTAS 

1. A grafia das denominações tribais obedece às normas da convenção 
assinada no Rio de Janeiro em 14 de novembro de 1953, por ocasião da la. 
Reunião Brasileira de Antropologia, reunida no Museu Nacional. O texto da 
convenção foi publicado na Revista de Antropologia, vol. II, n.0 2, São Paulo, 
dezembro de 1954. 

2. Nimuendajú, 1914. ~ talvez o mais importante estudo até hoje publicado 
sobre a cultura Guaraní. 

3. Nimuendajú, 1914, pág. 286, escreve: "Quando os Guaraní em sua 
língua se referem a si próprios como povo ou como horda, empregan a expressão 
't'landéva', no caso de se incluir a pessoa a que se fala, e 'Oréva', quando a 
pessoa a que se fala é de outra tribo. Umá e outra coisa significam 'nossa gente', 
a segunda expressão com exclusão e a primeira com inclusão da pessoa a ~ue 
se dirige a palavra." Segundo informação por mim colhida, os membros da tribo, 
quando se encontram, sem se conhecerem, identificam-se dizendo: "Txé ííandéva", 
eu também sou Guaraní. 

4. Na medida em que ocorrem no decorrer da exposição, termos e frases 
em Guaraní são apresentados em dialeto t'landéva, salvo nos casos em que, pelo 
contexto ou por menção especial, se verifique tratar-se de um dos outros dialetos. 
Aqui e acolá a variabilidade da pronúncia se reflete também na grafia adotada. 
Com exceção do y, que representa a vogal característica do Guarani, o valor 
fonético dos sinais é o do sistema de transcrição lata empregado para a grafia 
das designações tribais, a que se fez referência em nota anterior. 

5. 6. :e, aliás, a denominação por mim empregada em trabalho anterior. 
Schaden, l 948a. 

7. Talvez seja de interesse lembrar, a propósito desse nome, a observação 
de Karl von den Steinen, quando este diz, referindo-se ao fato de que uma aldeia 
Auetü por ele visitada no Alto-Xingu podia ser considerada o ponto central da 
navegação pelos canais que, com algumas lagoas, cortavam o território da parte 
baixa do Kulisehu e do Batovi: "~ realmente interessante que o nome desses 
índios pareça ter esta significação. São chamados 'Auiti' pelos seus vizinhos; 
era, em Guaraní, a forma adjetiva apité, 'que está no centro, no meio'". Karl 
von den Steinen, 1940, p. 192. 

8. A sra. Wanda Hailke confirmou-me em 1951 serem os Tembekuá por 
ela visitados no Paraguai setentrional culturalmente idênticos aos Kayová mato
grossenses; também entre eles o nome Tembekuá não é autodenominação. Vivem 
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na proximidade de Itakiry, de onde as suas aldeias (Cupim, Formosa etc.) 
podem ser todas atingidas em um dia de viagem a cavalo. 

9. Em trabalhos anteriores escrevi Kayuá (Schaden, 194 7, l 948b). 

10. Sobre a denominação Kayová, a sua etimologia e a confusão a que 
tem dado origem nos trabalhos relativos aos grupos da tribo Guaraní, publiquei 
extensa nota em apêndice ao trabalho de Curt Nimuendajú, Apontamentos sobre 
os Guarani (Nimuendajú, 1954, pp. 54-55) . 

11. De um trabalho de Gustav von Koenigswald ( 1908), em que, aliás, 
também se faz a freqüente confusão entre Kayová e Mbüá, se depreende que 
os primeiros avançaram, em suas migrações, até o Baixo-Tibaji. 

12. Malinowski, 1944, pp. 165-166. 

13. Não raro notei que os Mbüá de São Paulo faziam questão de ser consi
derados "Guaraní legítimos'', em parte para definirem melhor o seu status_ de 
brasileiros em face das autoridades e da população luso-brasileira em geral, mas 
em parte também por se considerarem superiores aos Nandéva das aldeias pró
ximas, a que chamam Txiripá í (ou apelidam depreciativamente de "Xavánte,.). 
Por sua vez, os Nandéva do litoral, mais cordatos talvez, designam, como vimos, 
aos Mbüá de Txeinü (meu amigo), e quanto aôs Kayová me disseram tratar-se 
de "outros Guaraní", que "nós chamamos Uãtxã". Numa aldeia do Sul de 
Mato Grosso, Amambai, observei franca hostilidade dos Kayová contra os 
Nandéva, a ponto de estes acabarem expulsos por aqueles, sem que para tal 
houvesse razões objetivas. O capitão Kayová me explicou sua atitude, dizendo: 
"Guaraní (isto é, Nandéva) não presta quando faz frio, não presta quando faz 
calor, não presta quando tem a barriga cheia e não presta quando tem fome. 
O curador Kayová cura de verdade e até mostra a doença que tira do coÍ'po, 
mas o curador Guaraní é só ladrão". 

14. Buarque de Holanda, 1949, p. 249. 

15. Foi lá que nasceu um dos meus principais informantes, o velho 
Poydjú (atual Capitão Maneco ~o Araribá), que deixou a aldeia natal com a 
idade de doze anos. Sobre a história de seu bando há uma nota de minha autoria 
entre as que acompanham os Apontamentos sobre os Guaraní, de Curt Nimuen
dajú (Nimuendajú, 1954, pp. 55-56). 

Capítulo II 

ASPECTO FlSICO 

"Medir, só mesmo defunto, para ver o tamanho da cova". Essa 
atitude, encontradiça entre caboclos, já passou também para os Gua
raní. Dos Mbüá do Oeste paranaense muitos se negaram a permitir 
as mensurações antropométricas, dizendo que basta medir o corpo 
de uma pessoa para que este comece a definhar. Em Amambai par
ticipei do enterro de uma criança Kayová: antes de se abrir a se
pultura, o pai tirou a medida, quebrando uma vara no comprimento 
do corpo. 

Receia-se que o pesquisador, com suas mensurações, possa fa
zer magia negra contra o indivíduo. Homens e mulheres não raro 
ficam de tal modo apavorados, durante o processo, que o suor lhes 
escorre pelo corpo. Manifesta-se aí a mania de perseguição que do
mina grande parte dos Guaraní. No Araribá, onde medi quase todos 
os índios adultos, os chefes de família reuniram-se depois, à noite, 
na casa do capitão, a fim de discutirem o assunto. Na opinião de 
algum otimista, eu tirara as medidas para lhes mandar roupas, outros 
diziam que era para fazer retratos, outros julgavam tratar-se de recru
tamento militar e outros, enfim, que era "para acabar conosco", que 
já somos pouquinhos". Explicação esta que, aliás, se coaduna bem 
com o espírito atribulado dos Guaraní. 

No Paraná, colhi as medidas de 26 Mbüá, 17 homens e 9 mu
lheres. No posto do Araribá, a mensuração abrangeu ao todo 25 
Randéva, 9 homens e 16 mulheres. O material será analisado em 
artigo especial. Nos outros aldeamentos não tirei medida alguma, com 
receio de pôr em perigo os trabalhos de Antropologia cultural. 

No tocante aos . caracteres descritivos ou somatoscópicos dos 
Guaraní, é difícil estabelecer um tipo tribal. Alguns há, especialmente 
R andéva, de traços tão acentuadamente mongolóides que é quase im
possível distingui-los de indivíduos japaneses. Durante a última guerra, 
a polícia paulista prendeu como espiões a vários Mbüá, julgando tratar-
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se de japoneses do litoral. Os traços mongolóides fazem com que 
muitos aparentem nenos idade do que têm. Indivíduos de tipo "ca
boclo" são comuns entre os ~andéva, sem que neles se possa deter
minar qualquer grau de mestiçagem com elementos caucasóides. 

A cor da pele oscila, em escala bastante ampla, entre os extremos 
do moreno-claro e do moreno-escuro, de tonalidade bronzeada, e não 
avermelhada, embora os próprios Guaraní às vezes afirmem ser pytã, 
i. e., vermelhos. Entre os Kayová, encontrei alguns com a cor de mu
latos escuros. Indivíduos claros existem nos três subgrupos, mas são 
mais freqüentes entre os ~andéva; caso extremo é o da família de 
Joaquim Branco, do litoral paulista, e que deve o nome português 
à cor da pele. No Sul de Mato Grosso, os Kayová dão aos ~andéva 
o apelido de Mbaíry avá, termo para o qual obtive a tradução de "ín
dio branco". Não há indício de que a pele clara seja devida a cru
zamento com gente estranha, de origem caucasóide. Também não me 
foi possível verificar qualquer influência negróide, que pudesse ex
plicar a cor muito escura de alguns. - No Rio Branco, a mulher de 
um Mbüá teve sucessivamente três filhos albinos, de olhos "azuis". 

De qualquer forma, não se nota uniformidade na cor da pele, 
nem mesmo no interior dos diferentes subgrupos. Os próprios índios 
têm consciência disso; na aldeia Mbüá do Rio Branco encontrei uma 
mulher com o apelido de "Papaídjú'', com referência à sua pele clara, 
e outra apelidada de "N a-ü", em atenção à sua cor escura. 

O cabelo é em geral bem preto e liso, mas há também indivíduos 
que o têm castanho ruivacento e um pouco ondulado. Não encontrei 
velhos de cabelo branco, mas alguns, de setenta ou mais anos de idade, 
ligeiramente grisalhos. Os pelos da barba, aliás muito escassos, come
çam a clarear um pouco mais cedo. A pilosidade do corpo é quase 
nula. 

Não raro, a disposição dos dentes é irregular. Com relativa fre
qüência nota-se a falta dos incisivos superiores, sobretudo nas aldeias 
em que se costuma chupar muita cana-de-açúcar. O. desenvolvimento 
da cárie é atribuída, pelo menos entre os ~ andéva, ao uso do sal na 
alimentação; há os que dão como causa também o consumo da carne 
meio crua ou só moqueada. O certo é, porém, que se encontram mui
tos adultos com os dentes muito bem conservados, sem nenhuma falha 
ou sequer indícios de cárie: Entre os Kayová, nos indivíduos despro
vidos dos incisivos superiores, a coroa dos inferiores tem uma e meia 
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vez o comprimeuto da dos outros dentes. Alguns Mbüá da aldeia 
da Palmeirinha tinham ligeiro prognatismo alveolar, acompanhado de 
hiatodontia. Quanto a este particular, os índios interrogados disseram 
que não se tratava de mutilação, mas de formação congênita. 

A ocorrência da plica palpebralis não é generalizada em nenhum 
dos três subgrupos. É fato estranhável, porque as minhas observações 
nas crianças mestiças me levam a admitir a dominância genética desse 
caráter entre os Guaraní. Em numerosos casos a prega não chega a 
cobrir a carúncula. 

Poucas são as mutilações físicas em uso entre os Guaraní. A 
mais importante é a perfuração do lábio inferior, a que se submetem 
os meninos em idade pré-pubertária. A medida que progride a acul
turação, abandona-se o uso do tembetá ou botoque labial, bem como 
o de furar o lábio. Os ~andéva devem tê-lo abandonado há muito 
tempo; não vi entre eles nenhum indivíduo de lábio furado. Mas na 
mitologia desse grupp, Tupã, o deus do trovão, passa pelo céu com 
o tembetá reluzente, representado pelo raio, o que parece indicar que 
em tempos idos os ~ andéva também conheceram esse enfeite. Por 
sua vez, uma parte dos Mbüá atuais não tem o furo labial, e os que 
o ostentam não costumam usar o tembetá; meninos Mbüá de lábio 
furado vi-os somente num grupo do Itariri (litoral paulista) que 
em 1946 viera do Rio Grande do Sul sob a chefia do nanderú Miguel. 
Os que mais se aferram ao costume são os Kayová, se bem que entre 
eles também já se encontrem adultos que . não sofreram a mutilação. 
No Sul de Mato Grosso, o furo labial é tido como o principal distin
tivo dos Kayová (aí também chamados de T embekuá, "lábio furado") 
em oposição aos ~andéva; os Kayová ridicularizam a estes como tendo 
"cara de mulher". 

Entre os ~ andéva do litoral paulista, o grupo mais influenciado 
pela cultura cabocla, as mulheres furam os lóbulos das orelhas para 
o uso de brincos. Um índio desse grupo me falou também em tatua
gens, com intuito mágico, em ambos os braços; todavia, não observei 
nenhum indivíduo com sinais dessa natureza. 

Poucas mulheres têm o cabelo curto; a maioria o deixa cair solto 
até a altura dos ombros. A mulher Mbüá, ao cortar o cabelo, re
parte-o transversalmente sobre o vértice, prendendo-o com dois nós 
( odjíadjókuá), um sobre a testa, o outro na nuca; quando a cabeleira 
toma a crescer, desaparece a repartição transversal e fica um nó 



20 Aspectos Fundamentais da Cultura Guaraní 
' 

somente, na região do occipício. As Randéva do litoral de São Paulo 
gostam de fazer uma ou duas tranças compridas, o que excepcional
mente também se observa e_ntre as Mbüá dessa região. Uma jovem 
R andéva da aldeia do Itariri usa até ondulação permanente, além de 
pintar-se com rouge e baton. Os homens dos vários grupos já adotaram 
o corte de cabelo comum entre os caboclos; excetua-se parte dos 
Kayová, mais conservadores, que mantêm o penteado tradicional: o 
cabelo cai na frente até a altura das sobrancellias e no occipício também 
é cortado horizontalmente. Sobre o cabelo assim penteado com pente 
de lascas de bambu, os paí ou rezadores usam o d jeguaká, diadema 
de plumas, que é adereço exclusivo do sexo masculino nas cerimônias 
religiosas. A maneira tradicional de cortar o cabelo em forma de coroa 
também se observa em algumas mulheres Kayová; as outras, "mais 
modernas", já o deixam crescer mais comprido. 

Influências culturais no aspecto físico manifestam-se no desen
volvimento da musculatura dos braços e das pernas. As mulheres têm 
os braços rijos pelo uso cotidiano da mão de pilão. Homens e mulheres 
têm as panturrilhas salientes em conseqüência das longas caminhadas 
e devido ao fato de as mulheres terem de carregar nas costas todos 
os produtos da roça, ao passo que os homens que trabalham nos ervais 
mato-grossenses são obrigados a carregar fardos de centenas de quilos 
(causa, aliás, de freqüentes hérnias ou "rendiduras") . O desenvolvi
mento da musculatura das pernas é, em parte, devido também às danças 
quase diárias de que participam todos os membros da tribo. 

Em todos os grupos Guaraní, a natalidade é bem elevada. Em 
geral, a mulher tem no curso de sua vida uns dez a doze filhos, mas 
destes pouco mais da metade alcança a idade adulta. Há aldeias em 
que a mortalidade infantil se eleva a sessenta por cento. Mas conheço 
também uma velha ~andéva que teve dez filhos, dos quais oito ou 
nove chegaram à idade adulta; é, entretanto, caso excepcional. 

A mulher Guaraní deseja ter muitos filhos. Com o intuito de 
facilitarem a concepção, as Kayová tomam o chá de uma planta cha
mada membj djá ú djá; dizem que às vezes basta a mulher passar 
perto dessa planta para ficar grávida. Há outra planta que se usa para 
favorecer a concepção de filho homem. Pelo menos os Kayová e 
Randéva preferem a prole masculina. 

Entre os Kayová e Mbüá afirma-se haver o infanticídio dos 
gêmeos e diz-se ocorrer também o estrangulamento das crianças aleija-
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das. Mas, quanto aos Randéva, tenho notícia, por exemplo, de um 
casal com filhas gêmeas, ambas vivas e uma delas aleijada; no Araribá 
conheci uma família ~andéva com filhos gêmeos de sexo masculino. 
A atitude diferente em _face dos gêmeos se funda talvez na grande 
diversidade das representações míticas a esse respeito. Em aldeias de 
Kayová e entre os Randéva de Jacareí encontrei indivíduos beócios 
e anões, aos quais, aliás, se dispensava especial carinho. A um deles 
o pai (Kayová) me apresentou como Tüpã rymbá, "criado por Deus", 
isto é, concebido sem relações sexuais entre o casal, e enviado em 
substituição a um filho anterior, falecido . 

Em parte, os métodos pouco racionais de se criarem os filhos 
são responsáveis pelo alto índice de mortalidade infantil. Por ocasião 
de viage~s ou festas, as crianças dormem ao relento, expostas à neblina, 
tomando-se vítimas de gripe ou de pneumonia. Durante as danças, 
que se prolongam do anoitecer ao raiar do dia, muitas mães conservam 
os lactentes montados nos quadris, sem darem atenção às fortes sacudi
das a que os expõem a noite toda; somente crianças robustas resistem 
a tais práticas. Os padrões culturais vêm, assim, juntar-se aos fatores 
da seleção natural. 

Os padrões de higiene em vigor entre os Guaraní são muito rudi
mentares, o que naturalmente favorece a difusão de moléstias infec
ciosas de toda sorte. De ordinário, não se nota a menor preocupação 
com o asseio corpóreo. Um Mbüá do Xapecó me disse que os "Guaraní 
andam sujos, porque nasceram mesmo para serem pobres". Havendo 
um rio na proximidade da aldeia, os rapazes uma vez ou outra 
tomam talvez algum banho, mas apenas com a intenção de refrescarem 
o corpo em dia de calor ou de se divertirem na água. Os R andéva 
do litoral dizem que, na opinião dos "antigos", o banho matinal daria 
"vida longa", crença, aliás, existente também em outras populações 
indígenas; lembram-se de um velho que exigia das crianças que de 
manhã cedo tomassem banho no rio, "para ficarem fortes", mas con
fessam que os Guaraní de hoje "preferem ficar perto do fogo". -
O cheiro de suor e de fumaça que os caracteriza tem sido tomado 
erroneamente como "odor racial". 

As condições de saúde não são boas. Nas aldeias do litoral, por 
exemplo, muitos sofrem de malária, doenças venéreas, gripes freqüentes 
etc. A irregularidade na alimentação e o alcoolismo diminuem a resis
tência física. Os Kayová de Mato Grosso são dizimados pela tuber-
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culose, que entre eles se propaga com facilidade, não somente por 
causa da falta de asseio, como pelo costume de muitas pessoas come
rem a um tempo nos mesmos pratos ou cuias, de prepararem a chicha 
(bebida fermentada com auxílio de saliva) em grandes cochos coletivos, 
de não dispensarem o chimarrão e, sobretudo, o tererê (bebida de 
mate, com água fria, tomada com bombinha de sucção), e, finalmente, 
pelas danças noturnas ao ar livre. Além disso, não há, nas circuns
tâncias atuais, possibilidade de submetê-los a qualquer medicação 
sistemática; a tuberculose, a que chamam "peste" ou "tosse seca", é 
tida como fruto de feitiço, podendo, por isso, ser curada somente com 
medidas de contrafeitiço. 

Doenças mentais são raras, embora não seja difícil encontrar indi
víduos de emotividade "doentia" e outros que tenham freqüentes 
alucinações. No F. I. Francisco Horta viveu por vários anos um Kayová 
louco. 

A resistência à mestiçagem arrefece à medida que se intensificam 
os contactos e o entrosamento econômico entre os índios e as popula
ções caboclas. Nota-se também estreita relação entre as mudanças da 
vida religiosa e o número . de casamentos interétnicos. 

O número de uniões conjugais entre Guaraní e caboclos é muito 
maior do que entre esses índios e elementos de outras tribos. Há uns 
vinte anos, convivem com os Guaraní do Araribá algumas famílias 
da tribo dos Terêna, oriundas de Mato Grosso; até hoje não se veri
ficou nenhum casamento entre pessoas dos dois grupos; conheci, porém, 
nesse posto um casal constituído de homem Kaingáng e mulher Gua
raní, cuja vida, aliás, se distinguia por constantes rixas domésticas. 
Há anos residiu também nessa aldeia um alemão, Grütken, casado com 
mulher Guaraní; alguns filhos do casal vivem hoje nas proximjdades 
de Bauru. 

As uniões mistas entre Guaraní e caboclos não são raras, mor
mente nas aldeias em que o convívio entre uns e outros se vem 
prolongando há vários decênios. Consoante a regra da hipergamia, 
essas reuniões se dão entre mulheres índias e homens caboclos. As 
exceções são pouquíssimas; tenho notícia de dois casos em que homens 
Guaraní constituíram família com mulheres caiçaras do, litoral sul de 
São Paulo. Entre os Randéva diminui rapidamente a resistência aos 
casamentos com elementos estranhos; é que a essas uniões se liga cada 
vez mais a idéia de ascensão social. No Araribá, as índias casadas com 
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"civilizados", i. e., com caboclos, consideram-se a elite do grupo. O 
f enômeno, é claro, reflete o alto grau de destribalização em que se 
encontram esses índios. 

Isto não vale para os Mbüá, que não admitem em sua comuni
dade elemento estranho à tribo. As mais das vezes, não conseguem 
sequer viver em boa harmonia com alguma família Randéva que, por 
qualquer motivo, se venha estabelecer em seu meio. Tive notícia de 
um caso excepcional: um índio da aldeia Mbüá do Rio Branco se 
teria casado com mulher praiana. Não conheci o casal, que vivia nal-
guma fazenda. . 

Dizem os Mbüá que não podem permitir casamentos com indiví
duos "de fora", porque estes "não sabem rezar", isto é, não podem 
participar satisfatoriamente das cerimônias religiosas. "Só Guaraní de 
verdade é que reza", explicou-me uma índia desse grupo. Também os 
~andéva e os Kayová acreditam que os "civilizados" e os mestiços 
não podem ser rezadores. A inspiração religiosa indispensável à comu
nicação mística com as divindades e os espíritos protetores é privilégio 
do índio puro. Nas aldeias do litoral encontrei várias vezes um caboclo 
paranaense, Leocádio Chagas de Oliveira, que se diz mestiço de Gua
raní; nasceu em Catas Altas, no alto-Ribeira, perto da divisa Paraná
São Paulo. Embora goze de bastante prestígio entre os índios e 
participe das rezas e danças, tendo até tomado o título de "yvyráídjá", 
dizem eles que nenhum yvyráídjá (espírito protetor) poderá descer 
nele, porque Leocádio não é membro da ~ribo. 

Esses fatos mostram, de um lado, que a religião tribal é a barreira 
mais poderos(\ que se opõe ao cruzamento com gente estranha e, de 
outro, que as uniões mistas não deixam de afetar profundamente a 
vida tribal, atingindo de maneira direta a esfera nuclear da cultura, 
cujo aspecto mais palpável é a realização das cerimônias religiosas. 
Os Guaraní, principalmente os mais velhos, têm plena consciência 
desse processo e, em suas conversas, insistem na relação que existe 
entre o número crescente de uniões interétnicas e os fenômenos de 
desorganização social e desintegração cultural. 



Capítulo III 

ALGUNS ELEMENTOS DA CULTURA MATERIAL 
E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

1. A aldeia, as habitações e o mobiliário 

Portadores de cultura característica de região florestal, em que 
as atividades de subsistência incluem as lides da caça em combinação 
com o amanho da terra, os Guaraní se estabelecem, sempre que possí
vel, no seio da mata, evitando a paisagem aberta dos campos. As suas 
aldeias, longe de constituírem conglomerados compactos de habitações, 
consistem em casas isoladas, mais ou menos distantes umas das outras, 
espalhando-se pelas clareiras abertas na floresta. Em geral, não é possí
vel determinar um "centro" da aldeia, a não ser que se considere como 
tal a habitação do ííanderú, chefe religioso, ou o oyguatsú, casa de 
festas religiosas. De fato, a construção em que se realizam as cerimô
nias é ponto de convergência das atividades sociais e religiosas do 
grupo, de modo que as aldeias maiores, em que haja dois ou mais 
chefes religiosos, tendem a decompor-se em outros tantos núcleos bas
tante independentes, cada qual com vida própria. Na maioria dos casos, 
essas unidades sociais constituem parentelas sob a direção de um chefe 
de família-grande. 

Ao passo que outrora, ao que tudo indica, a família-grande -
constituindo comunidade de produção, consumo e vida religiosa -
morava em uma só habitação, suficientemente espaçosa para abrigar 
várias dezenas de pessoas, hoje só encontramos a casa grande, e assim 
mesmo a título de exceção e sobrevivência, em uma ou outra aldeia 
Kayová. Os :Randéva e os Mbüá atuais vivem em habitações muito 
pequenas, correspondentes às famílias elementares ou nucleares. Quanto 
a esses dois grupos, não é fácil descobrir os motivos da substituição, 
que se explicaria ou por influências da era jesuítica ou pela grande 
mobilidade espacial das hordas. Quanto aos Kayová, entre os quais 
está em plena atividade o processo de individualização ec~nômica, 
através do entrosamento do silvícola nas atividades extrativas e pro-
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dutivas regionais, a adoção da morada da família elementar corres.
ponde a imperiosa necessidade imposta pela transformação da eco-

• nOillla. 

* 
• * 

A casa grande, construção típica de numerosas tribos do grupo 
Tupí-Guaraní, é dos elementos mais imponentes da cultura material 
dos Kayová. Chamam-na tapyiguasú (cabana grande) ou 6ga-djekutú 
"casa fincada", (kutú, fincar, cutucar) ou, em português, "casa beira
chão". Além da base quadrangular, duas são as suas características 
essenciais: em primeiro lugar, a própria cobertura, descendo até o 
chão, forma os frontões ; em segundo, a "linha" (cumeeira) não tem 
suporte. O feitio geral é o de uma canoa emborcada, com os oitões 
em forma de ogiva. 

Vejamos uma descrição sumária da óga-djekutú de Paí Chiqui
nho, chefe religioso da aldeia de Panambi. Comprimento: cerca de 
18 m; largura: 8 m. Frontões e oitões cobertos de sapé. A casa 
consiste, pois, em quatro faces de cobertura, que fecham to<:fos os 
lados, estendendo-se a cumeeira em sentido norte-sul. Três entradas: 
uma a leste, outra ao norte e a terceira ao sul. Em frente, isto é, 
para leste, estende-se grande pátio, como terreiro de dança, de 
talvez 500 metros quadrados. No interior: quatro grandes vigas trans
versais, duas à direita e duas à esquerda da entrada principal, repou· 
sanda sobre as vigas longitudinais, contra as quais se apóiam as ripas 
da parede-cobertura fincadas no solo. Do lado oposto à entrada 
principal, um "altar", armação de madeira, diante do qual se reàliza 
parte das danças religiosas. 

A 6ga-djekutú é construção sólida, que resiste 
durante muitos anos. Nela não se descobre nenhum 
amarrado com cipó. 

' . ,, . as intempenes 
prego: tudo é 

Quando a primitiva habitação da família-grande Kayová cede 
9 seu lugar a certo número de casas para famílias elementares, ela 
não sofre apenas redução de tamanho, mas também mudanças bas
tante profundas em sua estrutura arquitetônica, aproximando-se em 
vários sentidos dos tipos de construção rural brasileira e paraguaia. 
A aculturação nas diferentes esferas da cultura material não po-deria 
deixar de acompanhar e em parte mesmo de preceder a mudanças 
correlatas na esfera não-material. 
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Do ponto de vista arqr itetônic-0, duas são as características 
essenciais da casa grande dos Kayová em oposição às habitações 
caboclas da região : a falta de separação ou divisão entre cobertura e 
parede e, em segundo lugar, a ausência de suportes para a linha 
central da cumeeira. 

Uma das primeiras concessões que se faz à arquitetura cabocla 
é a adoção de suporte central para a linha da cumeeira. Depois, a 
cobertura se destaca das paredes. Enfim, constrói-se a namar ( corr. 
de "ramada"), varanda ou alpendre, às vezes isolada da casa, coberta 
com sapé. Serve como "living and dancing room". Exemplo típico 
de transição entre a morada tradicional Kayová e a habitação cabocla 
é a casa do índio Mbopí de Dourados: ao feitio predominante Kayová 
veio juntar-se a varanda ibérica para o lado sul; em lugar de porta, 
ainda se usam uns pedaços de lenha. 

Hoje em dia, as habitações Kayová construídas segundo a técnica 
tradicional da tribo já são bem raras. A quase. totalidade dos índios 
passou a preferir casas de tipo caboclo ou, quando muito, as constrói 
em estilo misto, que tende a perder, cada vez mais, os traços de 
origem silvícola. A casa Kayová tradicional satisfazia a uma série 
de requisitos da organização social e religiosa. Constituía abrigo ideal 
para o conjunto de famílias elementares que, congregadas em família
grande sob a égide de um chefe único, formavam estreita comunidade 
de vida, com interesses econômicos, religiosos e políticos em comum. 
As novas condições de vida, a que a ti;ibo está sujeita há alguns 
decênios, acarretaram, como veremos, o fracionamento da família
grande e, concomitantemente, a substituição da casa grande por algu
mas cabanas de tipo caboclo mais ou menos próximas umas das 
outras. Para certas danças religiosas e profanas das festas de chicha, 
executadas parte na área de danças diante da casa e parte no interior 
desta, a construção tradicional tem a vantagem à.e oferecer melhores 
condições de espaço, por não ter, na linha central, postes ou estacas 
que estorvem os movimentos dos dançadores. 

A extensão da casa Kayová de tipo tradicional é limitada so
mente quanto à largura, que depende do comprimento das varas fin
cadas no chão; a construção pode ser mais longa ou mais curta, 
variando com o número de famílias elementares que formem a famí
lia-grande. Seria fácil ai1mentá-la, fazendo um pux~o; todavia, não 
me consta que tal se verifique. 



28 Aspectos Fundamentais da Cultura Guaraní 

I 
/ 

O tipo da casa grande não é adF;quado às novas condições de 
vida dos Kayová. A família elementar vai-se tornando cada vez mais 

- a unidade fundamental de produção e consumo. A economia, deixando 
de ser auto-suficiente, obriga o homem a sair da aldeia e a trabalhar 
nos ervais, a fim de ganhar o dinheiro de que precisa para obter 
umas tantas coisas que veio a considerar indispensáveis e que somente 
a civilização lhe pode prop.orcionar. Pelo fato de çada homem adulto 
isoladamente ganhar o seu dinheiro segundo os serviços que presta 
ao patrão, rompe-se a primitiva produção grupal. 

Tão raras se vão tornando as casas grandes entre os Kayová 
que encontrei somente três nas várias aldeias que visitei: a de Paí 
Chiquinho, na aldeia de Panambi; a de Isidoro, em Dourados; e uma 
no Taquapiri ou Cerro Perõ. A do primeiro e a do Taquapiri serviam 
como habitação e como casa de festas, enquanto a de Isidro, menos 
do que a de Paí Chiquinho, era usada somente para as festas de 
chicha que nelas organizava Paí Vitaliano, pai de Isid_ro. Mas assisti 
também a festas de chicha em casas de construção moderna, embora 
mais espaçosas que as moradas comuns. A grande casa de danças de 
Paí José Bourbon Catalán, em Amambai, na qual havia um compar
timento especial como aposento do chefe religioso e de sua mulher, 
era caprichosamente construída, mas já não obedecia ao padrão 
original. 

O paí tem especial carinho pela casa de festas e fica satisfeito 
quando o visitante a ela se refere em termos elogiosos. Paí José, que 
me tinha na conta de um dos mais instruídos representantes do mundo 
civilizado, honrou-me com o pedido de escolher um nome para a sua 
casa, construída havia pouco tempo. Propus-lhe a denominação 
arandú-roga (casa do saber) , em homenagem a seu proprietário, índio 
a um tempo extraordinariamente sabido, e versado na doutrina reli
giosa da tribo. Também Paí Chiquinho orgulhava-se de sua casa, que 
era de fato construção de rara beleza. 

* 
* * 

A não ser em pormenores insignificantes, a ma1or1a das casas 
( óga, óy) dos Mbüá e l'randéva atuais é idêntica às das populações 
rurais vizinhas: ranchos de duas águas, de poucos metros quadrados 
e reduzida altura; os dos Mbüá um pouco mais baixos do que os 
dos l'randéva. Como exceção, havia em Jacareí. algumas habitações 
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abertas: uma só parede e cobertura de três águas. Quase tudo é 
amarrado com cipó, mais raramente com embira; há casas construídas 
sem utilização de nenhum prego. As maiores, entre os l'iíandéva, são 
divididas ou semidivididas em dois ou mais compartimentos. Muitas 
já têm porta e janela. As paredes (korá), feitas de pau-a-pique, de 
estacas ou de bambu rachado, raramente são barreadas (assim criam 
muitas baratas) e têm de ordinário um forro parcial de folhas de djedjy 
(guaricanga),, pindó (palmeira) ou djapé (sapé). Para a cobertura 
(djoíá), que repousa em sarrafos de tronco de palmeira ou de _outro 
vegetal, servem também o djedjy, o pindó e o djapé. Entre os :Randéva, 
as coberturas de djedjy são feitas de folhas dobradas; no litoral, amar
ram-nas à maneira cabocla. O uso de agulhas de madeira especiais 
para costurar a cobertura das habitações outrora foi comum aos três 
subgrupos da tribo. 

Nos setores da cultura material, os mais permeáveis à infiltração 
de elementos estranhos, a aceitação de objetos de origem industrial se 
processa paralela à perda de técnicas tradicionais. A medida que se 
importam vasilhas de ferro desaparece a cerâmica, a compra de panos 
fabricados acaba com as técnicas de fiação e tecelagem, os fósforos 
levam ao abandono do aparelho ignígeno tradicional. E assim por 
diante. Barreiras que às vezes se opõem intermitentemente a essas 
transformações são a impossibilidade de obter as mercadorias impor
tadas, as esporádicas manifestações antiaculturativas de motivação 
religiosa e, enfim, o emprego de determinadas técnicas indígenas a 
serviço da necessidade de o Guaraní encontrar um lugar na economia 
regional em que venha entrosar-se. 

Sobretudo nas regiões frias foi abandonada praticamente a rede 
de dormir e substituíâa pelo jirau ou tarimba, a primitiva cama do 
caboclo, a que chamalll: tupá. Muitos dormem no chão, perto do fogo. 
Os Mbüá do Rio Branco dizem que fabricam redes de embira apenas 
para o comércio. Pequenas redes para crianças ou usadas como as
sento, vi-as entre os Mbüá do ltariri, feitas ora de timbopeva, ora de 
embira; existem também entre os caiçaras, que as chamam de puçás e 
que as devem ter recebido dos antigos Tupinambá. Os :R andéva do 
Bananal fazem pequenas "redes" de pano de algodão, para ninar 
cnanças. 

Para o visitante, a casa Guaraní, com raríssimas exceções, tem 
dois traços simpáticos que merecem ser mencionados com destaque. 
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Em primeiro lugar, o relativo asseio, sendo varrida uma ou mais vezes 
por dia com o tapyitxá, vassoura de alecrim ou txiriríka. Em segundo, 
a hospitalidade: logo se convida o forasteiro a tomar assento no apyká 
(banquinho monóxilo, às vezes zoomorfo entre os Mbüá, que o deno
minam tendá) ; se acaso o chefe da família esteja ocupando o único 
banquinho que possua, levanta-se e diz: "eguapy", sente-se! 

Em mobília quase não se pode falar. Mesas e cadeiras se encon
tram só a título de exceção. As peças do vestuário se costumam 
pendurar num cipó imbé esticado dentro da habitação; só os mais 
progressistas possuem um baú ou mala. Dentro ou fora da casa, os 
mais industriosos constroem uma armação de varas horizontais, bas
tante alta para não ser atingida pelos cachorros e que serve para 
guardar mantimentos ou utensílios de cozinha. Tudo o mais se guarda 
em cestos, se enfia debaixo do telhado ou se pendura nos sarrafos. 
Na parede, uma folhinha ou estampa de folhinha, uma policromia de 
santo ou, como em um caso, um grande retrato do Presidente da 
República podem testemunhar o desejo mais ou menos vivo de se 
parecer civilizado. 

2. Indumentária 

Pano para fazer roupa,. por pior que seja a qualidade, é o mais 
cobiçado dos presentes que se pode levar à população de uma 
aldeia Guaraní. A manifestação mais evidente de miséria e de pobreza 
material do Guaraní hodiemo é não ter com que vestir-se. Para ele 
as roupas de tipo europeu se tomaram tão necessárias como o são 
para nós. Nem tanto por lhe servirem de proteção contra o frio e a 
chuva, pois o rigor do tempo não o preocupa de forma tão manifesta, 
mas porque as suas relações com gente estranha exigem que o índio 
se apresente vestido. O índio "pelado", o que não possui calças e 
camisa para cobrir a nudez do corpo, não sai de sua cabana, quando 
álguém visita a aldeia. 

A roupa européia dá, pois, ao Guaraní maior segurança de atitu
des e capacidade de auto-afirmação diante do civilizado, que encara 
a nudez do índio como a expressão mais eloqüente de atraso cultura] 
e mesmo de selvageria. Na luta por um status aceitável em face do 
caboclo, o índio não pode, por isso, prescindir da indumentária. Outra 
função da indumentária de tipo ocidental é a defesa das esferas nuclea-
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res da cultura tribal. Vestindo-se à européia, o Guaraní tem a aparência 
de civilizado; evita, assim, críticas e zombarias, e mais fácil lhe é 
conservar valores culturais a que em hipótese alguma quer renunciar. 

Do ponto de vista da higiene, o uso da roupa é altamente preju
dicial, pois, a partir do momento em que o índio veste trajes de tipo 
europeu, o asseio do corpo deixa muito a desejar; é como se a indu
mentária tomasse dispensáveis os banhos. Também a lavagem da 
roupa é padrão mal integrado na cultura. Muitos são os índios que, 
ao receberem uma peça de roupa, a põem sem perda de tempo, 
usando-a dia e noite, até que lhes caia aos pedaços. 

* 
* * 

Muito antes da atual fase de aculturação, que se vem prolongando 
há uns cinco ou seis decénios talvez, o clima continental do Sul de 
Mato Grosso, bastante rigoroso nos meses de inverno, já havia levado 
as populações Guaraní (principalmente os Kayová) da região a adota
rem indumentos para se protegerem contra as intempéries. É indis
cutível, a este respeito, a influência direta de tribos chaquenhas. 

São três as peças principais da indumentána tradicional mas
culina dos Kayová: o txiripá, o txumbé e o ponchito. Todas elas são 
feitas de fio de algodão (mandydjú inimbó), produzido pelos próprios 
índios. Hoje em dia, entretanto, se tomam cada vez mais raros esses 
artefatos da índia Kayová. A geração atual ainda se lembra do tempo 
em que muitos usavam essas peças, prestes a desaparecerem. E não 
vai muito longe a época em que eram obrigatórias para quem quer 
que participasse de danças e rezas. Paí Vitaliano, em Dourados, 
ostenta-as ainda como ornato sacerdotal na festa do "batismo do 
milho" e em outras grandes solenidades, especialmente na iniciação 
dos meninos. Entre os Kayová de Amambai ouvi dizer que os meninos, 
por sua vez, se enfeitam, para a grande cerimonia, com a indumentária 
tradicional da tribo e com adornos de penas na cabeça e nos punhos. 

O txiripá, que desce até abaixo do joelho, dando a impressão 
de saia, é um simples pano de fio de algodão, de forma retangular, 
e provido de franjas (ipotj) em três lados. A parte superior (a que 
não tem franjas), previamente dobrada para trás, numa largura de 
meio palmo, passa em tomo da cintura, da direita para a esquerda, 
voltando na frente até o quadril esquerdo, de modo a cobrir dupla
mente a parte anterior do corpo e uma vez só a posterior. 
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Em todas as minhas visitas às aldeias Kayová encontrei um único 
txiripá; o de Paí Vitaliano, de Dourados. E feito de algodão não 
tingido e mede uns 140 por 75 cm; como todos ou quase todos os 
objetos ligados ao culto religioso, apresenta manchas de urucu, a 
título de enfeite. 

Disse-me certa vez um índio de Amambai: "Kayová não usa 
txiripá no meio das pernas como o Baticola do Paraguai; usa-o jogado 
na cintura e apertado com txumbé". Em Dourados, ao contrário, 
insistiram em que o txiripá e o ponchito acima descritos sempre tiveram 
ligação com exercícios de culto e que os antigos usavam, como indu
mentária comum, o tambéaó, faixa de pano passada por entre as pernas 
e presa na cintura com um pedaço de embira. Como a menção do 
tambéaó era espontânea, é provável que a peça tenha de fato existido 
na cultura Kayová. E é certo, em todo caso, que o uso do txiripá 
e do ponchito não se presta muito bem às lides da caça e mesmo 
da lavoura. 

O tambéaó Kayová, hoje em desuso, me foi descrito por Marçal 
de Souza da seguinte forma: "É grande, como que um txiripá, mas 
não dá volta e meia pelo corpo; na altura do quadril esquerdo é 
amarrado com um barbante saliente; desce palmo e meio, até a metade 
da coxa". 

O txumbé é uma faixa de algodão tecida em padrões às vezes 
muito bonitos. E usado em tomo da cintura. O exemplar maior, mais 
vistoso e mais bem trabalhado que cheguei a ver mede 209 cm de 
comprimento por 12 cm de largura, com franjas de 40 cm nas duas 
extremidades; adquiri-o na aldeia de Panambi. O menor, feito por 
encomenda de uma mulher de Dourados, tem apenas 130 por 1 O cm. 
O fio da trama é sempre de algodão branco, ao passo que a urdidura 
é de fio branco e tinto. De acordo com informação de Marçal de Souza, 
de Dourados, a tinta vermelha e a marrom para tingir algodão são 
extraídas de duas espécies de catiguá ( katiguá em Kayová, katiguá 
em Randéva); tinta amarela obtém-se da amoreira silvestre ou tajuva 
(tadiguá). Do catiguá emprega-se a entrecasca, da tajuva, o cerne, 
que se fervem junto com os fios de algodão já torcidos. (Segundo o 
mesmo informante, não somente as mulheres Kayová, mas também 
as :& andéva tecem ou teciam txumbé; estas fazem, além disso, redes 
de txumbé emendados lateralmente, como também redes inteiriças, 
no mesmo tipo de tecedura, de fio de algodão branco somente, ou 
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entremeado de fio tinto.) - Observei muitas vezes que os Kayová, 
na falta de cinto de couro, seguram as calças com qualquer faixa de 
pano colocada em volta da cintura à maneira de txumbé. 

Além do txumbé, existe também um cinto de uso exclusivamente 
ritual, o kúákuahá, ricamente enfeitado de ipoty, flores de penas de 
tucano tecidas no próprio pano; pode-se usá-lo mesmo sobre o txumbé; 
dá só uma volta pela barriga e, para fechá-lo, amarram-s'; na frente 
as franjas terminais. 

O ponchito é um poncho pequeno, de tecido de algodão bem 
cerrado. Em 1950 adquiri a Paí Vitaliano u1n exemplar com a largura 
variável entre 50 e 55 cm; média do comprimento, 125 cm; abertura 
central para a cabeça, 30 cm. Ao longo dos lados estreitos, franjas 
(ipoty) de 10 cm de comprimento, cada uma de dois fios do próprio 
ardume torcido; franjas semelhantes existem também na parte central 
do pano, distribuídas em quatro molhos, um à direita e outro à esquerda 
de cada uma das extremidades da abertura central. O pano é de fio 
de algodão branco, salvo duas listas longitudinais bem estreitas, de 
cor marrom, que o percorrem de alto a baixo. Sobre cada ombro está 
costurado um pedaço circular de pele de tucano com penas cor de la
ranja e amarelas; sobre o peito, quatro flores de penas guarnecidas de 
fios emplumados, e outras quatro sobre as costas. Uma das flores da 
parte dianteira, de penas amarela e cor de laranja, de tucano (tükã) e 
vermelhas, de canindé (kanindé), chama-se kurundúá; nandúá são as 
outras flores de penas de tucano, enquanto· os enfeites sobre os ombros 
se denominam fíemombáéhá. Segundo Paí Vitaliano, estes são "imita
ção das coisas de R andedjára"; não consegui a tradução dos diferentes 
nomes, todos "dados p.elo próprio Randedjára". O ponchito de Paí 
Vitaliano já não está completo; falta-lhe o peito e nas costas um enfeite 
alongado de algodão, sem penas, chamado iporavôhaguê. O cuidado 
com que se enfeita o ponchito e as palavras com que o sacerdote se 
refere ao simbolismo dos adornos de plumas, relacionando-os com o 
mundo dos deuses, não deixam sombra de dúvida quanto ao significado 
religioso da peça. Embora tenha a forma de um poncho comum em 
tamanho menor, o ponchito, pelo menos na atualidade, não é indu
mento comum, mas de função ritual. Só o vi usado por chefes reli
giosos. Paí Chiquinho o punha todas as vezes, a título de saudação, 
quando eu o visitava em sua espaçosa e magnífica morad~ do Panambi. 
Paí Vitaliano, que o usava em cerimonias religiosas, tinha o aspecto 
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de sacerdote paramentado, sobretudo porque o punha sempre junta
mente com as outras peças do traje tradicional Kayová. A quem quer 
que visse o velho paí vestido para as funções religiosas não podia 
escapar a grande semelhança com o padre católico; à casula bordada 
deste corresponde o ponchito enfeitado de franjas e flores de penas. 
Não haveria aí também uma reminiscência dos tempos jesuíticos? 

Em mais de uma aldeia vi que as cruzes usadas pelos rezadores 
durante as danças religiosas são vestidas de ponchito, fato para o qual 
não encontrei explicação satisfatória. Talvez seja influência da estola 
do Paraguai e de muitas regiões do Brasil rural, comum nas cruzes 
das sepulturas Kayová e ~andéva do Sul mato-grossense. Ou estaria 
ligada a esse ponchito a idéia de uma personificação da cruz? 

Mas, além do ponchito, os Kayová conhecem também o poncho 
comum. O vistoso poncho vermelho de pano de lã de fabrico industria] 
- o pytã ou puitã das populações rurais do Paraguai e. mesmo de 
Mato Grosso meridional - é uma das grandes aspirações de cada 
Kayová, mas inacessível a sua bolsa (custa talvez uns quatrocentos 
cruzeiros) . Na aldeia de Dourados havia dois Kayová que possuíam 
um poncho de lã de ovelha ( ovetxá raguê), ambos feitos por mulheres 
da tribo. O maior deles mede 2 m de comprimento por 90 cm de 
largura, sendo provido de franjas nos lados estreitos; é feito de fios 
grossos de lã pardacenta e tem de cada lado duas listas escuras, bem 
juntas uma da outra, que lhe conferem nota de grande distinção. O 
poncho pertencia ao capitão do posto, que o herdara do pai. O segundo 
exemplar é bem menor; tem apenas uns 11 O cm de comprimento por 
uma largura média de 7 5 cm; é igualmente de lã pardacenta, tendo na 
parte central uma faixa escura, de uns 20 cm. Disseram-me os índios 
que em ambos os ponchos a lã clara como a escura são de cor natural. 
Ponchos de lã ocorrem também entre índios chaquenhos. 

Peça complementar do traje Kayová masculino, embora de origem 
muito mais recente, é o aparato ( corrutela de "alpargata"), sandália 
de couro com sola de borracha, que os homens fazem de pneumático 
de automóvel. Bom presente para um Kayová é um par de solas desse 
material, pois o aparato, de uso geral entre os ervateiros da região, 
é bem adequado ao trabalho com fardos pesados no solo úmido e 
escorregadio do~ ervais. Note-se que o ervateiro carrega nos ombros 
até trinta arrobas paraguaias ou trezentos quilos de erva 1 . 
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A vestidura tradicional das mulheres Kayová parece ter desapa
recido inteiramente. Segundo a descrição obtida em Amambai, consiste 
em duas peças, o tupái e a váta. O tupái, feito de "quatro metros" 
de pano e fechado por meio de costura lateral, corresponde ao txiripá 
dos homens, tendo mais ou menos o mesmo comprimento. A índia 
"joga-o" em torno da cintura à maneira de saia e de modo a cobrir 
em três camadas a face anterior do corpo. Não é preso com txumbé, 
mas simplesmente por uma dobra na orla de cima. Para o tupái se 
emprega ou empregava só pano grosso de algodão, tecido pelas próprias 
mulheres ou de origem industrial. A váta (de "bata"?) é uma blusa 
com mangas, que desce até a cintura. 

Como as mulheres Kayová nunca dirigem cerimonias religiosas, 
não usando, por conseguinte, vestimentas cerimoniais, compreende-se 
que o traje feminino tenha desaparecido mais depressa do que o mas
culino. O ponchito e o txiripá puderam sobreviver por mais tempo, 
por corresponderem a funções importantes para a vida da coletividade. 

Entre os :Randéva do litoral não se observa mais nenhuma peça 
feminino de duas peças, mas ao typói, espécie de saco de algodão, 
que desce até meia canela, tendo, na parte superior, três aberturas, 
uma para a cabeça e outras para os braços. Tupái e typói talvez sejam 
variantes do mesmo indumento primitivo. 

* 
* * 

Com a indumentária relativamente r~ca dos Kayová, embora em 
vias de desaparecer, contrasta a dos ~andéva e a dos Mbüá. 

Entr~ os ~andáva do litoral não se observa mais nenhuma peça 
do vestuário tradicional. Os de Mato Grosso usam, como vimos, o 
txumbé e, raramente, o txiripá, semelhantes ou iguais aos do Kayová. 
O ponchito, porém, sempre parece ter sido exclusivo destes, e também 
quanto ao tambéaó e às demais peças não tive notícia entre os :R andéva. 
A roupa feminina, o tipói (typói?), que me foi descrita como similar 
ao das mulheres Kayová, parece ter desaparecido. 

Os Mbüá têm como traje masculino o tambéaó, espécie de chiripá, 
que se reduz a uma faixa de pano, que, passando por entre as pernas, 
é presa por um cinto (koãtsã) de couro ou de algodão, de forma tal 
que uma ponta cai na frente e a outra atrás. Em nenhuma de minhas 
visitas a índios Mbüá do Brasil tive oportunidade de ver um tambéaó 
original; conheci-o no Paraguai, em Paso Yovai ou Yroysã. Usava-o 
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o velho "Cacique" Pablo Vera: a peça, agora em meu poder, mede 
36 cm de largura por 124 cm de comprimento, sem as franjas. Em 
todas as aldeias brasileiras, na medida em que pude verificá-lo, o 
pano, outrora feito à mão, é hoje substituído por algodão de origem 
industrial, embora as velhas, em sua maioria, ainda o saibam tecer. 
No Itariri, os homens usavam o tambéaó por baixo das calças. - No 
Paraguai, disseram-me, as mulheres Mbüá fazem ponchos de algodão. 

O traje Mbüá feminino, a "saia Guaraní legítima", segundo a 
expressão de algumas mulheres, chama-se typydjaá. Feita de uns dois 
metros de pano, é dobrada acima da cintura ou logo abaixo dos 
seios. Tem uma costura de alto a baixo, sendo, pois, semelhante ao 
tupái dos Kayová, embora menos ampla. Nas aldeias mais isoladas, 
a maioria das mulheres e meninas ainda usa a vestimenta, ao lado de 
outras roupas. No Itariri havia algumas que a punham debaixo das 
saias ou vestidos de tipo civilizado; vi uma velha que trajava a antiga 
peça, com uma blusa, sem outra saia por cima. Nessa mesma aldeia, 
uma jovem :&andéva, pelo contacto com o grupo de Mbüá recém-vindo 
do Paraguai, adotou a peça (feita de seda artificiai e menos ampla 
do que de costume), pondo-a por sobre o vestido, quando participava 
de danças religiosas. 

NOTA 

1. Este tipo de sandália é usado também por índios de regiões andinas. 
Cf., por exemplo, Karl Schmid, 1951, p. 78. 

Capítulo IV 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE SUBSISTgNCIA 
E ORGANIZAÇÃO ECONôMICA 

Embora o Guaraní seja incapaz de conceber a vida humana sem 
as alegrias da caça e da pesca, a base de seu sustento lhe é fornecida 
pela lavoura. Por influência, talvez, de condições ambientes e, em 
parte, de tradição cultural, excetuam-se dessa regra ainda alguns grupos 
de Mbüá que dispõem de grandes e ricas áreas de mata virgem, como 
os de Xapecó, em cuja economia a caça, feita principalmente com 
laços e mundéus, prevalece muito sobre os trabalhos da roça. Quanto 
aos demais, porém, sobretudo na situação atual, em que os territórios 
de caça das diferentes aldeias se vão reduzindo de ano em ano pela 
progressiva invasão do homem branco, a importância das roças aumen
ta cada vez mais em detrimento das atividades suplementares 1 • Em 
certas aldeias, no litoral paulista, o entrosamento econômico da socie
dade índia com populações estranhas leva à f armação de padrões de 
intercâmbio comercial, através do qual o índio entra na posse de 
dinheiro ou de objetos de origem industrial que hoje se lhe afiguram 
indispensáveis, pois de há muito se integraram na cultura do grupo. 

Nas transformações que a vida econômica vem sofrendo em vir
tude do contaeto com a civilização reflete-se talvez mais claramente 
do que em qualquer outro setor da cultura a desorganização social 
que se opera na maior parte dos núcleos Guaraní da atualidade. 

Aldeias há em que os padrões predominantes na produção e no 
consumo permitem reconstituir, ainda, com relativa segurança, a orga
nização tradicional da economia, aliás bastante conhecida através das 
fontes bibliográficas. 

A eficiência econômica do indivíduo não representa fonte de 
prestígio especial. Duas são as razões principais deste fato: primeiro, 
a feição predominantemente comunitária de produção e consumo e, 
em segundo lugar, a orientação da cultura e o relevo dado à comunhão 
com o sobrenatural. O primeiro destes fatores faz com que o estímulo 
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para o trabalho se relacione estreitamente com a intensidade do senti
mento de solidariedade social. Somente com a progressiva individuali· 
zação dos trabalhos econômicos e a aceitação dos valores correspon· 
dentes como elementos de diferenciação social, a noção do indivíduo 
vadio ou trabalhador e a do homem pobre ou rico vão adquirindo 
sentido para o espírito Guaraní. 

É pequeno, por certo, o número de tribos indígenas da América 
em cuja vida a preocupação com os problemas do destino sobrenatura] 
do homem tenha alcançado o relevo que lhe cabe entre os Guaraní. 
Para estes não vale apenas a corriqueira afirmação de que nas culturas 
primitivas todos os fatos são "totais" e de que na vida tribal as 
preocupações econômicas, como outras quaisquer, são ao mesmo tempo 
religiosas. O que se nota é um predomínio extraordinário da religião 
em todas as esferas da cultura, inclusive na economia, a ponto de as 
atividades econômicas aparecerem, não raro, como simples pretexto 
para a realização de cerimonias de contacto com o sobrenatural e 
controle dos poderes pessoais que se julgam ter influência no destino 
dos homens. Quer seja um puxirão, a colheita dos produtos da roça, 
a partida para uma viagem, o aparecimento de qualquer fenômeno 

• 
inesperado ou invulgar - tudo, enfim, pode ser motivo para rezas e 
danças rituais. 

A tal ponto isto é verdade que o ciclo econômico anual - a que 
Evans-Pritchard chama de "ciclo ecológico" 2 - é antes de mais nada 
um ciclo de vida religiosa, um como que "ano eclesiástico", que acom
panha as diversas atividades de subsistência, em especial as diferentes 
fases da cultura do milho. 

É possível que o entrosamento do ano agrícola com o religioso 
se ligue ao passado missioneiro da tribo. A festa em que se faz a 
colheita ritual do primeiro milho coincide mais ou menos com Natal, 
Ano Bom e Reis, e vários aspectos das cerimônias, bem como certos 
apetrechos rituais, justificam a hipótese, que desejo discutir em outro 
trabalho, de que nela há uma série de reminiscências do tempo das 
reduções. Além disso, é possível que tenha havido coincidência parcial 
entre a antiga tradição cultural da tribo e o ritmo sócio-religioso 
trazido pelos Jesuítas. 

Em conseqüência da policultura de todos os grupos Guaraní, 
os trabalhos do amanho da terra se distribuem por todo o ano. Nem 
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por isso deixa de haver períodos de trabalho muito intenso em oposição 
a outros em que há "mais folga". 

Assim, entre os Kayová e os ~andéva do Sul de Mato Grosso, 
a lavoura do milho segue, em linhas gerais, o seguinte calendário: em 
maio, a roçada; de maio a junho, a derrubada da mata virgem; em 
agosto, a queima; de agosto a outubro, o plantio; de março em diante, 
a quebra. Isto vale para o milho duro, destinado à venda. O milho 
mole, saboró, já se colhe desde o princípio do ano; esta é a época 
do "mantimento novo''. Para o feijão ( kumandá) há duas épocas de 
plantio. Uma coincide com a do milho, plantando-se o feijão às vezes 
até na mesma roça, "de mistura", para ser colhido na primeira 
quinzena de novembro. É o chamado "feijão das águas", nome que 
alude ao tempo das chuvas, mais freqüentes de novembro a janeiro. 
Mas também em dezembro se preparam roças de feijão, seguindo-se 
o plantio em janeiro, a limpa em março e a colheita em princípios 
de abril. Em abril também se colhe o arroz. O plantio da mandioca 
se dá em maio, a limpa em março do ano seguinte. A cana-de-açúcar 
é plantada em maio e colhida depois de um ano. Amendoim (mandúi) 
planta-se em janeiro e colhe-se em julho. 

De modo geral, a época em que o trabalho se acumula mais são 
os meses de agosto e setembro, enquanto a do "mantimento novo" 
é a de menos atividade nas plantações. Mas o período de trabalho 
mais intenso nas roças da aldeia é também o da changa (trabalho 
remunerado) nas roças dos fazendeiros e . sitiantes. E como a changa 
é um dos poucos recursos de que o índio dispõe para obter algum 
dinheiro, muitos se atrasam nas próprias roças por changuearem nas 
fazendas próximas. Convém mencionar, de passagem, ser este um 
dos fatores de desorganização econômica de todos os grupos indígenas 
daquela região, mesmo dos mais conservadores. O problema se agrava 
pela changa nos ervais, visto que a safra de erva-mate se estende, 
por sua vez, pelos meses de julho a outubro. A impossibilidade de 
conciliar as atividades antigas com as inovações oriundas do contacto 
com o homem branco e a incapacidade de substituir sem mais nem 
menos a estas por aquelas parecem ser as causas principais da desinte
gração cultural e destribalização dos grupos Guaraní do Sul de Mato 
Grosso. 

Na medida em que existe calendário religioso e social, este é o 
do milho. Há uma concentração social anual por haver apenas uma 
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colheita de milho, que se inicia com a grande festa do íiemongaraí ou, 
como preferem dizer os Kayová, avatí-mongaraí, "batismo do milho". 
A não ser em casos excepcionais, mesmo o milho saboró, que ama
durece em três ou quatro meses, é plantado em uma época apenas, 
ao contrário do que se dá com outras tribos indígenas da América, 
como na Colômbia, que têm duas colheitas de milho anuais 3 • 

Na lavoura Guaraní, o cultivo do milho assume importância in
comparavelmente superior à de qualquer outra espécie vegetal. O 
milho, além de ser uma das principais fontes de alimento (sobretudo 
entre os Nandéva e os Kayová) , constitui a principal matéria-prima 
para a fabricação de chicha (bebida fermentada) e é, além disso, 
produto que sempre encontra mercado fora da aldeia. 

O milho primitivo dos Guaraní é o milho mole, conhecido entre 
os caboclos pelo nome de saboró. Há os que o chamam de catetinho, 
originando assim confusão com o cateto duro. Como o saboró não 
se presta para o comércio, os Guaraní passaram a cultivar ao mes
mo tempo o milho duro, que os próprios índios também já conso
mem. A este último, que leva seis meses para amadurecer, se dá, 
genericamente, o nome tupí, o que indica tratar-se de espécies de pro
veniência estranha, quer de tribo não Guaraní, quer do mundo civi
lizado. O Guaraní tem plena consciência da distinção entre o milho 
saboró como elemento cultural tradicional e o milho duro, recebido 
de fora em época mais ou menos recente e que não foi possível re
jeitar, uma vez que havia necessidade de produzir para o comércio, 
a fim de se obter dinheiro. Ao milho saboró, de grão mole, que fru
tifica de dois a três e amadurece em quatro meses, inere caráter sa
grado; considerado a principal dádiva dos seres míticos chamados 
Djakairá (isto entre os Kayová), é também o que melhcr se presta 
para a fabricação de chicha. As roças de milho mole e as de milho duro 
se fazem em separado e toma-se a precaução de não misturar as se
mentes; os grãos das espigas que revelem cruzamento não servem para 
o plantio. Um e outro se plantam uma só vez por ano, entre os me
ses de agosto a outubro, iniciando-se a colheita mais ou menos en1 
janeiro, quando se realiza a grande festa do avatí-mongaraí. 

As denominações dadas às variedades de mi1ho saboró não são 
uniformes; diferem de aldeia em aldeia e, mais ainda, de um subgrupo 
para outro. Em minhas viagens colhi espécimes de umas sete ou oito 
variedades, entregando-as, para o estudo genético, ao sr. Professor 

I 
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Frederico Brieger, da Escola Superior de Agricultura Luís de Queirós, 
de Piracicaba. Algumas são plantas de baixo crescimento, razão pela 
qual se fala, conforme o grupo, ora em avatí mltã, ora em avatí 
karapé, ora em avatí miri. Como na maioria das variedades as es
pigas são alongadas em comparação com as do milho duro, também 
se usa para ela a designação avatí pukú. Além disso, faz-se distin
ção indicando a cor: morõti (branco), djú (amarelo) ou pytã (ver
melho), pará (pintado: de grãos amarelos e pretos em mistura). 

De todas essas variedades se destaca., pelo interesse etnológico, 
o avatí djakairá morõti ou avatí pukú morõtl, de pé alto e grão bran
co, o preferido para fazer chicha. Especialmente o Kayová se refere 
a ele com sensível respeito. "Este tem luxo, não dá em qualquer 
terra"; não dá em kaá ti (paisagem de campo), nem em roçado novo, 
só na capoeira. E é preciso "benzer a semente", acentua um infor
mante. "Este é muito delicado", diz outro; "a gente planta a roça e 
já não cruza mais; e é preciso batizar a terra." Na realidade, as 
precauções cerimoniais e mágicas são tomadas também com as outras 
variedades, mas, pelo m.enos entre os Kayová, dá-se maior importância 
ao avatí djakairá morõtl. 

Fato interessante, também para o geneticista, é o de que os 
Kayová e outros Guaraní têm receio de que o milho possa degene
rar. No Posto Indígena Francisco Horta encontrei um rezador, de 
origem IV andéva, que me comunicou curiosa teoria sobre o assunto. 
Era mais ou menos a seguinte: Do avatÍ' pukú existem duas varieda
des, morõti e pytã, a branca e a vermelha. Diziam os antigos que a 
vermelha nasce junto à branca, para esta não degenerar e dar sempre 
espiga graúda. O milho vermelho se origina do salpicado, e este do 
branco; é como se fosse melado, rapadura e açúcar. O vermelho sai 
do branco, nas covas que se abrem, em posição oblíqua, em dire
ção do nascente. Planta-se apenas sementes brancas, não pintadas 
ou vermelhas. A cor vermelha é efeito da.luz solar; as espigas se tor
nam assim por influência direta do sol e elas fazem, por sua força, 
que as brancas se tornem fortes também. O milho vermelho,avatí pukú 
pytã dá a "força" ao milho branco, para este ter espigas grandes e 
pesadas. Djakairá foi um índio Kayová que recebeu o milho saboró 
branco das mãos da "Vírgen de los Milagres", em Caácupé, no Pa
raguai, quando fugia das forças de Lopez. - Abstração feita do 
fecho, nascido talvez no cérebro do próprio informante, toda a ex-
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planação, apesar de não ser convincente, e de não corresponder bem 
às exigências de nossa lógica, parece ter o mérito de mostrar que a fa
miliaridade do Guaraní com o milho e o seu cultivo, remontando 
talvez a época muito antiga, lhe confere noção perfeita dos f enôme
nos de degenerescência característicos dessa planta doméstica. Na im
possibilidade de explicar satisfatoriamente e de modo racional os dados 
empíricos, que, não obstante, se lhe impõem ao espírito em forma 
de problema "científico" a ser resolvido, o índio lança mão de repre
sentações de seu mundo sobrenatural, mas sem por isso contentar-se 
com uma solução que fique inteiramente no plano das idéias míticas, 
tão ao gosto, aliás, da mentalidade Guaraní. 

Todas as atividades que se referem à produção do milho cons
tituem ou podem constituir ensejo para cerimônias religiosas, mormen
te entre os Kayová. Parece que a freqüência das cerimônias e as situa
ções especiais em que devem realizar-se dependem da decisão e 
do critério do respectivo paí ou rezador. u ·m paí do Posto Indígena 
Benjamim Constant em Amambai me descreveu toda uma seqüência 
de mongaraí ( cerimônias, bênçãos, ' 'batismos"), verdadeiro ciclo ceri
monial paralelo ao da lavoura do milho. Angá é "fazer a bênção'', ato 
que na referida aldeia se realizaria em oito fases dif e,:entes: antes de se 
queimar a roça ( djadjapó rosá roráangá, vamos fazer a bênção da 
roça); na véspera do início do plantio ( djahá angá iianderosá kayguê, 
vamos batizar a roça queimada) ; quando o milho tem cerca de meio 
metro de altura, isto é, quando se trata de combater o hü a só, bicho 
que devora as folhas ( djahá iianembo' é iiandé avatí rü ar aso ré); quando 
se forma o grão, época em que pode sobrevir a "ferrugem", "provenien
te da larva de mosca" ( djahá djarú avatí mberúre); quando já se pode 
tirar milho verde (djahá djarú iiandé avatí iiahangá); depois de se p.re
pararem as primeiras comidas com milho verde ( djahá hovasá iiandé 
avatí djyguê); e, enfim, quando se faz a primeira chicha do milho ver
de ( djahá djárú kãvira angá ou djahá djaporahêi kãvira angáre). 

Em suma, tudo o que diz respeito ao milho se associa ao mundo 
sobrenatural. É verdade que se fala em cerimônias correspondentes 
também para as outras plantas de cultivo - mandioca, batata-doce, 
feijão, abóbora, morango, fumo, algodão - mas estas parecem llmi
tar-se ao "batismo" dos primeiros frutos, espécie de exorcismo da 
"primeira cestada". Diante da cruz que se encontra defronte à casa do 
paí, cada mulher deposita a sua canastra, o mynakú, para se "batizar" 

f 
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e "para não dar cólica". Isto vale para todos os produtos da roça, 
dos quais o milho se distingue por fornecer os marcos de um genuíno 
calendário econômico-religioso, a ponto de, como vimos, se poder 
quase falar numa "religião do milho''. 

* 
* * 

Em comparação com o milho, a mandioca tem importância se
cundária na alimentação tradicional dos Guaraní. Nem por isso deixa 
de ser considerada como indispensável, especialmente nos meses em 
que o milho começa a escassear. Existe em todas as épocas do ano e 
constitui alimento permanente da cozinha indígena. Nas aldeias do 
litoral paulista, a farinha de mandioca, em conseqüência do contacto 
com o sistema alimentar do caiçara e talvez também em virtude das 
condições geográficas, sup.erou de há muito a importância do milho na 
cozinha indígena. Note-se, a este respeito, que nas culturas Tupí-Gua
raní localizadas no Leste da América do Sul a mandioca sempre pa
rece ter tido maior importância do que o milho, ao contrário do que 
se nota para os lados da Cordilheira Andina. 

Para cozinhar, usa-se naturalmente a mandioca doce ou aipim, 
de consumo considerável em algumas aldeias, especialmente Kayová. 
Em nenhuma ·das comunidades, exceto as duas antigas do litoral paulis
ta (Bananal e Itariri), deparei com a fabricação de farinha de mandio
ca brava. E aí as fases do processo, bem como todo o tráfico, são 
praticamente iguais aos que se observam na população caiçara, que 
por sua vez conheceram, há séculos, a mandioca através dos primi
tivos indígenas da costa. E entre os atuais Guaraní há mesmo cons
ciência de que, pelo menos em parte, se trata de conhecimentos 
transmitidos pelos caiçaras em época recente. 

Assim, afirmam ter sido "com os praianos por aí" que aprenderam 
a fazer manema, como dizem estes, ou pari kãtã (farinha dura) , 
segundo a expressão híbri_da dos Guaraní. A massa ralada que se 
destina à obtenção do pat'i kãtã junta-se mandió py, mandioca pre
viamente macerada no rio (durante quatro dias e quatro noites) e 
depois socada no pilão; o conjunto fica no tipití durante uma noite, 
para escorrer a mandiókuêra. Passa-se a massa pela peneira. Depois 
fomeia-se, colocando pouco a pouco a massa seca 4 • 
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Mas faz-se também farinha branca, parl vévé ou, como alguns 
dizem, mandió-kúí morõti (pó branco da mandioca), segundo pro
cessos idênticos aos dos caiçaras. 

- Na medida em que pude assistir à fabricação de farinha, todo 
o trabalho era feito pelas mulheres. Mas não parece haver a este 
respeito rígida divisão sexual de trabalho. No Itariri tirei uma fotografia 
do velho Capitão Silvino, demonstrando o uso do ralo. 

. É na importância assumida pela farinha de mandioca na alimen
tação dos ~andéva do litoral que encontramos um dos principais 
traços da aculturação econômica por eles sofrida através do contacto 
com os praianos. Sem farinha sentem-se pobres. O velho Pedro Pires 
não se cansava de pedir que eu lhe mandasse um "forno" (tacho 
para fazer farinha). Acreditam que a farinha é o alimento melhor; é 
nela "que está a força". Já de manhã cedo a tomam com café, 
lançando-a na boca 5 • 

Entre as numerosas plantas cultivadas pelos Guaraní cumpre 
mencionar o tabaco, pela importância que lhe cabe na vida cotidiana 
e sobretudo em alguns rituais. 

"Petiguara" ("mascadores de fumo") era designativo ou apelido 
de, ao que parece, mais de uma tribo Tupí do Brasil antigo 6

; "come
dores de fumo" poderiam ser chamados também os Kayová de Mato 
Grosso. Não só nas cerimônias religiosas, mas a qualquer hora do 
dia ou da noite o Kayová menos aculturado faz uso do pety gúí (pó 
de fumo) ou "pety itamõi" (fumo dos antepassados). É um pó de 
tabaco, espécie de rapé, que, em vez de se aspirar, se põe entre o 
lábio inferior e a gengiva, onde fica sob a ação da saliva. Preparação: 
folha de fumo verde, sapecada sobre uma grelha e triturada entre 
as mãos; junta-se: cinza de guadjáyví, guajuvira, mas só a cinza 
branca, externa, chamada huguê; além disso: ky yi ou kumbarí, "pi
~enta malagueta", nativa na região, segundo informação dos próprios 
índios. Já o velho Dobrizhoffer refere que os Cainguá (provavelmente 
Kayová) mascavam fumo, que traziam consigo em pequena cuia 
suspensa à cintura 7 • Falaram-me também de um fumo-de-mascar cha
mado maxakáro, outrora em uso entre os Kayová. Tiram-se as folhas 
tenras da planta, que se colocam na cinza quente e depois se batem 
com um pedaço de pau. Resulta uma massa de fumo e cinza, que se 
masca. A facilidade com que hoje se obtém fumo em corda para 
mascar é certamente responsável pelo abandono. do maxakáro. 

' l 
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.O uso do cachimbo é menos generalizado entre os Kayová do 
que nos outros subgrupos da tribo. É verdade que estes em grande 
parte já deixaram de fabricar cachimbos, mas em todo caso compralil 
os pequenos pitos que se oferecem nas vendas caboclas. Uma das 
peças mais interessantes da cultura material dos Mbüá é o cachimbo, 
pêtyguá, de forma típica, feito de barro ou de nó de pinho. Fumam-no, 
de maneira "comunista", duas, três ou mais pessoas; depois de umas 
poucas cachimbadas, o fumante o passa para as mãos do companheiro . 
Hoje muitos Mbüá já fazem cigarros (pêty nomimbiré) de palha, que 
preferem aos de papel. Entre os :Fiandéva do litoral encontrei uma 
velha que fazia cachimbos de barro, muitos deles de fornilho orni
tomorfo. 

Entre os Mbüá, quase todos fumam, inclusive as crianças de 
pouca idade; uma vez ou outra, as crianças rejeitam o cigarro, porque 
têm medo de ficar tontas: . "txedjuká". Entre os :Fiandéva são princi
palmente os homens que fumam; mas também boa parte das mulheres. 

Entre os vegetais cultivados nas aldeias do Sul de Mato Grosso 
deve mencionar-se, embora de passagem, o yrukü ou urucu, planta 
que não é nativa naquelas paisagens. Os Kayová consideram sagrada 
a tinta de urucu, dizendo que o seu "abuso" acarreta sanções sobre
naturais. Todos os objetos cerimoniais dos Kayová, inclusive a cruz 
(kurusú) usada pelos homens e o bastão de ritmo (takuá) das mu
lheres, o banquinho (apyká) e o altar (yvyrá), são esfregados com 
urucu depois de se raspar um pouco a superfície das peças para a tinta 
pegar melhor. Por ocasião de cerimônias ou na recepção de alguma 
visita, o Kayová gosta de cobrir o rosto com uma camada de urucu. 
A tinta se usa fresca ou cozida. Neste caso, fervem-se os grãos com 
um pouco de água, sem nenhum outro ingrediente; tira-se a semente 
e torna-se a ferver a massa até tomar consistência pastosa, forma em 
que a tinta não empedra e se conserva por tempo ilimitado. A técnica 
dos :Fiandéva, pela descrição que obtive, é a mesma. 

* 
* * 

Ao lado da extração de plantas de uso terapêutico, que são 
muito numerosas, e outras, de aproveitamento industrial, o Guaraní 
explora de maneira extensiva, mas não intensiva, os recursos vegetais 
de seu ambiente no que se refere à alimentação. 
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A coleta é, pois, de importância secundária como fonte de man
timentos. Entre as exceções, pode-se mencionar a coleta da guavira 
pelos Kayová nos campos do Mato Grosso meridional, atividade que 
leva todos os anos bandos inteiros de índios a vaguearem durante 
semanas, nos meses de novembro a dezembro, pela paisagem livre, 
onde ficam acampados ao céu aberto. Mas o interesse pela guavira 
hoje em dia já se liga à aculturação, pois o fruto é fonte de dinheiro: 
a guavira, que é silvestre e abundantíssima, é vendida a fábricas de 
aguardente e vinagre. 

De uso fortuito na cozinha Kayová são muitas espécies vegetais, 
como, por exemplo, um cará nativo (que não é o cará-do-ar) e não 
cultivado, de bulbo bem grosso. 

* 
* * 

A caça e a captura de animais fazem parte das atividades coti
dianas do Guaraní. Tive ocasião de observar a sua importância princi
palmente entre os Mbüá do Rio Branco. Todas as manhã( grande 
parte dos homens sai de casa, embrenhando-se pelo mato "para ver 
mundéu". Cada homem tem no mato quatro, cinco ou mais mundéus 
de jiçara e laços. Com laços de varas elásticas pegam-se "pela mão" 
(isto é, pela pata dianteira) porcos, veados, antas etc. Os laços para 
antas são de corda muito grossa. Para pegar macucos e outras aves, 
armam-se laços pequenos, fio i, que prendem a ave pela perna. 

Desde que se conhece a espingarda (mboká) - que, aliás, poucos 
possuem, - o uso de flechas, inclusive do guyrá piá (flecha para 
aves; rombuda, para não ficar presa nas árvores) se vai tornando 
cada vez mais raro. Como conseqüência do,s contactos culturais, nota-se 
que a técnica de fabricar arcos e flechas, embora continue tendo 
grande utilidade econômica para esses Mbüá, deixou de ligar-se à 
caça, para assumir interesse comercial, de vez que há sempre compra
dores interessados em armas indígenas, embora fabricadas sem esmero. 
O caçador, porém, vai munido de espingarda e, saindo pelo mato, 
imita, por assobios, a voz do macuco, do jacu, do macaco. Para chamar 
macucos, aliás, também se usa apito de origem industrial, "flauta para 
enganar macuco". Vê-se que o processo aculturativo atingiu em cheio 
as preocupações econômicas mais genuinamente indígenas. Mas como 
são poucos os indivíduos que possuem espingardas, é evidente que 
esse aspecto da aculturação econômica equivale, em certo sentido, a 
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uma desintegração cultural, criando necessidades sem proporcionar os 
meios de satisfazê-las. 

Quando na proximidade da aldeia aparece alguma vara de porcos 
do mato ( tadjasú), realiza-se uma caçada coletiva, da qual participam 
umas quatro ou seis pessoas. A distribuição dos animais abatidos, feita 
por quem os matou, beneficia todas as famílias-grandes da comunidade. 
Reparte-se tudo em porções iguais, inclusive para o caçador, e não há 
partes especiais destinadas a este ou aquele. 

* 
* * 

A semelhança do que se dá com muitos outros aspectos da cultura 
Guaraní, a importância da pesca no conjunto das atividades econômi
cas varia, como é natural, de acordo com as possibilidades e condições 
ambientes. Disseminados por uma área imensa, as aldeias ora se encon
tram à beira de cursos fluviais piscqsos, ora em regiões que oferecem 
peixe em pequena quantidade, o que evidentemente condiciona em 
larga escala o interesse dispensado a essa fonte de alimento. 

~ verdade que há também diferenças de caráter indubitavelmente 
cultural. Enquanto os Nandéva do Bananal, por exemplo, se limitam 
a pegar, com auxílip do covo e raramente com anzol, algum peixe do 
rio - taray (traíra), bagre, cará - e ao passo que entre os Kayová 
a pesca é praticamente inexistente, os Mbüá, onde quer que estejam 
aldeados, procuram aproveitar, o mais que podem, a piscosidade dos 
cursos fluviais. 

São vários os métodos de pesca em voga entre os Mbüá. Na 
aldeia do Rio Branco, por exemplo, registrei a existência de covos de 
taquara ou de timbópé (empregados só pelos homens), de anzóis de 
metal (usados de preferência pelas mulheres), de parí com timbó 
e de mundéus de peixe. Quanto aos anzóis de metal, afirmam usá-los 
desde tempos imemoriais; não os possuindo comprados, fazem-nos de 
arame ou, quando para lambaris, de agulha de costurar; na falta de 
linha comprada, recorrem à fibra de tucum. Para a pesca com timbó, 
constroem um parí no rio, cortam timbó, colocam-no sobre uma pedra 
e amassam-no com outra, jogando-o em quantidade dentro da água. 
No mundéu de pesca não se usa timbó; faz-se um "chiqueiro" dentro 
do rio, com uma tábua que cai ("desarma") quando a traíra ou outro 
peixe mexe na isca. Alguns indivíduos ainda pescam com auxílio de 
arco e flecha. Quanto ao arpão e à rede de pescar, dizem nunca tê-los 
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usado. Os peixes não são enfiados em cordel, mas recolhidos nun1 
cesto ou, na falta deste, enfiados num pauzinho provido de farpa. De 
vez em quando se organizam pescarias coletivas. Sendo longe de casa, 
os homens pescam, enquanto as mulheres assam o peixe no próprio 
local (mokã é), onde é consumido. Quando perto, levam tudo para a 
aldeia, onde repartem o produto com os que ficaram. 

As pescarias coletivas dos Mbüá do Xapecó se prolongam durante 
meses. 

* 
* * 

Apesar do pouco relevo das preocupações econômicas na cultura 
tribal, nota-se um senso de propriedade privada bastante vivo. O 
pesquisador, procurando adquirir para a coleção etnográfica algum 
objeto - um cesto, por exemplo - que pertença a uma criança, 
não o consegue sem a anuência desta, embora talvez ofereça, a 
título de remuneração, um utensílio muito cobiçado pelos pais. O 
dinheiro recebido na rua pelas crianças por ocasião das visitas a 
São Paulo ou a outra cidade pertence a elas mesmas; gastam-no geral
mente com pão de trigo (mbodjapé), uma de suas guloseimas prediletas. 
De outro lado, em se tratando de alimentos de consumo imediato, o 
o indivíduo faz prevalecer o seu interesse. Em São Paulo, ofereci 
certo dia a um grupo de Mbüá uma cesta com algumas dúzias de 
bananas; todos avançaram a um tempo sobre as frutas, cada qual 
agarrando o que podia, e escondendo imediatamente o produto de sua 
agilidade debaixo das cobertas, dos sacos de viagem ou ca~acos espa
lhados pelos cantos do casebre em que os índios se haviam alojado. 
É atitude que contrasta sensivelmente com a eqüidade que esses mesmos 
Mbüá fazem valer quando distribuem na própria aldeia o produto da 
caça (mesmo individual). Vê-se que neste caso continua viva antiga 
instituição da economia tribal. 

Do ponto de vista da aculturação econômica, é interessante a 
atitude dos Guaraní em fase do dinheiro (pirê, peráta; pirápirê, dinhei
ro-papel; entre os ~andéva do Itariri ouvi: retsá guatsú, olhos grandes, 
para as notas graúdas, e retsá mirim, olhos pequenos, para as miúdas, 
expressões essas correntes também no Paraguai) . O valor que lhe 
atribuem, e que aumenta com a marcha aculturativa, é muitas vezes 
mais simbólico do que real, parecendo corresponder antes à imitação 
de uma atitude econômica alheia às solicitações culturais. O dinheiro 
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existe para ser gasto; não se trata de economizá-lo e à sua poupança 
não corresponde função na cultura Guaraní. (O Capitão Francisco, 
do Rio Branco, certa vez me disse ter guardado uma porção de 
moedas, mas não dinheiro em notas, que, afirmava, se estragam facil
mente. ) A consciência de outras possibilidades de fazer economia · -
através da aquisição, por exemplo, de um cavalo, de um tráfego de 
mandioca ou de outros valores - só aparece em estado aculturativo 
posterior à assimilação de muitos padrões da vizinha cultura rural. E 
neste caso a posse desses valores materiais já começa a representar 
fator de distinção social. 

A propriedade das terras se individualiza na medida em que é 
o indivíduo que a cultiva. Somente entre os Mbüá do Rio Branco 
encontrei uma roça de propriedade coletiva, um bananal, e pensava-se 
em desenvolver uma criação de porcos, igualmente coletiva. A regra, 
em todos os subgrupos, é que as plantações pertencem a quem as 
tenha feito e que a terra cultivada por um indivíduo lhe continua 
pertencendo indefinidamente. Tratando dos Txané e Txiriguâno, 
escreve Erland Nordenskiõld : "Suivant Vocapoy, les chefs sont seuls 
possesseurs de la terre. Batirayu disait que les droits de propriété du 
sol sont réglés en telle sorte que chacun cultive le terrain qui lui 
semble bon. La terre qui a déjà été cultivée est considerée comme 
ayant un propriétaire, même lorsqu'elle est restée en friche pendant 
de longues années. Aussi les champs en friche aux-mêmes font-ils 
partie de l'héritage" 8

• Ora, esta explicaç~o dada por Batirayu vale, 
ipsis litteris, para todos os grupos Guaraní, na medida em que pude 
observá-los. Qualquer roça abandonada continua sendo "posse" de 
quem a fez; no Araribá, por exemplo, encontrei índios que se consi
deravam donos de "posses" no Bananal, onde tinham morado havia 
muitos anos. 

* 
* * 

lndice inequívoco do grau de desorganização social da maioria 
das comunidades Guaraní é o progressivo abandono dos padrões de 
trabalho coletivo. É conseqüência direta da individualização das preo
cupações econômicas. Por outro lado, o sucessivo entrosamento dos 
grupos indígenas na economia regional cabocla leva ao restabeleci
mento do trabalho cooperativo, mas em moldes já modificados. 
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Vários autores trataram de investigar as origens histórico-culturais 
do mutirão ou puxirão brasileiro; entre eles, há os que admitem haver 
na instituição cabocla confluência de elementos indígenas, ibéricos e 
africanos. Não cabe aqui discutir o problema, de difícil solução. Em 
todo caso, é indubitável a filiação ameríndia do mutirão, revelada já 
pelas fontes dos cronistas, como pela própria denominação, de origem 
Tupí-Guaraní; por exemplo: puxirõ (Kayová), puxirü (Mbüá), 
apatxirü (Tapirapé). Entre os :Randéva do Araribá deram-me o nome 
anomoóita como designativo de mutirão. Entre as tribos dessa família 
lingüística, o trabalho coletivo da roça parece ter sido bastante genera
lizado. Mas também tribos brasileiras de outra classificação, como os 
Bakairí 9 , conhecem ou conheceram instituições desse tipo. 

Em todos os grupos Guaraní por ID:im visitados obtive indicações 
precisas sobre a existência do mutirão ou puxirão. Tive oportunidade 
de assistir repetidas vezes a reuniões dessa natureza, como em Doura
dos entre os :Randéva e em Panambi entre os Kayová. De modo 
geral, pode-se dividir em duas categorias bem distintas os trabalhos 
coletivos dos Guaraní; os que se fazem para determinada pessoa, ou 
seja, para uma família, e os que se destinam à coletividade como tal. 
O primeiro caso, o mais freqüente, é comum nos três subgrupos da 
tribo e, com a marcha da aculturação, tende a conformar-se com 
novas concepções econômicas, nas quais se inclui a idéia do cômputo 
de rendimento. Em algumas aldeias, hoje nem todos conseguem reunir 
um grupo de companheiros para um dia de trabalho. "Só quem pode", 
disse-me o velho Pedro Pires, índio :Randéva de Itariri. :e preciso ter 
prestígio e possuir mantimentos para os que vêm trabalhar. Assim, 
a instituição cooperativa funciona a serviço de interesses individuais, 
ou seja, em benefício de pequeno grupo, a família elementar. Antes 
que se individualizem os padrões de trabalho, o seu fruto deixa de 
ser coletivo. "Quem pode" realiza um puxirão para abrir a roça, outro 
para plantar, outro para construir a sua casa, e assim por diante. 
Pedro Pires quis fazer um puxirão e não o conseguiu: os convocados 
não compareceram. E depois me explicou: hoje é difícil fazer puxirão; 
os mantimentos estão muito caros. 

O puxirão deve ser interpretado como expressão de solidariedade 
de um grupo de vizinhança ou grupo local. Quanto menor este grupo 
e maior a sua coesão, mais fácil é realizar o puxirão. As vezes a 
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participação não ultrapassa o raio de parentela, ou seja, de duas ou 
três famílias-grandes ligadas uma à outra por laços conubiais. 

O "dono" do puxirão (entre os Mbüá e :Randéva) compra carne 
e farinha ou mata um capado. A sua mulher se encarrega de preparar 
a comida para o grupo todo, auxiliada ou não por parentes ou amigas, 
que ajudam a carregar água, socar arroz ou em outro mister. 

Dia de puxirão é dia de festa, geralmente um sábado. Em certos 
grupos, termina com um baile regado de pinga, em outros com animada 
festa de chicha ou cauim, à maneira do que, segundo os cronistas, 
se teria verificado entre os antigos Tupinambá. Isto vale para os 
Kayová, que, aliás, não deixam de manifestar viva satisfação durante 
os trabalhos, acompanhados de constantes gritos de alegria, gracejos 
e estimulante competição entre as pequenas turmas em que se divide 
o grupo em atividade. O trabalho se transforma em jogo. Entre os 
Kayová a ligação entre festas de chicha e puxirão é tão estreita que 
não há como acentuar a função econômica das festas. Segundo o 
padrão tradicional dos Kayová, o "dono da chicha", como eles dizem, 
não oferece comida, mas apenas a chicha; é verdade que os partici
pantes podem tirar algum mantimento da roça do "dono". O período 
da manhã é dedicado ao trabalho, a tarde e a noite à bebedeira e 
às danças. 

Entre os :Randéva de Dourados, onde o puxirão parece ter per
dido em grande parte a função primordial de manifestação de solida
riedade do grupo, há a tendência de substituí-lo por padrões mais 
racionais - ou mais vantajosos e eficientes do ponto de vista econô
mico. Se alguém dispõe de quantia suficiente para organizar um 
puxirão, prefere empregá-la para empreitar a roça a um parente ou 
companheiro; assim evita os dissabores decorrentes das bebedeiras. 
E puxirão sem bebida dificilmente se realizaria. - No Araribá, por 
sua vez, o puxirão está desaparecendo pelo fato de não subsistir o 
antigo espírito de mutualidade e cooperação; tendem a abandoná-lo, 
porque se tornou comum não se retribuírem os serviços prestados ao 
companheiro. Como a participação nos trabalhos é inteiramente livre, 
não havendo consenso quanto à sua obrigatoriedade moral, o não-com
parecimento não é sequer motivo para desavenças. g que a instituição 
deixa de desempenhar a função primordial, que é a de assistência 
mútua. 
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Mais uma vez se confirma dessa maneira que a mudança mais 
• 

incisiva provocada pelos contactos culturais consiste no abandono de 
antigos padrões de solidariedade e cooperação que vigoravam na 
satisfação de todas as necessidades vitais, quer fosse nas práticas 
religiosas, nas atividades econômicas ou em quaisquer outros domínios 
da existência. 

Por outro lado, nos lugares em que os Guaraní vivem em asso
ciação com moradores caboclos ou na proximidade deles, o puxirão 
pode revelar-se meio eficaz para estreitar as relações com os "nacio
nais". Mormente o baile que encerra o dia de trabalho em comum 
assume às vezes a feição de confraternização interétnica. Os índios, 
por seu turno, atendem prazerosos à convocação feita por um sitiante 
caboclo. i;: o que se verüica, por exemplo, entre os ~andéva da aldeia 
do Bananal. 

A segunda forma do puxirão - trabalho coletivo para todo o 
grupo local - foi observada só na aldeia do Rio Branco. Como a 
comunidade se reduz em última análise a uma associação frouxa de 
fann1ias-grandes, compreende-se que o empreendimento não parta da 
ordem de algum chefe, mas de combinação entre todos, comparável 
talvez às decisões do "conselho dos velhos" entre os antigos TupinamQ.á. 

Dessa maneira surgiu na aldeia um bananal de uns oitocentos 
pés de banana, de propriedade conjunta, i. .é, "da sociedade"·, consti
tuída por toda a aldeia (excluído um velho ~ andéva, que colaborou 
"só de adjutório", pois chegou depois de pronta grande parte do 
trabalho). A derrubada para formar o bananal se fez em dois puxirões; 
a plantação também foi feita em conjunto, mas sem puxirões. O 
plantio se foi realizando antes que se concluísse a derrubada; não 
houve, portanto, queimada, e as bananeiras cresceram entre as árvores 
caídas. Os índios explicaram a sua atitude pela pressa de obter bananas, 
não somente para a criação de porcos, que estavam iniçiando, como 
para sua própria alimentação. Continua, pois, o imediatismo econô
mico, em conflito com o desenvolvimento duma lavoura racional. 

Em muitos núcleos bastante influenciados pela cultura cabocla, 
a conservação e limpeza dos caminhos também é feita em forma de 
trabalho coletivo. Se o capitão da aldeia tem prestígio para tanto, 
convoca os homens para o "adjutório"; caso contrário, há "combina
ção 9 entre os moradores. Cada qual leva a sua merenda - ou não -. 
Ao contrário dos puxirões .. propriamente ditos, essa forma de trabalho · 
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coletivo não se prende, por certo, a nenhuma instituição inerente à 
cultura tradicional. 

A transformação das primitivas condições de vida pelo contacto 
com a sociedade ocidental de tipo capitalista fez surgir novas formas 
de trabalho cooperativo. Assim, entre os Mbüá do Rio Branco, que 
fornecem artef atos indígenas a turistas e banhistas, qualquer indivíduo 
pode erigir-se numa espécie de empreiteiro ou diretor económico, 
convocando ou convidando os companheiros para trabalharem com 
ele, durante um ou mais dias, na confecção de arcos, flechas, bengalas, 
espadinhas e outras coisas mais. O empreteiro vende os produtos em 
Santos, São Vicente ou São Paulo, distribuindo parte do lucro, de 
preferencia em forma de mantimentos comprados, entre os que o 
tenham auxiliado. 

Nos puxirões Mbüá a que acima se fez referência em último 
lugar, há também cozinha conjunta, para ela contribuindo cada qual 
segundo as suas possibilidades. Da preparação da comida encarrega-se 
um homem ou uma mulher do grupo. As mulheres não tomam parte 
no puxirão, mas participam da refeição conjunta. Para organizar o 
puxirão, compram-se de seis a doze litros de pinga. Antes do almoço, 
"correm" de um a dois litros, pelas duas horas outro tanto, às quatro 
e às seis (antes do jantar) mais uma vez, e o resto de noite. Para 
comprar a pinga, fazem "sociedade"; quem tem dinheiro, dá. 

Tudo isso, nos puxirões de interesse coletivo. Para os que se 
organizam para as roças particulares, vimos que o dono fornece comida 
para todo o grupo: compra um capado e pinga na fazenda ou povoação 
próxima. Quanto às mulheres, que "só trabalham de enxada", também 
fazem puxirões (entre os Mbüá), "mas não matam capado''. Parece 
não se tratar de puxirão propriamente dito, mas de colaboração 
informal 1 0 • 

Expressão manifesta da solidariedade do grupo local, o qual, como 
já foi acentuado, em última análise se reduz a simples associação de 
famílias-grandes, o puxirão representa uma das poucas instituições 
cooperativas pelas quais se vinculam economicamente os diferentes 
grupos de parentesco. Ao lado dela se destaca, é bem verdade, a 
distribuição do produto da caça. Mas quanto ao mais, o auxílio mútuo 
no setor econômico, embora seja constante e não falhe nunca, se 
passa em plano iPteiramente informal. Cada família planta para si e 
se considera dona de suas roças; não obstante, o consumo toma feição 
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bastante comunitária, sobretudo em situações de penúria. Não afetando 
de maneira sensível a auto-suficiência e a liberdade econômica das 
diferentes famílias-grandes que constituem o grupo local, a troca de 
serviços entre elas assume, por conseguinte, genuíno caráter de 
simbiose. 

* 
* * 

A aculturação econômica se processa não somente de acordo com 
a necessidade de fazer face a novas exigências, oriundas do contacto 
com a civilização, mas também como conseqüencia mais ou menos 
direta da perda ou transformação de velhos padrões ou instituições 
ou mesmo de condições materiais, que torna a velha economia impra
ticável, obrigando à procura de novas soluções. 

A mudança mais incisiva que se vem manifestando nesse domínio 
talvez seja o reconhecimento, paulatino embora, da eficiência econô
mica do indivíduo como fator de distinção social. É conseqüência mais 
ou menos direta da desintegração da antiga farnjlia-grande como uni
dade de produção e consumo, levando à individualização econômica, 
decorrente da necessidade de encontrar critério substitutivo para a 
tradicional estratificação social sobre base de exp.eriência religiosa e, 
por último, do esforço de superar os motivos da discriminação por 
parte dos moradores civilizados, que tendem a estigmatizar o silvícola 
como indolente por natureza e economicamente incapaz. A eficiência 
econômica assume, destarte, valor social em duplo sentido: como fonte 
de prestígio no seio da própria comunidade e como recurso de auto
afirmação em face de elementos estranhos. 

Já por tais razões de ordem especificamente social, se outras não 
houvesse, tornar-se-ia manifesto que a marcha aculturativa não pode 
deixar de levar para uma individualização crescente das atividades 
econômicas. De outro lado, porém, essa transformação não se efetua 
sem causar sérios transtornos em toda a cultura, no sistema adaptativo, 
como no integrativo: A maior dificuldade consiste na falta de equipa
mento mental em correspondência .com a economia individualista. Além 
de uma noção de trabalho adequada à nova forma de vida econômica, 
o Guaraní carece de um mínimo de previsão, bem como da noção de 
correspondência de valores nas transações comerciais (de onde a im
possibilidade de lidar com dinheiro) . Certo, obstáculos dessa ordem 
existem talvez em todas as tribos indígenas e mesmo em todos os 
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povos primitivos obrigados a substituir em curto prazo a antiga econo
mia comunitária de tipo cooperativista pelo sistema individualista do 
mundo ocidental. Mas poucas serão por certo as tribos em que é tão 
acentuada como na Guaraní a incapacidade de desenvolver um espírito 
econômico com a noção do lucro e um correspondente pensamento 
finalista, simplesmente por causa do profundo misticismo religioso 
que lhes plasmou a mente e que tende a conferir um cunho emocional 
e sentimental a todas as suas atitudes, em vez de lhes dar critérios 
racionais para a aplicação de normas práticas nas relações com outros 
seres humanos. Do ponto de vista psicológico, a aculturação econômica 
só há de (ao que parece) realizar-se de modo integral a partir do 
momento em que o indivíduo consiga encarar a sua eficiência econô
mica como critério de avaliação de sua própria personalidade e não 
apenas como fonte de prestígio e distinção social. Em suma, a partir 
do momento em que se possa dizer que o antigo ideal-de-vida se tenha 
substituído por outro. 

Em todo caso, a aculturação econômica dos Guaraní recebeu 
impulso decisivo pela necessidade de se obter dinheiro para entrar 
na posse de umas tantas coisas que a cultura tradicional é incapaz 
de fornecer e que somente com dinheiro se podem comprar. O fato 
de precisar de dinheiro é para o Guaraní o único estímulo tendente 
a fazê-lo romper o círculo fechado das atividades de produção e 
consumo do grupo local e integrar-se na esfera mais ampla da economia 
regional. Essa integração dá-se através de atividades até então desco
nhecidas na cultura Guaraní: trabalho remunerado em fazendas e 
propriedades próximas; exploração da natureza ambiente com intuito 
comercial (extração de palmitos, coleta de orquídeas, obtenção de 
peles, apreensão de papagaios, etc.) ; comércio de artefatos de confec
ção baseada em técnicas em parte tradicionais, em parte novas ( vas
souras, cestos, arcos e flechas); venda de produtos agrícolas; e final
mente expedições de medincância aos centros urbanos. A medida que 
se generalizam essas atividades, a economia perde o seu caráter tribal, 
deixando de ser fechada e auto-suficiente. 

Por enquanto, porém, trata-se apenas de atividades ou esporádicas 
ou executadas para satisfazer a necessidades imediatas. Ao lado delas 
subsistem muitos elementos da economia tradicional. Assim, as roças 
coletivas, caçadas e pescarias coletivas (vinculando as f amílias-gran
des), a instituição da família-grande, por seu turno, como comunidade 
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econômica (congregando às vezes em unidade de produção e consumo 
a algumas famílias elementares), a posse coletiva das áreas de caça e 
das terras de lavoura e, sobretudo, a ausência quase completa de 
comércio intragrupal, a não ser em se tratando de troca de serviços. 
Tudo isto quer dizer que não se reconhece o indivíduo como agente 
econômico autônomo no seio da comunidade tribal. E, quando ocorre, 
este último passo se dá com a própria destribalização, isto é, representa 
a fase final da existência do grupo. 

A aculturação econômica dos Guaraní se revela tanto mais difícil 
quanto mais ela se processa dissociada de transformações correspon
dentes em outras esferas, tornando-se motivo de desnivelamento cultu
ral. São significativas, a este respeito, as constantes queixas dos 
funcionários do Serviço de Proteção aos lndios, empenhados em impor 
aos silvícolas, no interesse destes, umas tantas "matrizes econômicas", 
sem que eles estejam em condições de integrá-las satisfatoriamente em 
seu sistema de padrões de comportamento. Desiludido, dizia-me o 
encarregado de um posto do Sul de Mato Grosso: "Os Kayová não 
querem produzir coisa alguma; falta-lhes o senso necessário". Em seu 
posto procurara, por mais de quinze anos, estimular a produção indi
vidual para o comércio, coisa que para os índios não tinha o menor 
sentido. Em um núcleo próximo, também de Kayová, conseguiram-se 
resultados mais positivos com um sistema de produção coletiva de 
erva-mate. Para promover o "progresso" econômico dos .&andéva de 
outro posto, o Governo mandou, há anos, entregar cafezais formados 
às diferentes famílias; dentro em pouco, deixaram tudo ao abandonb. 
Muitos são os exemplos que demonstram a dificuldade do Guaraní em 
destacar o indivíduo da comunidade econômica e passar a considerá-lo 
como agente próprio com interesses individuais e em parte talvez con
trários aos do grupo; enfim, a relutância em adotar um padrão de 
competição econômica intragrupal. 

NOTAS 
• 

1. Mas em algumas aldeias a situação ecológica entre índios e civilizados 
se vai tomando tal que os primeiros não só não podem mais sustentar-se pelas 
atividades da caça, mas também deixam de possuir chão bastante para fazerem 
as suas modestas rocinhas. Haja vista o caso da aldeia de Panambi, onde, apesar 
dos protestos do Serviço de Proteção aos índios e dos meus, o Ministério da 
Agricultura mandou, há poucos anos, lotear as terras dos Kayová, a fim de 
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distribuí-Ias a colonos mandados para a região. Do outro lado da fronteira, os 
Guaraní têm a infelicidade de se encontrar em território considerado muito bom 
para a expansão da cafeicultura. Sob o título de "Compra de terras para o 
cultivo de café no Paraguai", o jornal O Estado de São Paulo publicou, em 
21 de março de 1953, o seguinte telegrama: "Assunção, 20 (UP) - Chegaram 
ao Paraguai os organizadores da 'American Agriculture and Coffee Corporation' 
com sede em São Paulo, no Brasil, para concluir negociações sobre a aquisição 
de uma extensa área de 250.000 hectares, situada na zona fronteira com o 
Brasil, ao sul de Mato Grosso. A companhia realizará nessas terras o cultivo 
de café em grande escala, secundando desta forma a iniciativa do 'rei do café' 
do Brasil, Jeremias Lunardelli, que já iniciou suas plantações na mesma região 
paraguaia em princípios deste ano. Os peritos consideram essa região, compreen· 
dida entre os paralelos 21 e 23, como a última reserva de terras virgens propícias 
ao cultivo de café na América do Sul". - O que isto representa para os 
Guaraní daquelas matas não precisa ser explicado. S o ato final de um drama 
que se vem representando há séculos. 

2. Evans-Pritchard, 1940, p. 95. 
3. Birket-Smith, 1943, p. 33. 
4. S interessante comparar esta técnica com a última das três indicadas 

por Hans Staden para os Tupinambá litorâneos. Staden, 19431 pp. 162-163. 
5. Aliás, já Thevet se refere à técnica de jogar a comida na boca, espe

cialmente farinha de mandioca. Os caiçaras de São Paulo, que também usam a 
técnica, chamam de "capitão" à bolota de comida formada com os dedos e 
certeiramente lançada na cavidade bucal. 

6. Veja-se, por exemplo, Knivet, 1947, pp. 123-124. 
7. Apud M étraux, 1928a, p. 117. 
8. Nordenskiold, 1912, p. 201. 
9. S o que se depreende, por exemplo, da descrição dada por Max 

Schmidt, 1905, pp. 102-103. . 
10. Entre os Mbüá do Paraguai disseram-me haver mutirões - a que 

chamam putyvõ - de homens e, mais raramente, de mulheres. Estas os orga
nizam para a abertura das covas no plantio do milho. Consideram, aliás, esses 
Mbüá todo plantio tarefa de mulher, "por ordem divina", admitindo a colabo
ração de homens somente no caso de haver poucas mulheres. A não ser nas 
pescarias com timb6, de interesse coletivo, o píityvõ é feito para determinada 
família, não sendo acompanhado, nem seguido de nenhuma festa. Talvez se 
explique isso, em parte, pelo fato de os Mbüá não conhecerem nenhuma bebida 
fermentada, em que se distinguem dos ':Flandéva e dos Kayová. 



Capítulo V 

INDIVIDUO E FAM1LIA 

1. A infância e a formação da personalidade 

A criança Guaraní se caracteriza por notável espírito de inde
pendência. Na medida em que lho permitem o desenvolvimento físico 
e a experiência mental, participa da vida, das atividades e dos pro
blemas dos adultos. Compreende-se que tal se verificasse em épocas 
anteriores à aculturação acelerada, em que havia grande estabilidade 
cultural no tempo e fixidez de padrões, um estado de coisas em que 
o conflito entre as gerações devia ser praticamente nulo. Se o fenômeno 
persiste inalterado em todas as fases do processo aculturativo, é que 
reflete um traço fundamental ou essencial da cultura Guaraní que por 
sua vez se revela constante, enquanto esta seja capaz de subsistir. 'Tal 
característica é o respeito pela personalidade humana e a noção de 
que esta se desenvolve livre e independente em cada indivíduo, sem que 
haja possibilidade de se intervir de maneira decisiva no processo. No 
que respeita ao desenvolvimento psíquico e moral da pessoa, o Guaraní 
descrê inteiramente da conveniência e da eficácia de métodos educa
tivos, a não ser a título excepcional ou por via mágica. Tratadas como 
adultos, as crianças Guaraní são mais francas e menos retraídas do 
que estes, quando em contacto com estranhos. 

Acontece as crianças, mesmo as de pouca idade, ficarem sozinhas 
em casa o dia todo, enquanto o pai se encontra na caça ou vai "ver 
os mundéus" no mato e a mãe está trabalhando nalguma roça distante. 
Os pequenos gastam como bem entendem o dinheiro que recebem a 
título de esmola por ocasião das viagens em que acompanham os pais 
a São Paulo ou a outra cidade. Estes e muitos fatos semelhantes 
caracterizam a atmosfera em que a criança se desenvolve, nela criando 
um sentimento de autonomia e de independência que não pode senão 
levá-la a um comportamento em muitos sentidos mais característico 
de indivíduos adultos do que de personalidades em formação. 
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Explica-se por isso, em parte, que seja quase nula a cultura 
infantil Guaraní. Poucos são os brinquedos que não se reduzem à 
imitação de atividades dos adultos. O menino Mbüá já na idade de 
três anos começa a exercitar-se no manejo de arco e flecha 1

; cedo 
também constrói o seu mundeuzinho de jiçara. Entre os Mbüá da 
Palmeirinha, vi as crianças brincar de caça e caçador; a caça por 
fim caía no laço. Os Mbüá do Rio Branco adotaram um jogo de cartas, 
a bisca; dele participam indistintamente os homens e os meninos de 
pouca idade. 

Dentre os raros brinquedos que não reproduzem atividades do 
adulto pode-se mencionar simples balanças de guaimbé em forma 
de U presas a algum galho horizontal (Mbüá do ltariri). Mas também 
a este respeito a aculturação se faz sentir: a criança - talvez atraída 
pelo ideal que a civilização ocidental representa, parte consciente, 
parte inconscientemente, para o Guaraní - começa a interessar-se 
pelos brinquedos que simbolizam o progresso técnico e o movimento, 
tal qual a nossa criança citadina. Na aldeia do Rio Branco, um !llenino 
faz um aviãozinho com auxílio de uma hélice de taquara, de um maço 
de cigarros (corpo do avião) e de cera de abelha silvestre. Outro 
utiliza como hélice uma folhinha de calendário. No Araribá, um menino 
:Frandéva constrói um caminhãozinho, servindo-se de um pedaço tosco 
de madeira e de dois carretéis de linha soltos. - Mostram esses 
exemplos que a criança Guaraní já coloca o seu próprio espírito 
inventivo a serviço da satisfação de atividades lúdicas outrora inexis
tentes na cultura da tribo, atividades que constituem inovação no 
sentido de representarem não simples reflexo do mundo dos adultos, 
mas elementos civilizatórios cuja significação decorre de um ideal 
aculturativo. 

O extraordinário respeito à personalidade e à vontade individual, 
desde a mais tenra infância, toma praticamente impossível o processo 
educativo no sentido de repressão. As tendências da criança nada mais 
são, na opinião do Guaraní, do que manifestações de sua natureza 
inata. Um Mbüá do Xapecó fazia cigarros de palha para o filho de 
dois anos de idade, o qual em sua opinião nascera "viciado". Se de 
um lado tal forma de tratamento favorece atitudes de desembaraço, 
independência e autonomia na personalidade infantil, de outro parece 
provável que a isto se deva, pelo menos em parte, a excessiva pieguice 
ligada a um sentimentalismo que aos olhos do ocidental se classificaria 

Indivíduo e Família 61 

de mórbido. Na infância, o Guaraní não aprende, por assim dizer, a 
dominar-se e a contrariar as suas inclinações e o seu temperamento; 
adulto, vive a queixar-se de tudo. E como lhe é quase inconcebível a 
noção do arrependimento, tende a procurar sempre em outrem e nunca 
em si próprio a causa de seus sofrimentos. É claro que tal feitio de 
personalidade agrava de certo modo os efeitos da desintegração cultural, 
bem como outras manifestações decorrentes da situação de margina
lidade. 

Na medida em que o adulto se preocupa com o desenvolvimento 
da criança, a sua interferência diz respeito quase que exclusivamente 
ao crescimento e bem-estar físicos. As restrições a que o pai se submete 
na couvade e antes dela visam sobretudo ao bem físico do recém-nas
cido. As medidas mágicas que se põem em prática na infância são de 
ordem terapêutica e profilática. Para evitar que se formem sapinhos 
na boca do bebê, pendura-se-lhe ao pescoço pequena bolsa de pano 
com sete "sapinhos" (provavelmente girinos). Tal usança, observada 
entre os :Fr andéva do Araribá e provavelmente de origem cabocla, é 
análoga à de se amarrar em tomo de cada perna da criança um cordel 
com miçangas e anéis de perna de saracura, "para aprender a andar 
depressa" (Mbüá do Rio Branco). Os :.Sandéva do Bananal, como 
vimos atrás, me falavam do banho matinal frio a que "os antigos" 
submetiam as crianças, para que crescessem fortes, prática hoje aban
donada. Entre os Mbüá da Palmeirinha vi uma criança de colo, de 
sexo masculino, com uma pulseira de embira provida de um nó; disse
ram-me tratar-se de "simpatia, para ficar forte" ; o leitor, é claro, não 
deixará de perceber a analogia com a "muquira" usada na munheca 
pelo nosso caboclo a fim de tomar o braço forte. - Enfim, no tocante 
à existência física, as crianças estão continuamente cercadas de pro
teção e estímulos mágicos. 

Com referência à alma, isto é, à individualidade psíquica e moral, 
há algumas práticas de tratamento mágico-educativo, mas de secundária 
importância. A alma já nasce pronta ou, pelo menos, com determinadas 
qualidades virtuais, por assim dizer embrionárias. Em geral, não se 
procura, por isso, forçar o desenvolvimento da natureza psíquica. São 
poucos os recursos mágicos desenvolvidos pela cultura para se influir 
na formação da personalidade dos imaturos. Entre os Guaraní de 
Dourados (tanto Kayová como ~andéva, segundo informação de 
Marçal de Souza) os pais do recém-nascido passam sobre a boca deste 
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uma orelha de pau (yrupé), para que não se tome desbocado e não 
se acostume a dizer grosserias. "Educam" também a criança feminina, 
desde os primeiros dias, passando-lhe sobre as mãos a pata dianteira 
duma cutia morta na caça; é para que a criança aprenda bem a colher 
batata-doce, cará e outros produtos da terra. Outra prática dos mesmos 
:Randéva, a que também os adultos se submetem: mata-se um gaturamo 
(guyrãtã ney), ave que arremeda o grito das demais, tritura-se o 
corpo e mistura-se com pó de fumo, que se mastiga, para com maior 
facilidade aprender a língua dos brancos. Tratamento semelhante ao 
dos Kayová, que dão m.uita importância à boa voz para o canto; con
siste em gargarejo, por muitos dias, com um "remédio" da casca duma 
árvore que não pude identificar. Entre os Kayová, um menino de 
talvez oito anos de idade tinha ao pescoço um saquinho de couro 
com marimbondos (kávy), a fim de se tomar esperto (kyréyvadjá). 
Kyréy mombyry ohó, "quem é esperto, vai longe", explicou-me a 

• cnança. • 

* 
* * 

Disseram-me os :R andéva que não se ensinam as rezas às crianças, 
porque, sendo individuais, são mandadas diretamente pelas divindades. 
Desde a mais tenra infância, cada :Randéva participa das cerimônias 
familiais e das de toda a comunidade, aprendendo, assim, sem esforço, 
tudo o que faz parte do patrimônio grupal; ao mesmo tempo, fica à 
espera de que lhe seja enviada a sua reza própria, que receberá em 
sonho. O mesmo se dá entre os Mbüá, onde cada qual conhece, à força 
de ouvi-las sempre, as rezas de todos os companheiros. Consideram 
absurda a idéia de ensino, particularmente quando se trata de religião. 
Daí o ar de desdém com que Miguel, rezador Mbüá, me disse: "Nós 
não precisamos de dinheiro, nem de escola, porque Deus assim manda. 
Criança não precisa de escola, porque o saber vem de Deus". Ê a 
mentalidade a que se refere também o Padre Franz Müller, missioná
rio da Congregação do Verbo Divino, que trabalhou entre os Mbüá e 
outros Guaraní do Paraguai e que se queixa amargamente de que esses 
índios desprezam toda educação intelectual, moral ou religiosa 2 • 

Dessa atitude destoa a dos Kayová, entre os quais a religiosidade 
individual certamente não é muito menos acentuada, mas que têm 
também uma espécie de "escola", i. e., ensino ministrado durante meses 
pelo paí a um ou mais jovens que se destinam ao ofício sagrado. 
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Cursos para candidatos à pajelança, aliás, existem também entre 
:Randéva. 

Para estes, o problema educacional toma aspecto peculiar em 
face da crença na reencarnação, inexistente nos outros subgrupos da 
tribo. O extraordinário carinho que o :Randéva dedica à prole é o 
amor materno e paterno reforçado pela idéia de que os filhos são 
entes queridos que voltam do outro mundo. Já Curt Nimuendajú 
observou que ao renascido se chamava "Tudjá", velho. No Araribá, 
o iíanderú Bastião se refere a seu filho Vítor: "O Capitão Emídio 
morreu. Depois foi para o Céu. Voltou, deu a reza para mim e -
olhe lá ele. :E: o Capitão Emídio". E assim por diante, o filho mais 
velho de Bastião é a reencarnação do sogro, uma filha a da sogra. 
Não admira que o :N"andéva dê sempre muita independência aos filhos. 
E não admira que o filho mais velho de Bastião, embora adolescente, 
se comporte como adulto, que discuta os mesmos problemas, que se 
preocupe da mesma f arma com as relações entre os índios e os funcio
nários do Serviço de Proteção aos lndios e outros assuntos dessa 
ordem. Como se há de exigir muita submissão e discrição de uma 
criança que, há poucos anos, todos conheceram como adulto, talvez 
como velho chefe religioso e poderoso curador? E como se há de, 
por exemplo, dar especial relevo ao aspecto educativo da iniciação 
pubertária, se a criança, como adulto renascido, participa de há muito 
de todas as rezas e cerimônias coletivas? E como haveria, enfim, terreno 
para se desenvolver uma cultura infantil bem diferenciada? 

:E: reduzido o número de brinquedos· da criança Guaraní perten-. 
centes à antiga cultura tribal. Entre os Kayová e os :Randéva de 
Dourados observei a peteca de palha de milho, a que os primeiros 
chamam mangá e os últimos mbopé. Em J acareí vi as crianças brin
carem com um pião de cuia, com cordel de fibra de caraguatá; a única 
denominação que davam ao objeto era a de trompo, o que parece 
evidenciar que o receberam dos vizinhos paraguaios. Por sua vez, o 
jogo de "bolinhas de vidro" ou gude, igualmente praticado pelos 
meninos daquela aldeia, é conhecido apenas pelo nome de bolita; 
como não possuíssem bolinhas de vidro, as crianças usavam frutos 
de macaúba (mbokadjá). 

De modo geral porém, essas manifestações de cultura especifi
camente infantil são mínimas diante da participação da criança nos 
padrões culturais dos adultos. Nos grupos mais aculturados, onde 
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estes já tocam violão e se alegram com música sertaneja ou até carna
valesca, acontece que o pai compra para o filho de seis ou sete anos 
de idade um cavaquinho, no qual este então procura tocar as modinhas 
que está acostumado a ouvir. Por seu turno, as crianças cedo aprendem 
as rezas cantadas, não só à força de assistirem constantemente às 
cerimônias religiosas, e de participarem delas, mas também porque 
essas rezas são usadas, por vezes, como canções de ninar, ao que 
observei entre os Nandéva do Itariri, onde, como entre os Bbüá tam~ 
bém vi pequerruchos de poucos anos de idade as cantarolarem so;inhos. 

A atitude em face da educação se modifica de modo visível· 
com a marcha do processo aculturativo, responsável pela emergência 
de aspirações sociais anteriormente desconhecidas. Sobretudo os N an
déva do litoral de São Paulo revelavam por vezes acentuada preo
cup~ção com os problemas de ensino, decorrente de um desejo 
manifesto de parecerem mais civilizados. Um casal ficou morando 
por três ou quatro anos em São Vicente, só para que e; filho pudesse 
aí freqüentar o grupo escolar. A fim de ganhar o sustento, o menino 
vendia então arcos e flechas no Guarujá e em outros pontos procurados 
por banhistas ou turistas. Como, porém, a escola não é instituição 
integrada na cultura tribal, o desejo de civilização nem sempre se 
concretiza na frequência regular ao estabelecimento de ensino, mesmo 
que haja possibilidade para tal. O encarregado do Posto Indígena Curt 
Nimuendajú, do Araribá, queixava-se dos Guaraní, os quais manda
vam as crianças à escola do posto só nos dias em que se distribuíam 
aos alunos roupas e mantimentos. Note-se, de passagem, que as mes
mas queixas não eram feitas com referência aos Terêna daquela mesma 
aldeia: os filhos destes eram assíduos e tinham aproveitamento satis
fatório. Talvez a causa esteja na orientação mais prática e positiva dos 
Terêna, que, aliás, naquele mesmo posto chegaram a eficiência econô
mica incomparavelmente superior à dos Guaraní. 

A organização social dos Guaraní se baseia na família-grande. 
Seg~d~ Linton ª, ~criança que cresceu nesse tipo de família aprende 
a nao ~1~ar ou focalizar as suas emoções ou expectativas de recompensa 
e puruçao em poucas ou determinadas pessoas. Vários adultos estão 
em condições de punir e de recompensar. O que um não faz, outro 
pode~á f~zer. --:- A vida_ emocional do Guaraní reflete bem essas expe
relaçoes infantis. Ele nao conhece o amor romântico, borboleteia nas 
relações amorosas e facilmente desmancha o casamento, deixando 0 
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filho com a mulher, para unir-se a outra, fatos que, aliás, se agravam 
com a desorganização social. Da mesma forma não é em geral capaz 
de ódios muito prolongados, nem de atitude rancorosa. Hoje briga com 
o vizinho, amanhã toma a conversar e a divertir-se com ele ou vai 
pedir-lhe um pouco de feijão ou uma caixa de fósforos . Há tempos, 
os índios do Itariri tiveram uma briga bem feia na estação local; 
arrancaram sarrafos da cerca, avançando furiosos uns contra os outros. 
Daí a pouco, sentaram-se todos num grupo, rindo, conversando e 
gracejando. A raiva se desfizera como fumaça. 

Vem a propósito aqui também a observação de Linton de que 
nas sociedades em que as crianças são obrigadas a rigorosa obediência 
aos pais, elas se tomam, quando adultas, pessoas pouco independentes 
e sempre desejosas de uma autoridade que as dirija, havendo mesmo 
casos extremos em que é necessário educar alguns poucos indivíduos 
selecionados para se tomarem líderes 4

• Entre os Guaraní, cuja educa
ção repressiva é quase inexistente, não se desenvolve forte senso de 
disciplina e de autoridade. Cada qual se pode tornar chefe, contanto 
que sinta a necessária vocação sobrenatural; em geral bastam práticas 
espontâneas e auto-impostas para fortalecer as qualidades mágicas e 
obter inspiração religiosa. Cada chefe de família é ou pode tomar-se 
chefe de bando. A idéia de um governo organizado, de tipo estatal, 
existe bem nítida, mas apenas num campo abstrato, dentro do ritua] 
religioso e da mitologia, reminiscência, por certo, da antiga organiza
ção do estado jesuítico. Os funcionários do S. P. 1. são unânimes nas 
queixas com relação à dificuldade de submeter os Guaraní às normas 
do Serviço. Sem que sejam violentos, - ao contrário, são chorões-, 
esses índios sempre acham um jeito de fugir aos regulamentos. No 
Araribá, como vimos, houve a tentativa de enquadrar os Guaraní no 
sistema econômico-administrativo do posto, dando-se-lhes cafezais já 
formados. Dentro de poucos anos estava tudo arruinado. O Guaraní 
não sabe administrar um cafezal. Não tem disciplina de trabalho, 
que ninguém lhe ensinou em criança. E o chefe para o qual converge 
a sua noção de autoridade é antes de mais nada chefe religioso -
fíanderú, bondoso como um pai, diretor espiritual que quer levar os 
"súditos" ao Paraíso do herói civilizador. A autoridade que se liga ao 
cargo, alguns chegam a considerá-la como peso desagradável. O 
fíanderú Bastião me dizia com insatisfação: "Todos se encostam em 
mi.m, que eu sou fíanderú". Na maior parte das aldeias atuais, o 
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capitão, o chefe oficial do grupo, é indivíduo relativamente jovem, 
escolhido pelo funcionário do Serviço de Proteção aos lndios e que 
em geral não dá muita importância à dignidade de seu cargo, salvo na 
sua função de intermediário entre o grupo e o mundo dos brancos. 
:e verdade que, não raro, os capitães se arvoram em "chefes de polícia" 
um tanto despóticos, na maioria dos casos, porém, sem muito êxito. 

2. Casamento 

Entre Randéva e Kayová, outrora, a iniciativa para o casamento 
partia da mãe da noiva, ou, às vezes, do noivo. Hoje, na maioria 
dos casos quem a toma é o rapaz. Este se entende com a moça e 
o pai dele, que por sua vez serve de intermediário entre o pretendente 
e a mãe da jovem. Se o rapaz se dirige ao futuro sogro, é por tratar-se 
de entendimento de homem para homem, considerado menos difícil. 
O pai pouco se incomoda com os problemas de casamento dos filhos, 
ao contrário da mãe, que se interessa de fato pelo futuro da filha, 
indagando da opinião dela; esta por seu turno lhe pede conselho e 
a devida licença. A filha casada, aliá~, quando fica morando perto da 
mãe, gosta de passar o dia com ela. - Entre os motivos de recusa 
a um pretendente indicaram-me, no Sul de Mato Grosso, o ser ele 
cachaceiro, vagabundo, economicamente incapaz, membro de outro 
subgrupo da tribo, de origem paraguaia ou luso-brasileira, ou simples 
antipatia pessoal. Casos há, entre os Kayová e R andéva dessa região, 
em que a mãe sugere à filha um noivo - conhecido como ordeiro, 
trabalhador e possuidor, talvez, de animais de montaria, morada pró
pria, roças, criação -, indo ela mesma, a mãe, entender-se com o 

. rapaz. Os moços mais trabalhadores vivem em casa própria já como 
solteiros, tendo aconomia independente. 

Entre os Kayová, o casamento era mais um problema das duas 
famílias, que o ajustavam previamente, impondo-o aos jovens; nesse 
subgrupo, aliás, é um pouco mais precoce do que nos outros dois. Hoje 
muitos pretendentes já fazem valer a sua vontade. Relatam-se exemplos, 
isolados embora, em que o jovem rapta a noiva, caso ela não consiga 
vencer a resistência dos pais. Repressão desse "abuso' ' tem sido feita 
pelos funcionários do Serviço de Proteção aos lndios. 

Entre os Mbüá, a iniciativa para a vida amorosa é do rapaz. 
Há uma espécie de matrimônio de prova; muitos têm uma "compa
nheira" (txeirü Kufíã váé) antes de casar. Depois de entender-se 

Indivíduo e Família 67 

com a menina, o rapaz se dirige aos pais dela, não precisando per
missão dos próprios pais. Leva a companheira para a casa paterna, 
onde vive com ela por algum tempo e onde ela cozinha junto com a 
mãe do rapaz. Havendo filho oriundo das relações e se "se acertarem", 
isto é, se houver acordo, tratam de casar. O rapaz arma-se de coragem 
e pede licença ao pai da jovem, ao passo que ela a solicita à mãe do 
rapaz. Entre os Mbüá do Xapecó disseram-me que o íianderú celebra 
o casamento, que se comemora com um baile. O matrimônio experi
mental - não sei qual é a sua freqüência - se caracteriza por dois 
traços importantes: primeiro, pela patrilocalidade e, em segundo lugar, 
pela ausência de deveres econômicos definidos. Só com a união defi
nitiva é que o casal passa a ter morada própria, vindo a constituir 
grupo de produção e consumo parcialmente independente. Importante 
é notar que o rapaz cedo obtém a sua liberdade, enquanto a jovem 
praticamente fica presa a sua família de origem até o fim da vida. 

Casam cedo; entre os Kayová e Mbüá a mulher pelos 14 anos 
de idade, o homem pouco mais tarde; entre os Randéva, a mulher 
pelos 16 anos, o homem pelos 17 ou 18. Kayová e Randéva proíbem 
as relações pré-nupciais, ao passo que os Mbüá, como vimos, as insti
tucionalizam. Afirmam os Kayová que as onças comem de preferência 
os filhos das solteiras e adúlteras. 

No tocante ao casamento preferencial do tio materno com a 
sobrinha, assinalado para outras tribos da família lingüística Tupí-Gua
raní 11

, não encontrei dados claros, fidedigpos e unívocos entre os Gua
raní de qualquer dos três subgrupos. As informações acerca de sua 
possibilidade eram contraditórias, o que pode ser talvez indício de 
padrão outrora existente e hoje abandonado ou em vias de sê-lo. Fato 
é que as declarações sobre o tema eram f citas em geral com pouca 
segurança e na realidade não encontrei nenhum caso concreto de 
tal casamento. Também as informações sobre esse tipo de união 
em época antiga eram muito vagas: ao passo que uns negavam catego
ricamente ter notícia do casamento avuncular, quer como instituição, 
quer como caso fortuito, outros o admitiam, como da mesma forma a 
união da ·sobrinha com o tio paterno. Referindo-se a Randéva e a 
Kayová, Marçal de Souza afirma considerar impossíveis tais uniões, 
de vez que os sobrinhos de um e outro sexo, tanto os filhos da irmã 
como os do irmão, seriam "o mesmo que os filhos" . Quanto ao 
casamento do sobrinho com a tia, materna ou paterna, não é permitido, 
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segundo voz unânime dos informantes; também os Mbüá estudados 
por Cadogan o consideram incestuoso. 

Em oposição ao que se dá com os Mbüá, que negam a possibili
dade, os Nandéva admitem o casamento entre primos, paralelos e 
cruzados, indistintamente. Só os Nandéva do Itariri e do Bananal me 
declararam serem proibidas essas uniões, talvez por efeito de acultu
ração. A tia de meu informante Marçal, irmã do pai, queria que o 
sobrinho casasse com a filha dela; explicava que dessa forma pretendia 
evitar o casamento do rapaz com mulher não-Guaraní. Embora na 
terminologia de parentesco irmãos e irmãs se identifiquem com primos 
e primas, a coesão social entre eles não é muito acentuada, como, aliás, 
não o é tampouco entre os irmãos, quer de um ou de outro sexo. 
Isto vale para os Nandéva e os Kayová; entre uns e outros também se 
nota que o homem manifesta não raro com relação aos sobrinhos, tanto 
aos filhos da irmã como aos do irmão - de preferência da irmã, 
segundo Marçal -, maior ligação afetiva e tendência para auxílio do 
que no tocante aos próprios filhos. Haveria nisso1 algum vestígio de 
antiga instituição avuncular? 

No aspecto ritual do casamento se manifesta com especial 
evidência a situação aculturativa das diferentes comunidades que 
constituem a tribo. Ao que tudo indica, na cultura tribal não havia 
praticamente cerimônia de casamento em nenhum dos subgrupos, a não 
ser enJre os Kayová, que também exigiam, como condição para o 
casamento, que o rapaz tivesse o lábio inferior furado. Isto provavel
mente vale também para os Mbüá. Em conversa com o índio Vicente, 
informante do Amambai, este, lamentando que parte- da nova geração 
já ''não sabe direito a língua" e que hoje em dia muitos companheiros 
de tribo, "patrícios", não têm o orifício labial, afirmou: "Antigamente 
ninguém casava antes de furar o beiço. Hoje o Kayová é quase como 
bicho, porque não conhece o sistema dos antigos, nem o dos cifviliza
dos". Segundo o mesmo informante, existiu outrora entre os Kayová 
uma cerimônia de casamento, que não era feita pelo iíanderú ou paí 
(ao contrário do que me disse Marçal de Souza), nem pelo capitão 
da aldeia, mas por um casal, isto é, por um homem casado e pela 
esposa dele; o homem pegava o rapaz p.elo braço, a mulher a moça, 
juntavam-nos e consideravam-nos casados. Tal prática, hoje desapa
recida, e acerca da qual não logrei obter pormenores, muito prova
velmente se originou em época pós-colombiana; o casal que realiza a 

• 
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cerimônia lembra "testemunhas" ou "padrinhos" de casamento, talvez 
da época das Missões. O certo é que hoje entre os Kayová o casamento 
é realizado, de maneira informal, pelo capitão da aldeia, que decide 
se os pretendentes devem ou não considerar-se casados. 

Em tempos idos, os Kayová comemoravam o casamento com 
uma chicha; hoje se contentam, pelo menos em certas aldeias, com 
um "baileco tipo paraguaio", na casa da noiva e por conta da família 
desta. Para a diversão se convida a aldeia toda, oferecendo-se comida 
aos que comparecem, e bebendo-se cachaça em lugar de chicha. Não 
se dão presentes aos noivos. 

Curiosa combinação de elementos tradicionais com outros, de 
adoção recente, é observada entre os Nandéva do Araribá. Vê-se 
bem como aí as cerimônias de casamento vieram integrar-se na cultura 
tribal na medida em que esta conservou características que lhe permi
tiram tal integração. A instituição do casamento foi adotada pela 
comullidade; a sua realização se faz segundo o que se poderia chamar 
de "técnicas cerimoniais tradicionais". Não assisti a nenhum casamento; 
devo a descrição ao velho Capitão Maneco, Poydjú. Eis o seu depoi
mento: Não há muito namoro. Em geral, o jovem se dirige aos pai.s 
da menina, pedindo o consentimento para casar. Estes indagam da 
opinião da filha. Então os pais de ambos combinam com os noivos 
e com o nanderú o dia de oiíomomendá, do casamento, festa para a 
qual não se usa o nome fíemongaraí ( ! ) . O iíanderú faz o casamento 
no oyguatsú (casa de festas religiosas) ao anoitecer. Assistem parentes 
e amigos; os homens levam os seus mbaraká e as mulheres vão munidas 
de takuá. Mulheres e homens que tenham djeatsaá também o levam. 
O noivo precisa de djeatsaá e mbaraká; a noiva, de djeatsaá e akanguaá 
( diadema de penas de tucano, pavão, gralha - até de aves domésticas) 
e de takuá-. Acendem-se duas ou três velas de cera de abelha silvestre 
e todos cantam e dançam. Durante a cerimônia, o nanderú sopra no 
peito da noiva e do noivo; depois passa com as duas mãos pela cabeça 
e pelo tronco de ambos os nubentes. Em seguida, bebem cauim de 
milho, feito pelas mulheres (na fabricação a noiva pode ajudar); bebem 
igualmente mel de abelha silvestre; às vezes também levam comida. 
Na cerimônia há dois casais de padrinhos; um para o noivo, outro 
para a noiva. A quaisquer pessoas escolhem para esse fim. Em casa, 
depois, se realiza a festa do casamento, na qual se dança segundo a 
música dos civilizados. Na falta de outro instrumento, fazem flauta 
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de taquara (mimby). - Além da cerimônia no oyguatsú, obrigatória 
para todos os casais, há também o casamento na igreja católica, que 
se realiza depois daquela e a que nem todos se submetem; os padrinhos 
que nela funcionam não são índios, mas pessoas civilizadas que tenham 
relações de amizade com os nubentes. O casamento na igreja católica 
é seguido de festa na casa do pai da. noiva, como também é costume 
entre os civilizados da região. Alguns se casam igualmente no cartório, 
com padrinhos civilizados, "para não caçoarem dos índios". 

O casamento feito pelo nanderú e segundo ritos da religião in
dígena não o encontrei em nenhuma outra aldeia, salvo no caso dos 
Mbüá do Xapecó, já mencionado. Em todos os demais grupos é, 
pelo menos hoje em dia, tarefa do capitão, representando este de 
certo modo as autoridades do registro civil, ou então, nos lugares em 
que há posto, o funcionário do Serviço de Proteção aos lnc;lios. Na 
aldeia do Rio Branco, Alcides é quem realiza os casamentos em sua 
casa. Depois de perguntar à mulher se gosta do homem, e a este 
se gosta da mulher, declara-os casados. Age, pois, como genuíno 
juiz de paz. 

Bigamia é rara e parece não ocorrer entre os Randéva. Em um 
núcleo da aldeia Kayová de Dourados havia um homem casado com 
três mulheres a um tempo; não eram parentes entre si. Vistos com 
certa reprovação pela comunidade, os bígamos costumam ser vadios; 
à mulher mais velha -cabem as tarefas mais pesadas da economia 
doméstica; a mais jovem, privilegiada, ''descansa", como dizem, à 
custa da outra. Entre as mulheres duma união dessas há bom entendi
mento, e os filhos de uma e outra gozam dos._ mesmos direitos na 
constelação f amilial. 

fndice da desorganização social dos Guarani atuais, com ex
ceção dos Mbüá, é a pouca estabilidade das uniões conjugais. Entre 
os R andéva, a iniciativa da separação é quase sempre do homem, 
que ou deixa os filhos com a mulher, ou - "conforme a briga", no 
dizer de João Samuel, R andéva do Bananal - manda embora a 
mulher e fica morando com os filhos. No Araribá, onde encontrei 
mulheres com três ou quatro maridos sucessivos, o encarregado do 
posto não se lembrava de um caso, em quase vinte anos, em que 
a mulher tivesse decidido abandonar o esposo. Também em outras 
aldeias se observa que a mulher procura contemporizar, a fim de 
não arcar depois sozinha com o sustento da prole. O adultério, da 
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parte do homem como da mulher, é uma das causas de divórcio. 
No Araribá, uma índia casada, seduzida por um preto ou mulato, 
que vivia no posto, disse-me que, depois de resistir por algum tem
po, cedeu à sedução, por gostar dele. O padrasto da mulher pegou 
da faca para matar o homem, talvez em obediência a padrão caboclo. 

Dada a precariedade das uniões matrimoniais, o casamento não 
constitui hoje fato de incisiva importância na vida de muitos Kayová. 
Em Dourados, onde chegou a haver homens que mudavam de mu
lher de uma chicha para outra, a situação tende a melhorar por in
fluência da missão cristã que trabalha entre os índios do posto. Na 
separação do casal Kayová, os filhos, quer masculinos ou f emini
nos costumam ficar com a mulher e também com a casa e a roça, ·em-, 

. bora feitas pelo esposo. Casos há em que a mãe, apaixonando-se por 
outro homem, passa a maltratar os filhos, que constituem espécie de 
empecilho, porquanto o homem não gosta de receber mulher com fi
lhos de oµtrem. Nota-se, de passagem, que as mães excedem em rigor 
aos pais no castigo das crianças. Brigas entre cônjuges são moti
vadas pelo alcoolismo, por ciúmes e por incapacidade econômica do 
marido. Mulheres Kayová. não raro decidem abandonar o esposo va
dio; quando o homem se afasta da mulher, é geralmente por se ter 
apaixonado por outra. 

Tal estado de coisas, é claro, não deixa de ter profundas reper
cussões na existência de toda a comunidade, uma vez que a estr.utur.a 
social Guaraní se apóia essencialmente nas relações que regem a vida 
da família. O ritmo da desorganização social está em função do es
facelamento da primitiva família-grande. E em muitos grupos da atua
lidade -a família-grande já não pode subsistir pelo simples fato de ser 
precária a existência da própria família elementar. Por sua própria 
natureza~ a família-grande requer estabilidade das ligações matrimo
niais; do contrário, não há sequer !)úmero para a sua constiWição, 
ainda mais porque, em caso de divórcio, os filhos - especia1mente 
entre os Kayová - ficam de preferência com a mãe, baseando-se, 
de outro lado, a família-grande no exercício da autoridade paterna. 
O exemplo de uma das poucas faIDJ1ias-grandes que sobrevivem entre 
os Kayová atuais, a de Paí Chiquinho (Panambi), ilustra bem a im
portância de uma personalidade masculina na manutenç~o do padrão 
tradicional. Como poderia alguém tomar-se chefe de numerosa fa
mJlia-grande, se ele próprio abandonasse a mulher com que se casou? 
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Se perguntamos a um menino Kayová "Quem é você?", ele cos
tuma identificar-se com referência ao pai; por exemplo: "Isidroray", 
filho de Isidro. É reminiscência, talvez, do sistema primitivo, em 
que o grupo doméstico vivia sempre sob a égide de um varão. Hoje 
muitos homens passam a maior parte do tempo na changa, fora da 
aldeia, e us filhos crescem à sombra da mãe. Os laços que os pren
dem a ela e aos parentes maternos são bem mais fortes. A mãe con
tinua a mesma pela vida afora, ao passo que o pai pode "mudar", 
situação, aliás, encontradiça também nas populações rurais da fron
teira paraguaia. E, ao casar, o filho varão facilmente se desliga da 
família de origem, atraído pela do sogro, com a qu.al e perto da qual 
mora por algum tempo, já em virtude da instituição da matrilocalida
de; a filha casada, por sua vez, fica perto da mãe. Combinam-se, des
tarte, a persistência da antiga matrilocalidade com a perda da auto
ridade paterna no sentido de só em circunstâncias excepcionalmente 
favoráveis subsistir a organização tradicional da faIID1ia-grande. 

De qualquer maneira, porém, a solidariedade do grupo parental 
continua a sobrepor-se, em todas as comunidades Guaraní, à da al
deia ou grupo local. Onde quer que haja Guaraní, ouve-se falar em 
parentelas que se opõem a parentelas. Os liames sociais que vinculam 
os habitantes de um grupo local são, por outro lado, de consistência 
tão fraca e tão pouco permanente que a composição da comunidade 
da aldeia está sujeita a perenes modificações. E o grupo em migra
ção - a "trinca" de fulano ou de beltrano, como dizem os Mbüá -
é sempre uma parentela guiada por um chefe. 

3. Relações econômicas no grupo familial 

De alguma forma, as malhas da rede de relações econômicas ligam 
entre si todos os indivíduos de determinada aldeia ou grupo local. 
Em outros termos: o grupo local constitui comunidade econômica em 
que, de maneira mais ou menos frouxa, estão vinculadas, pela comu
nhão de interesses, as diferentes unidades de produção e consumo, 
que tendem a ser, hoje em dia, as famílias elementares. Parentelas 
constituídas de duas, três ou mais famílias elementares correspondem a 
unidades econômicas de ordem superior, refletindo bem, em suas ma
nifestações de solidariedade, o estado anterior, pré-aculturativo, em 
que a família-grande era a unidade econômica propriamente dita. O 
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congraçamento das diferentes faIID1ias-grandes - ou parentelas 
para a constituição de unidade mais ampla, seja a aldeia ou parte 
dela (como grupo local, geograficamente destacado), se dá bem mais 
acentuadamente sobre base religiosa, pois assim como o grupo de pa
rentesco é a unidade elementar de produção e consumo, a aldeia cons
titui a unidade religiosa, pelo menos por ocasião das grandes festas, 
de transcendental importância. 

Outrora, enfim, ao que tudo indica, a família-grande - compre
endendo o casal, as filhas casadas, os genros e a geração seguinte -
constituía a unidade de produção e de consumo. A sua fragmentação 
talvez se tenha iniciado já com a influência jesuítica. Em alguns pou
cos casos, ainda hoje a família-grande é praticamente a unidad~ de 
produção, embora se declare serem as roças propriedade das diversas 
famílias elementares da parentela. 

Um destes exemplo é. a família-grande de Paí Chiquinho, da al
deia Kayová do Panambi. O filho casado e cada um dos genros têm 
roça em separado, e Chiquinho insiste em dizer que, segundo o cos
tume Kayová, cada família elementar consome o produto de suas 
plantações. Mas no tempo do djakairápéky, do "milho verde", se "ba
tizam" conjuntamente na casa-grande as primícias das roças, não só 
da parentela, mas de toda a aldeia. Por seu turno, cada uma das fa
mílias elementares da casa de Chiquinho contribui para a chicha e, 
segundo o "sistema Kayová", as "visitas" que vêm participar da festa 
são levadas às roças, a fim de se lhes oferecer do que lá existe. Os 
genros, diz Chiquinho, trabalham nas roças dele, mas o chefe, por 
sua vez, ajuda nas roças dos genros. Por ocasião de minha última 
visita à aldeia, em 1950, a roça de Paí Chiquinho tinha umas 1.400 
mãos de milho ( 1 mão - 15 atilhos de 4 espigas) ; a do filho umas 
300 e a de cada genro outro tanto. A desproporção decorria menos 
dos serviços prestados pelos genros do que dos puxirões que o che
fe da parentela realizara por ocasião das festas de chicha. - Na 
casa de Paí Chiquinho cada casal tem cozinha própria; mas quando 
uma das famílias elementares tem na panela algo de especial - car
ne de vaca, por exemplo -, é costume mandar pedacinhos a todas 
as outras. 

Desde cedo, as crianças de um e outro sexo ajudam os pais, quer 
na roça, quer nos trabalhos domésticos. As meninas, por exemplo, 

• 
carregam água e cuidam dos irmãos menores, enquanto os merunos 
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trabalham na roça ou levam para casa os produtos que se tomarem 
/ . 

necessanos. 

No comportamento econômico das crianças não tarda a mani
festar-se um dos traços característicos da situação dos adultos, pelo 
menos nas aldeias do Sul de Mato Grosso. É o que se refere à di
visão sexual do trabalho no interior da fanu1ia, bastante transforma
da, aliás, em conseqüência dos efeitos aculturativos dos contactos. A 
mulher não trata de ganhar dinheiro, ao passo que para o homem a 
sua capacidade de trabalho e de produção é fonte de meios pecuniá
rios hoje considerados indispensáveis para a existência do grupo. J a 
as atitudes. infantis se conformam a esta distinção. Dos oito aos dez . . / 

anos, mais ou menos, o meruno passa por um per1odo que se pode 
chamar de aprendizado: acompanha o pai nas caçadas, na coleta de 
mel e em outras atividades, aprendendo também, sob a orientação pa
terna, a técnica de trançado e a fabricação dos mais diversos artefa
tos. Espontaneamente - e menos por iniciativa dos pais, ao contrá
rio do que Virginia Drew Watson observou entre os Kayová da aldeia 
de Taquapiri - o menino faz a sua própria roça e, não raro, vende 
o produto ; com o dinheiro compra alguma roupa de que precise ou 
algum presente para a mãe - um corte de vestido, por exemplo -; 
nada para o pai. Em Francisco Horta acontece que meninos Kayová 
de seus dez anos de idade fazem changa fora da aldeia. A partir dos 
doze, o menino Guaraní em geral começa a manifestar a sua inde
p.endência, trabalhando apenas parte do tempo na roça do pai, até 
que, pelos quinze ou dezesseis anos, passe a morar com o sogro, em 
cuja lavoura terá que trabalhar muito mais do que os filhos deste. 
- De qualquer forma, os laços afetivos que ligam o menino ao pai 
são bem menos consistentes e duradouros do que os que o prendem 
à mãe. Na falta do pai, há pouca preocupação em se encontrar "subs
tituto legal"; a pessoa mais indicada é, porém, o tio paterno. 

. No tocante às relações econômicas, o filho casado se toma pra-
ticamente um estranho em face do pai, a não ser o caso excepcional 
de continuar morando com ele na mesma família-grande. Em Fran
cisco Horta observei certa vez como o velho Paí Tomás saiu de casa 
para trabalhar na roça do filho casado, que morava a talvez dois qui
lômetros de distância; o velho aceitara o trabalho da roça a título 
de empreitada, pela qual ia ser pago como outro trabalhador qual
quer. É um exemplo extremo, ao qual se opõe outro, o de Paí Chi-
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quinho, do Panambi, cujo filh,"l casado mora com o pai e, embora te
nha roça própria, faz parte da mesma famI1ia-grande. 

A ligação da filha com a família de seus pais é bem mais longa 
do que a do filho; vai pelo menos até o casamento. E mesmo depois 
de morar em casa própria, a mulher costuma passar grande parte do 
dia com a mãe, ajudando-a nos trabalhos domésticos. 

Com o casamento, o Guaraní assume responsabilidades econô
micas que até aí não conhecia. Responsabilidades em dois sentidos: 
para com a esposa, evidentemente, e quase sempre também para com 
o sogro. A autonomia econômica da famI1ia elementar vai sendo ad
quirida aos poucos, i. ê, os casais novos não gozam de inteira inde
pendencia, sobretudo quando moram na casa do sogro do esposo. 
(Ocorre também, embora mais raramente, que o casal passa os pri
meiros meses na casa do pai do marido; neste caso, somente até cons
truir casa própria e poder colher da própria roça.) Mormente para 
os Kayová e R andéva é importante a autoridade dos sogros; estes 
exercem sobre o genro (ou a nora, conforme o caso) hegemonia idên
tica à dos pais. Para explicar a relação, uma índia Kayová me disse: 
"ltúva, o mesmo que pai". Quanto a obrigações econômicas, porém, 
só ouvi referências às do genro para com o sogro, reduzindo-se, ao 
que me disseram, a algum trabalho na roça deste. São, além disso, 
obrigações pouco definidas. Entre os Kayová, a família recém-cons
tituída passa logo a formar unidade de consumo distinta. Embora o 
genro costume morar algum tempo na casa do sogro, os casais têm ro
ças separadas e até panela própria. É interessante, a este respeito, 
a signüicação simbólica da panela. Disseram-me os Kayová de Benja
mim Constant que o moço pode casar só quando esteja em condições 
econômicas de comprar panela. As idéias ligadas à panela correspon
dem, em certo sentido, às que na civilização ocidental às vezes se ligam 
à lareira. De qualquer forma, também para o Guaraní - no caso, 
para o Kayová - o problema da economia doméstica é um pro
blema de panela. Com o tempo, acentua-se a autonomia econô
mica da família nova, que após alguns meses trata de construir a 
sua casa própria, primeiro nas imediações da morada do sogro e de
pois, como me disseram, "cada vez mais longe" ... 

. Na maioria das aldeias atuais, a divisão de trabalho entre os 
cônjuges não é muito rigorosa. Em todo caso, tudo o que se refere 
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à caça é assunto do marido, ao passo que a lavoura se divide em ati
vidades masculinas e femininas. A derrubada, a roçada, a prepara
ção do terreno em geral cabem ao homem; o plantio, à mulher. 
Quanto a este últirp.o ponto, notei, porém, que entre os Randéva de 
Dourados não é a mulher que planta; já adotaram, como dizem, o 
"sistema dos civilizados". A colheita é parte feita conjuntamente, par
te tarefa da mulher; às vezes o marido quebra o milho, enquanto a 
esposa o carrega para casa. A não ser a título de exceção - em dias 
de chuva, por exemplo -, são as mulheres que vão arrancar mandio
ca. Pode-se mesmo indicar a cesta-de-carregar - adjó (fJandéva), 
adjaká (Mbüá) e mynakú (Kayová) 6 - como símbolo da ativida
de econômica feminina. Repetindo o que já se afirmou com referên
cia às mulheres de outras tribos, dir-se-ia que a mulher Guaraní sem 
a sua cesta-de-carregar é comparável a um soldado sem fuzil. E é 
um particular importante de sua dependência com relação ao marido, 
uma vez que a técnica de trançar faz parte da cultura masculina. Só 
entre os ~andéva do litoral paulista observei as mulheres fazendo pe
neiras ou trançando o revestimento (mbopará) de arcos destinados à 
venda. A técnica de fazer esses revestimentos foi, aliás, aprendida por 
eles através do convívio com os Mbüá. Convém notar que a produção 
industrial para o comércio age no sentido de contrariar a primitiva 
divisão sexual do trabalho; também entre os Mbüá vi as mulheres fa
zerem as cordas de embira para os arcos destinados ao comércio. 

Buscar lenha é tarefa masculina entre os Kayová e R andéva, fe
minina entre os Mbüá. A preparação da comida cabe à mulher, a 
não ser em caso de doença ou outro impedimento qualquer. Em todo 
caso, porém, os homens conhecem perfeitamente, até os mais insig
nificantes pormenores, os segredos da arte culinária. 

Os trabalhos tradicionais de fiação e tecelagem, na medida em 
que se conservaram, são exclusivos da mulher. Entre os Kayová da 
nova geração encontrei mulheres um tanto envergonhadas por já não 
dominarem essas técnicas. O meu amigo Marçal de Souza, casado 
com mulher civilizada, disse-me que se empenhará por que suas filhas 
aprendam a fazer txumbé e outros trabalhos manuais. A maioria das 
mulheres de todas as aldeias conhece também a arte de costurar, e 
é raro ver-se um homem manejar a agulha para remendar as calças. 
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O que implica relações pessoais com gente estranha cabe de 
preferência ao elemento masculino. As compras na vila próxima, por 
exemplo, fazem-nas os homens, embora às vezes acompanhados pelas 
mulheres. 

NOTAS 

1. Alguns arcos e flechas de tipo infantil, adquiridos aos Mbüá do Rio 
Branco e entregues à Cadeira de Psicologia Educacional (Universidade de São 
Paulo), têm metade do comprimento das armas dos adultos, sendo feitos ~o 
mesmo material. Os arcos, de corte biconvexo, têm encordamento de emb1ra 
e enfeite de trançado de tipo mbopará ( taquara e imbé) em padrões tradicionais; 
as flechas, com pontas de osso de bugio (káíguasú) ou de brejaúba, a madeira 
preta de que também se faz o arco dos adultos, são desprovidas de farpas, mas 
ostentam emplumação comum. - Nas aldeias do litoral, essas armas infantis 
sofreram mudança funcional, não sendo fabricadas hoje em dia para o adestra
mento da nova geração, mas para o comércio; muitos compradores (turistas) 
as preferem pela maior comodidade de transporte. 

2. Müller, 1919. 

3. Linton, 1945, pp. 142-143. 

4. Linton, 1945, pp. 141-142. 
5. Quanto aos Tupinambá, parece não haver dúvida de terem conhecido 

o casamento avuncular; principalmente as fontes jesuíticas insistem no fato, 
havendo até uma espécie de fundamentação mítica num texto do Padre Cardim, 
relativo ao Dilúvio: "porque dizem que as águas afogaram e mataram todos 
os homens, e que somente um escapou em riba de uma J anipaba, com uma sua 
irmã que estava prenhe, e que destes dois têm seu princípio, e que dali começou 
sua multiplicação" (Cardim, 1939, p. 142). - Com referência aos Kayová 
contemporâneos o problema do casamento com o tio materno foi abordado por 
Virgínia Drew Watson, 1944. Veja-se também J. B. Watson, 1952. 

6. Müller (1934-1935) distingue três "tribos" Guaraní na região florestal 
do Leste paraguaio: Mbyá, Chiripá e Pafi. Afirma (p. 180-181) que através 
da forma das cestas a ergologia oferece infalível critério de distinção entre as. 
três "culturas" sendo uma a do ''adjaká", outra a do "adj6" e a terceira, enfim, ' , ~ 
a do "pynacu". Pela análise do trabalho de Müller, vê-se que os "Mbya' sao 
os mesmos existentes no Brasil (Mbüá), ao passo que os "Paíí" seriam Kayová 
- que, especialmente na mitologia, conhecem o termo p~i com o significa~o 
de companheiro - e os "Chiripá" provavelmente ~andeva. Isto concordana 
também com o feitio e a denominação das cestas-de-carregar nas três subculturas 
representadas no Brasil, com a ressalva, embora, de que nunca ouvi os Kayová 
dizerem pynaku, mas sempre mynakú. 



Capítulo VI 

ESTADOS DE CRISE NA VIDA GUARANI 

O ritmo social da vida Guaraní decorre não só do "ciclo eco
lógico" anual, mas também da seqüência regular ou do aparecimen
to mais ou menos fortuito de situações de crise, que ora atingem o 
grupo em sua totalidade, ora, mais de perto, a determinadas pes
soas pela posição que lhes cabe na estrutura social. As situações 
de crise, pelo perigo que encerram para certos elementos da comu
nidade ou para o grupo todo, exigem tratamentG especial, segundo 
normas e ritos estabelecidos pela tradição. Na existência do indi
víduo, o nascimento, a maturação biológica, as doenças, o nascimen
to dos filhos e a morte são os principais momentos de crise. Para 
o grupo como totalidade, situações especiais, como a colheita do 
primeiro milho verde, epidemias, viagens e outros acontecimentos 
rompem de alguma forma o equilíbrio da vida cotidiana e exigem 
ou podem exigir medidas ·rituais. 

Nem todas as situações de crise requerem idênticas precauções. 
As mais importantes são aquelas em que. a pessoa implicada recebe 
a designação especial de (h) akú ou odiékóakú, estando sujeita a pe
rigo de ~ncantamento sexual, a que se denomina odjépotá; os Mbüá 
falam também em karuguá. O conjunto das medidas que a pessoa 
deve tomar chama-se "resguardo" em português; em Guarani se diz 
simplesmente que fulano está akú. Akú é o estado do pai (e entre os 
Mbüá também o da mãe) nos primeiros dias após o nascimento da 
criança, akú é a menina durante a primeira menstruação e, final
mente (entre os Kayová), o menino nos dias que se seguem à perfu
ração labial. - O tenµo resguardo encontramo-lo também em tex
tos relativos aos antigos Tupinambá, onde se fala no "resguardo do 
matador". 

Das situações de crise, a mais corriqueira é a que decorre do 
nascimento duma criança. A crise existe tanto para o próprio recém
nascido, como para o pai e a mãe. 
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Precauções pré-natais para a mãe existem nos três subgrupos, 
para o pai com certeza entre os Mbüá. Umas e outras referem-se 

' pelo menos em sua maioria, ao desenvolvimento normal do parto e 
ao futuro do bebê. Assim, o pai Mbüá, logo que se verifique a gra
videz, deixa, por exemplo, de amarrar quaisquer coisas e não arma 
laços para pegar animais, pois haveria perigo de ferir o nascituro; 
não pode comer carne de bugio, porque o bugio, mesmo depois de 
atirado, fica suspenso pela própria cauda, e assim por diante. Se
melhantes são as restrições, principalmente alimentares, a que, por 
sua vez, a futura mãe Guaraní se deve submeter. Disse-me Pablo 
Vera no Paraguai que a mulher grávida não· se deve zangar, pois 
a raiva passaria para a carne, os ossos e o espírito da criança. Esta 
se tornaria mau feiticeiro, póro-avyky-á. 

Quem assiste à parturiente é a mãe desta; na falta dela, a so
gra ou outra velha do grupo. Os Nandéva do Bananal costumam 
chamar uma parteira mestiça da proximidade; não sendo possível, 
uma velha da aldeia ajuda no parto. Nem sempre a família dispõe 
de recursos para pagar parteira estranha, que se remunera com gê
neros ou até com dinheiro. Entre os Kayová acontece que o pró
prio marido atua como parteiro da esposa. Em geral não se admite 
a presença de pessoas desnecessárias durante o parto, nem nos dois 
ou três dias imediatos. A mulher Kayová não raro se retira para 
o mato a fim de dar à luz, permanecendo lá um dia ou uma noite 
e um dia. 

Quando o parto se dá no interior da casa, a placenta é enter
rado aí mesmo. Cuidado especial dispensa-se ao tratamento do um
bigo. O cordão umbilical é cortado pela parteira com auxílio duma 
lasca de takuãtí ou bambu (takuára); usando-se tesoura, "arruína". 
Para o umbigo secar mais depressa, põe-se cinza como "secante"; 
os Mbüá obtêm-na queimando coquinhos de pindó; os Kayová e os 
Nandéva queimam ou estrume de cavalo ou sabugo de milho. 

O resguardo paterno após o nascimento da criança é conhecido 
em antropologia pelo nome de couvade. Ocorre em muitas tribos 
brasileiras e tem suscitado as mais diversas interpretações. A preo
cupação, aliás justa, de se considerar a couvade em suas relações 
com o ritual de nascimento não deve levar ao exagero de se redu
zir a própria couvade a um rito ou conjunto de atos ritualizados. 
Para se compreenderem as funções da couvade - bem lembrou cer-
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ta vez Roger Bastide - é menos importante estudar-lhe a rituali
zação do que pô-la em confronto com outras situações de vida e 
práticas análogas a ela. De tal confronto depreender-se-á o que há 
de geral e o que de específico nessas práticas e situações. Como vimos, 
o Guaraní, falando português, chama o choco paterno de "resguar
do", mas aplica o termo também, pelo menos na atualidade, às me
didas tomadas pela mãe do recém-nascido. Isto já é significativo: 
nas relações paternas e maternas existe, pois, um elemento comum. 
Mas de outro lado há também elementos distintivos. Raramente ouvi 
o termo odjépotá empregado para a mãe, e apenas os Mbüá a consi
deram ( odjéko) akú; os outros não têm para o estado da parturien
te designação especial. Ermelina, a N andéva mais velha da aldeia do 
Bananal, recorda o tempo em que as parturientes Guaraní (Nandé
va) se levantavam logo no primeiro dia; hoje, acrescentou, "ficam 
uma semana aí sem poder fazer nada". - Entre os N andéva atuais 
de Dourados, a mulher permanece deitada uns quatro dias após o 
parto; a mulher Kayová fica sentada uns dois ou três dias com as per
nas cruzadas, deitando-se apenas de noite. 

Enfim, há elementos comuns e divergentes. De qualquer forma, 
só se poderá falar em couvade com relação ao pai. 

Se em situações diversas, mas em parte análogas àquela em 
que a falll11ia é acrescida de um recém-nascido, se requerem pre
cauções do tipo de couvade, isto é, medidas mágicas para neutra
lizar a vulnerabilidade - física e psíqu.ica - decorrente de um 
estado de "fraqueza", é cabível a hipótese, sustentada por vários au
tores, de que se trata, primordialmente, de extensão, para o pai, de 
medidas de precaução necessárias à segurança do recém-nascido. Atra
vés de uma espécie de "participação'', o pai representa o filho e, até 
certo ponto, também a mãe. O perigo que o ameaça é da mesma 
natureza do que paira sobre a mãe. Não há, provavelmente, necessi
dade de interpretar as suas práticas como tendo sentido ou função 
fundamentalmente diversa das que têm as medidas tomadas pela côn
juge. Quanto a presumível "reconhecimento de paternidade", que se 
tem apontado como função social do sobreparto masculino - com 
razão talvez para outros grupos primitivos -, não o encontramos 
entre os Guaraní, pois a não-observância não afetaria de modo algum 
o status de pai, com referência ao recém-nascido, mas simplesmente a 
sua segurança mágica e a saúde do filho. Portanto, o sobreparto mas-
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culino, em vez de conduzir à paternidade social, é, ao contrário, de
corrência dela. E muito menos se pode dizer que o resguardo do pai 
tenha função de conferir ao homem e esposo a dignidade paterna den
tro da constelação grupal; neste caso não haveria razão para se repe
tirem as observâncias toda vez que nasce um filho, mas bastaria sub
meter-se a elas por ocasião do nascimento do primogênito. Nada há, 
ao que parece, entre os Guaraní, que permita falar de funções sociais 
específicas inerentes à couvade. 

Ao contrário do que se tem procurado mostrar com referên
cia a outras tribos do grupo Tupí-Guaraní, não há indício, para os 
Guaraní, de uma relação direta entre o sobreparto masculino e as 
idéias sobre a concepção existentes na cultura tribal. Se bem que 
se admita provirem as crianças masculinas do pai e as femininas da 
mãe não obtive a menor referência a diferenças do comportamento 

' 
paterno ou materno em um ou outro caso. Um informante Mbüá 
do Rio Branco, por exemplo, insistiu na necessidade de o pai se 
resguardar também após o nascimento duma filha, "porque senão a 
criança fica doente". 

O receio do ridículo e das críticas toma difícil obter informes 
bastante seguros sobre a couvade. No Bananal, por exemplo, dis
seram-me que o perigo existiu apenas para "os primeiros Guaraní que 
viveram no mundo, cobra mordia, onça pegava, mas aqui para nós 
não têm acontecido estas coisas". E não há dúvida de que o progres
sivo abandono do sobreparto masculino pode ser observado em mui
tas aldeias, sobretudo fl'andéva. É decorrência inevitável das novas 
condições de vida. 

As medidas de resguardo a que se submetem os pais do re
cém-nascido - e que para o homem se estendem, ou estendiam, 
até a queda do cordão umbilical, ao passo que para a mulher se 
prolongam talvez por mais de duas semanas (alguns índios me fa
laram em vinte ou trinta dias) - constituem apenas parcialmente 
práticas ritualizadas, não devendo, por conseguinte, ser identüicadas 
sem mais nem menos como "ritual de nascimento". Trata-se princi
palmente de permanência na habitação, ligada à proibição de ativi
dades e a restrições alimentares, estas últimas, ao que pude saber, mais 
rigorosas entre os Mbüá, que em geral dispensam maior atenção aos 
problemas de dieta. 
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Não trabalharás. Eis o primeiro mandamento, mormente para 
o homem, que deve evitar acima de tudo o manejo de ferramentas e 
quaisquer utensílios de ferro; não trabalha com machado, nem com 
foice. A mulher, por sua vez, deixa de realizar trabalhos pesados: não 
lava roupa, não soca no pilão, nem trabalha na roça. Não andarás 
pelo mato - é o segundo mandamento; isto, para evitar o perigo 
do odjépotá, pelo menos entre os fV andéva. Depois, é longa a lista 
dos alimentos proibidos a pai e mãe. Entre os ~ andéva do Araribá 
deram-me a seguinte dieta: "Não podem comer: gordura, tatu, paca, 
quati, carne de porco, jacu, nenhuma fruta, milho, mandioca cozida; 
não podem usar sal, nem café; podem comer: carne de boi, frango, 
mandioca assada; bebidas: só 'chá de açúcar', mel fervido." Certos 
informantes fizeram enumerações diferentes, considerando perigosas 
ou "pesadas" certas comidas que outros indicavam como inofensivas. 
Todos, porém, insistiam no perigo de determinadas carnes de caça, 
especialmente de tatu. - Outro mandamento se refere à vigília: pai 
e mãe devem dormir o menos possível. Para os Mbüá há, ademais, 
a necessidade de abstinência sexual durante a couvade, provavelmen
te também para Randéva e Kayová; é verdade que Marçal de Souza 
me disse não conhecer precauções especiais a este respeito. 

Em seu conjunto, as medidas de precaução se revelam indispen
sáveis ao bem-estar da criança, inclusive a dieta de pai e mãe. Não 
é o pai que adoece no caso de não respeitar as restrições alimenta
res mas o recém-nascido; e a dieta da mãe atinge a ela e à criança, ' . 
que lhe mama o leite. A proibição de "mexer em aço" visa igualmente 
ao benefício da criança. Disseram-me os Randéva do Araribá: "O 
pai não pode mexer em aço, porque senão o umbigo da criança não 
fica duro; o umbigo arruína, porque o aço é muito forte". E enquan
to não sarar o umbigo, a mãe deve, por sua vez, evitar o trabalho com 
tesoura, agulha e quaisquer utensílios de ferro. (Entre os Mbüá, per
mite-se à mulher que costure durante o período de resguardo.) 

A ameaça que paira sobre os pais é a do odjépotá; é por isso que 
devem ficar em casa e não dormir muito. Quem "dá o odjépotá" 
são o Arco da Velha e "outros bichos", como sapos, cobras e assim 
por diante, animais em que os psicanalistas tenderiam, por certo, a 
enxergar algum simbolismo sexual. O odjépotá é a triste sorte que 
espera a todo homem que, desrespeitando a prescrição de ficar em 
casa quando a esposa deu à luz, não resiste à tentação de sair para 
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a caça. O primeirn animal que encontra afigura-se-lhe como gente, 
atrai-o e toma-o odjépotá; no dizer de um informante Randéva do 
Bananal, "o bicho se mistura com a gente e a gente fica vivendo com 
o bicho toda a vida". 

Sobre o perigo do odjépotá do pai há~ entre os Randéva, o mito 
de um homem que, desrespeitando as observâncias, vai para o mato, 
onde encontra um tadjatsú (queixada) em forma de mulher bonita, ao 
qual acompanha e que o leva para o meio dos queixadas. Ele fica vi
vendo no meio dos queixadas, tomando-os todos por gente. B histó
ria análoga à do odjépotá da anta, que se refere ao resguardo da jo
vem menstruada. 

A mudança das condições de vida, ao lado da vontade de evitar 
críticas e zombarias da parte de indivíduos estranhos, acarreta a de
cadência do sobreparto masculino. Como nem sempre é possível in
terromper os trabalhos da roça até a queda do cordão umbilical, isto 
é, por uma semana ou mais, ficam em casa apenas dois ou três dias, 
e também já não levam tão a sério o perigo do odjépotá. O receio 
parece, no entanto, continuar bem vivo com relação à menina mens
truada. Quanto ao resguardo materno, parece antes estar sujeito a 
incremento, possivelmente em conseqüência de aculturação. Entre os 
Randéva do Araribá disseram-me estar a mãe que, em lugar de ficar 
em casa, saia para o mato, sujeita aos mesmos perigos de encanta
mento que pairam sobre a jovem na eclosão pubertária. Um bicho
homem a atrairia e não a deixaria por muitos anos; ela ficaria "pe
luda como bicho'', odjépotá (vítima de encantamento sexual) , e peri
gosa para os outros seres humanos. Parece tratar-se de processo de 
transferência de crenças para situação análoga em virtude de prévia 
mudança de comportamento. 

* 
* * 

-
Poucos são os aspectos de sua cultura sobre os quais o Kayová 

mantém segredo tão rigoroso como no tocante às práticas que in
tegram a iniciação dos meninos. Afirma-se que não permitiram até 
hoje a nenhum estranho que assistisse a essas cerimônias, cujo ponto 
culminante é a perfuração do lábio inferior. Os Randéva não conhe
cem, na atualidade, a prática, enquanto os Mbüá não a tomaram como 
centro de elaboração cerimonial. 
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Bem mais fácil é obter informações sobre as observâncias que 
assinalam a maturação biológica do elemento feminino. Ao pa~so 
que a iniciação dos meninos constitui acontecimento de ... pr?funda sig
nificação religiosa, a das jovens se reduz, em . sua. essenc1a, .ª certo 
número de prescrições de " resguardo", de prof1la:xia, para evitar que 
a jovem menstruada se exponha aos pe~gos so~~e?at~rais decorr~ntes 
de tão melindroso estado. Quando existe, a llllCiaçao dos merunos, 
cerimônia coletiva que representa a subida de nova camada-de-idade 
à categoria dos púberes, desperta o interesse de toda a comunidade. 
Já a da menina é acontecimento individual, e por isso mesmo de al
cance social bem mais restrito, motivo pelo qual se considera dispen
sável o aparato cerimonial. De mais a mais, pode-s~ dizer q~~ _a 
cultura Guaraní é de orientação marcadamente mascnhna. A religiao 
está não exclusiva, mas preponderantemente nas mãos dos homens, 
e é 'por ela que se exprimem de modo mais manifesto e sensível os 
aspectos dominantes do ethos cultural. Compreensível, pois, merecerem 
maior participação ou interesse social os fatos ligados ao mundo ~as
culino entre eles a iniciação dos meninos - apesar de, como vimos 
atrás,' não haver (dos pontos de vista social e cultural) divisão rigo-
rosa entre camadas-de-idade. 

Por que é preciso cercar de cuidados especiai~ ~ jovem em 
seu primeiro período menstrual? Ela se encontra ~~ limmar ~e nova . 
fase biológica e, da mesma forma como, por ocasiao do nasc1~ento, 

0 pai (e a mãe) se tem de abster substitU:tivamente de certos alu~en
tos e atividades para que o recém-nascido seja capaz de sobreviver, 
agora a menina, através do resguardo, se defende dos males que 
a nova condição poderia trazer-lhe. Não se deve interpretar o re~
guardo pubertário apenas no sentido de "rito" para o "re~~hec1-
mento" social da maturidade biológica e conseqüente possibilidade 

de casamento. 

Não há dúvida de que o primeiro catamênio é tido como o 
acontecimento responsável pela manifestação de crise mais delica
da na vida da mulher Guaraní. Nas três subdivisões da tribo consi
dera-se a eclosão pubertária cercada de gravíssimos perigos. 

, 
Tanto para o estado da jovem menstruada como para o peno-

do de resguardo a que se sujeita, os Guaraní usam a designação 
iíemondyiá. Além deste termo, emprega-se também a denominação 
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odjekóakú, genérica, aliás, para os principais estados de crise do in
divíduo que exigem resguardo. 

Quando se manifestam as primeiras regras, corta-se o cabelo 
da adolescente em forma circular, ou rapa-se-lhe a cabeça, que ela 
mantém coberta com um pano, a fim de evitar ataques de maus 
espíritos e especialmente o odjépotá 1 • Durante os dias do mênstruo, 
a jovem Randéva lava a cabeça repetidas vezes com água de cedro 
para não ter cefalalgia. Os Kayová administram à adolescente, como 
chá, uma infusão de raiz de yvyrá rapóguasú. 

As medidas prescritas assemelham-se grandemente às tomadas 
na couvade, com a diferença de serem ainda hoje bem mais rigo
rosas, pelo menos nos primeiros dias. Estes são de reclusão abso-· 
luta num cubículo da cabana, que o pai se encarrega de fechar de 
tal modo que mal entra a luz do dia. A jovem fica aí isolada, sem 
poder sair (a não ser para as necessidades fisiológicas) nem receber 
visitas, deitada numa rede ou num jirau, mas sem a rigorosa proibi
ção de tocar o chão, que se encontra em outras tribos brasileiras. Em 
todo caso, porém, os Mbüá têm a precaução de construir para a me
nina um jirau bem alto para ficar bastante afastada do chão e não 
ser atingida pelo yvydjá, espírito da terra. Não se conhece a fre
qüente proibição de levar as mãos ao couro cabeludo da cabeça. A 
"paciente" durante o resguardo tem apenas contacto com as pessoas 
da própria família; mesmo estas lhe falam em voz baixa e ela responde 
de igual maneira. 

Diante da rede ou do jirau, o pai ou irmão acende um foguinho, 
para aquecer ·e iluminar, ou então uma velinha de iraity (cera de 
abelha do mato), pois no escuro haveria perigo de odjépotá. Uma 
velha Randéva me contou que na ocasião em que ela "passou de 
idade", o resguardo foi tão rigoroso que nem sequer lhe permitiram 
soprar o fogo que de noite se acendia em seu cubículo; cabia ao 
irmão arrumá-lo. 

Quando sai para satisfazer uma necessidade, a jovem deve ter a 
cabeça e o corpo envolvidos num pano; não se afasta muito da 
habitação e, pelo menos entre os Randéva, vai acompanhada pela 
mãe. Entre os Mbüá, sai sozinha, mas olhando apenas para o chão 
e caminhando depressa. 

O essencial é que a jovem menstruada se a1imente apenas de "co
mida escolhida" e em pequena quantidade, além de insulsa ou pre-
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. 
parada com pouco sal. Além do alimento principal, peixinhos ou pas-
sarinhos ("carnes leves"), dá-se-lhe batata-doce, beiju (mbeidjú), 
chicha etc. ; o pai, o irmão ou algum primo se encarregam de caçar 
os passarinhos ou pescar os peixinhos para a "paciente". 

S preciso evitar sobretudo carne de caça: veado, anta, paca, 
queixada, cateto. Tatu, ao que me disseram, é permitido entre os 
Randéva e proibido entre os Mbüá. Até a carne de algumas aves 
é proibida: baitaca, entre os Mbüá; baitaca, juriti, inhambu e jacu 
entre os Randéva. Estes enumeram ainda entre as restrições: feijão 
(que não seja o "de vara), café, carne de porco e de vaca, bem como 
gordura. A não-observância se ligam conseqüências negativas para 
a saúde. Assim, afirmam os Mbüá que porco-do-mato daria lombri
gueiro, ao passo que tatu e papagaio dariam "cabeça maluca". Os 
Randéva, por sua vez, insistem no perigo de epilepsia ("ataque", 
e-ó-á) para ajovem (e para os futuros filhos dela, segundo Poydjú, 
do Araribá) que não se abstenha de caça, e acreditam que baitaca 
e juriti causariam muita hemorragia na menstruação. Especialmente 
a carne de veado é responsável pelos "ataques", tanto na opinião 
dos R andéva como na dos Kayová. O uso de carne de inhambu, 
dizem os R andéva, faria a jovem ficar com a vista fraca. A ~ andéva 
mais velha do Bananal me disse que devia o possuir ainda bons den
tes ao fato de haver feito o resguardo sem sal. Também no Araribá 
me disseram que a menstruada deve evitar o sal, para não perder cedo 
os dentes. Os Mbüá acreditam que a jovem ema'greceria muito, se 
comesse alimentos salgados. 

Na opinião dos Randéva e dos Kayová, o maior perigo que 
paira sobre a menstruada é o do odjépotá. "Quem dá o odjépotá 
à mocinha", disse-me um índio do Araribá, é o karuguá ou Arco-da
Velha, que lhe "aparece como gente para desatendê-la; depois ela 
vai ficando amarelinha, amarelinha, até morrer". Outro informante, 
em Dourados, disse-me que a jovem não deve olhar para nenhum 
rapaz, para não ser vítima de encantamento, nem para a paisagem, 
pois seria encantada pelos animais, que se tomariam assanhados por 
causa dela. Entre os Randéva de Porto Lindo ouvi a explicação de 
que a própria reclusão se faz para prevenir o odjépotá da parte de 
animais, sobretudo de onça, veado e anta. 

Os Mbüá não permitem à jovem caminhar pelo mato, para não 
ser vítima de cobras nem do yvyrádjá ("espírito das árvores"), não 
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a deixam atravessar o rio, para não ser agarrada pelo ydjá ("espí
rito das águas"), nem tocar em alguma pedra, por causa do itádjá 
("espírito da pedra"). Tenho a impressão de que o animismo ex-
presso nessas crenças é peculiaridade dos Mbüa, pois não o encon
trei em nenhum dos outros subgrupos da tribo. Parece aproximar
se, porém, de crenças registradas entre os Tenetehára do Brasil se
tentrional 2

• 

Nas semanas intermediárias entre as primeiras e as segundas 
regras, a menina fica em casa ou em suas imediações, mas sem o rigor 
das observâncias que vigora nos dias da crise. Antigamente, dizem 
os í'landéva, "deixava-se pres~ a menina" o mês todo, até o fim da 
segunda menstruação, mas agora não é mais assim, "por causa dos 
nacionais". Afirmam que, em conseqüência desta relaxação, as jovens 
Guaraní de hoje deixaram de ter a conduta "respeitosa" das antigas. 
(Há, portanto, alguma idéia de "educação" moral ligada ao resguardo.) 
Mas pelo menos a maioria tem ainda o cuidado de repetir o resguardo 
no segundo catamênio, embora com menos rigor nas restrições. Depois 
disso, porém, considera-se mais ou menos superada a fase aguda de 
crise. Todavia, entre os Kayová prolonga-se durante meses o período 
de relativo isolamento, em que a jovem mantém a cabeça coberta 
evitando contacto com pessoas estranhas à família e assim por diante: 

O tempo do resguardo representa para a adolescente um período 
de aprendizagem de habilidades manuais, uma espécie de escola de 
economia doméstica. Se bem que uns digam que se lhes dão afazeres 
apenas "para distrair-se", outros insistem em que ela "não fica à-toa, 

não" e tem de ocupar-se: "é para aprender". E, mal decorridos os 
dias do catamênio, há muito que aprender: preparar comida, desca
roçar algodão, fiar, trançar redes, costurar, talhar roupa, fazer 
ákanguaá ( diadema) , djeatsaá, mbaraká. Mas naturalmente "não pode 
trabalhar no pesado" . Pelo menos entre os Mbüá o ensiho é ministrado 
pela avó, paterna ou materna. 

Abstração feita do aspecto educativo, específico do resguardo da 
menstruação, este é essencialmente análogo ao que se exige dos pais 
do recém-nascido: medidas impostas em reação a um estado de extraor
dinária diátese sobrenatural e física. A similitude se evidencia também 
pela comparação dos mitos, relativos às duas situações narrados pelos 
í'landéva. ' 

* 

\ 
\ 
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Hoje em dia os homens í'J'andéva não usam tembetá (adorno 
labial), nem perfuram o lábio inferior dos meninos. Mas é provável 
que outrora tenham conhecido a prática; do contrário não se compre
enderia o representarem, em sua mitologia, a Tupã com luminoso 
tembetá. Na atualidade, porém, dão pouca atenção ao fenômeno da 
adolescência masculina. Somente na aldeia de J acareí tive notícia de 
que o menino, quando muda de voz, é sujeito a resguardo, a fim de 
não ser vítima de odjépotá e de nele não se encarnarem certos espíritos, 
especialmente de animais, como anta, onça etc. Nos meninos se encar
nariam espíritos de animais fêmeas, assim como, nas meninas, de ani
mais machos. O resguardo dos meninos se reduz praticamente a não 
comerem carne de animal considerado de espírito perigoso. ~ a idade 
em que aprendem a confecção de adjó (cestas-de-carregar) e peneiras, 
a construção de mundéus e outras coisas mais. 

Os Mbüá praticam a perfuração do lábio, mas a ela já não parecem 
ligar excepcional importância, pelo menos de modo geral. No grupo 
atualmente estabelecido na aldeia do Rio Branco, um chefe religioso, 
há alguns decênios, decidiu, sem mais nem menos, abolir a prática; 
teria explicado a sua atitude dizendo que "hoje não se pode mais viver 
como antigamente". 

O orifício é mínimo, quase invisível, e nele se usa (mas nem 
sempre), como adereço, um palito fino de taquara. A perfuração não 
é necessariamente feita pelo paí. Pode realizá-la qualquer homem da 
aldeia, usando uma lasca da nervura de folhas de pindó. No entanto, 
prefere-se submeter à intervenção simultaneamente todos os meninos 
em idade pré-pubertária (por volta dos dez anos) existentes no grupo. 
Qualquer pessoa, inclusive do sexo feminino, pode assistir ao ato. Não 
se consideram os pacientes em estado de odjékóakú e trata-se apenas 
a ferida com azeite . de coró (ytxótxim). Condição essencial é que o 
menino tenha passado previamente por um período de aprendizagem, 
sob a orientação do pai ou de alguma pessoa encarregada, em que 
se lhe tenham ensinado as técnicas de trançar e outras habilidades -
para que não venha a tomar-se preguiçoso, segundo a explicação de 
Pablo Vera, de Yroysã. No Rio Branco, o índio Karaí ou Marcelino 
Rosa me explicou que os iniciandos recebem uma série de recomen
dações ou conselhos (a que chamava "educação" ). São mais ou menos 
os seguintes: "trabalhar bastante, plantar bem, não fazer mal a nin
guém, não ofender a família dos outros, não maltratar a ninguém, 
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comportar-se bem nas viagens (isto é, não beber muita pinga), fazer 
os trabalhos da roça bem feitos, não maltratar a mulher quando 
casar" 3

• l?, interessante esta enumeração especialmente por trair a 
consciência de uns tantos problemas que afligem a comunidade em 
sua atual fase de transição cultural. 

Somente os Kayová dão ênfase ritual à perfuração do lábio dos 
meninos, com cerimônias de cunho religioso e não apenas medidas 
de natureza mágica. Para o Kayová a festa é a ocorrência que mais 
se destaca em seu ciclo de vida. Não obstante, nos núcleos do Sul 
de Mato Grosso a festa (aí denominada kunumí-pepy, ou kunumí-piéta, 
forma híbrida) está condenada ao desaparecimento, conseqüência ine
vitável das novas condições de vida dominantes nesses grupos. Os 
dados de que disponho obtive-os principalmente na aldeia de Arnambai. 

Quem determina a realização da festa é o paí ou sacerdote. 
Deixando de realizar-se por período muito longo, a comunidade será 
vítima de desgraças. O intervalo comum entre uma festa e outra, 
variando de acordo com o número de meninos em idade de furar o 
lábio (entre 8 e 12 anos de idade, mais ou menos) é de uns quatro 
anos, em média. Nessa ocasião se congregam os Kayová de duas ou 
três aldeias vizinhas. 

Em geral o kunumí-pepy coincide no re·spectivo ano com a festa 
do milho, avatí-mongaraí (colheita c~rimonal do primeiro milho), que 
se realiza quando o milho está amadurecendo, isto é, de janeiro em 
diante. Para a perfuração do lábio deve haver· uns dez meninos na 
idade indicada; aos que passam dos doze anos já não se submetem à 
cerimônia. Há, por isso, adultos que não têm o furo labial. Já com 
um ano de antecedência passam os candidatos a evitar comidas pesa
das, especialmente certas caças, alimentando-se de preferência de 
chicha. O pai ou a mãe do menino, ou ambos, se encarregam de levá
lo à aldeia em que se vai celebrar a festa. Durante o período das 
cerimônias, que em geral se estende até maio, há rezas todas· as noites 
e de dia também. "Porque não têm o que fazer, só aquela reza", 
segundo a frase do índio Vicente, de Arnambai. 

Preliminarmente pai ou iíanderú escolhe e ensina o huitxá, o 
"chefe dos guris", que a seguir canta com os companheiros por muitas 
noites as rezas que aprendeu e que se chamam kunumí porahêi. Os me
ninos "se resguardam" por se encontrarem em estado de odjékóakú 
durante esse período que precede à furação e que pode prolongar-se 

\ 
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por muitos meses ("se o fíanderú mandar" ) ; e após a cerimônia, o 
resguardo continua até sarar a ferida, "até o ííanderú os largar, é o 
fíanderú que deve saber". O menino que não se resguarde com bastante 
cuidado "cria-se mal", isto é, "fica com enfermidades". O resguardo, 
que não inclui jejum, consiste antes de mais nada em abstenção de 
carne. Depois de furar o lábio, o menino se alimenta de banana 
madura, evitando principalmente farinha de mandioca, "senão entra 
no furo e arruína" 4 • Naturalmente os meninos também não podem 
trabalhar. 

Os meninos têm a sua cozinheira, solteira ou viúva. Mulher 
casada não pode incumbir-se da tarefa, pois a cozinheira deve manter 
abstinência sexual; se dormir com homem, a comida fará mal aos 
meninos. A mulher não poderá, como nenhuma outra, assistir à ceri
mônia da furação do lábio. 

Trata-se de iniciação rigorosamente secreta, de que não participa 
quem não tenha por sua vez o lábio furado. B inaudito que mulheres 
e crianças ou indivíduos estranhos tenham visto as cerimônias. B 
pouco provável, infelizmente, que algum antropólogo por sua vez 
chegue um dia a obter a permissão de observá-las. Nem sequer 
cachorros, cavalos ou outros animais domésticos podem permanecer 
na proximidade, devendo ser amarrados cuidadosamente. 

O kunumí-pepy não é apenas festa religiosa dos iniciandos, mas 
de toda a população masculina das aldeias reunidas. Os homens cantam 
uma série de rezas diversas, corresponden~es a diferentes aspectos ou 
fases do cerimonial. O meu inf armante Vicente, de Amambai, enume
rou cinco rezas. 

A primeira se refere ao fíemonguy, a tinta preta de yváporoy ty 
(em português o mesmo nome), com que se assinala o ponto do 
furo labial. O ponto é assinalado por um yvyráídjá, isto é, oficiante 
auxiliar do ííanderú ou paí. 

A segunda reza é referente ao yvyrárakuá, instrumento de ma
deira para fazer o furo. O yvyráídjá que tem o ofício de furador -
o fzanderú só dá ordens - fica sentado num apyká, banquinho ceri
monial; diante dele há outro apyká, em que se coloca primeiro o 
"chefe dos guris" ou huitxá, depois sucessivamente os outros (chama
dos os ivódjá) , que aguardam a sua vez, sentados em alinhamento 
sobre uma série de apyká, à direita e à esquerda. O furador fica 
sempre no mesmo apyká; os candidatos, previamente embriagados 



92 A spectos Fundamentais da Cultura Guaraní 

com chicha, são levados para a frente dele. Outro yvyráídjá, que 
fica em pé ao lado do furador, coloca um tembetá-mirim no orifício 
recém-aberto. 

E ao tembetá 6 que se refere a terceira reza; a quarta é relativa 
ao apyká, a quinta, enfim, ao ato de se tirar o menino do cubículo 
em que se encontra, para levá-lo ao centro do pátio da aldeia, onde 
se realiza a cerimônia. Nenhuma dessas rezas se ensina aos candidatos, 
que têm suas canções próprias. 

Cumpre acentuar especialmente um ponto em que o estado de 
crise dos iniciandos lembra a couvade. Assim como o pai - e, 
com ele, a mãe - estão sujeitos a uma série de restrições não s< 
em seu próprio benefício, mas sobretudo no do recém-nascido, o 
paí que dirige o kunumí-pepy, bem como os yvyráídjá que o auxiliam, 
são obrigados ao resguardo até os meninos sararem. Não comem 
carne, não entram em contacto com fogo, não pegam em facas, 
machetes e outros objetos de ferro, devendo, ainda, guardar rigorosa 
abstenção sexual. Tudo isso até os meninos sararem, porque "senão 
arruína o furo". O resguardo sexual de que aqui se fala pode bem 
ser qualificado como temporada de Tobias. 

O Capitão Alberto, da aldeia Kayová de Amambai, disse-me 
ser o tembekuá necessário "para arranjar mulher", isto é, para o 
casamento; quem casa sem furar o lábio está em maior perigo de 
se tornar vítima das onças, de cobras e mesmo de feitiço: é mais 
"cheiroso" para as onças. Mas hoje em dia já nem todos têm o lábio 
furado. Em todo caso, a perfuração é essencial para a formação da 
personalidade-de-culto masculina entre os Kayová. Ao homem que 
não tenha o orifício labial não se permite participar dos cantos e das 
danças da festa anual do "batismo do milho", avatí mongaraí. Segundo 
informação de Marçal de Souza, tal restrição não atinge as mulheres. 
Quanto aos meninos não-iniciados, porém, apenas se lhes permite 
assistir às cerimônias. 

NOTAS 

1. Disseram-me os Mbüá caber entre eles ao pai a tarefa de cortar a 
cabeleira da jovem, logo no primeiro dia do incômodo. Com o cabelo, a menina 
faz - para o pai, irmão ou outra pessoa da família - uma atadura que cons
titui um dos elementos típicos da cultura material Guaraní, pois é adereço comum 
aos três subgrupos da tribo. Passam-na principalmente os homens, com umas 
quarenta ou mais voltas, em torno de cada pulso, formando uma faixa de uns 
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10 cm de largura. :e. um cordel torcido de dois feixes, de 10 a 20 fios de cabelo 
cada um. Os Kayová denominam o adereço pó-apy-kuáhá, os Mbüá simples
mente pó-kuáá. Os ~andéva, que em sua quase totalidade já o abandonaram, 
afirmam ter-se originado como proteção contra a corda do arco, o que parece 
duvidoso, pois não se justificaria o uso em ambos os braços. Os Kayová con
sideram o pó-apy-kuáhá como adorno de festas, comparável, no dizer de Paí 
Tomás, à fatiota nova do civilizado. Os Mbüá, que põem a atadura tanto nos 
pulsos como nas pernas, os homens acima, as mulheres abaixo das panturrilhas, 
tetymãguá ou terjmãkuáá, interpretam o uso como instituição divina para os 
"Guaraní" se distinguirem de outros índios. Mas indicam também a finalidade 
mágica de evitar o cansaço da musculatura dos braços e das pernas, sendo, por 
isso, o tetymãguá tido como indispensável nas longas caminhadas. No Xapecó 
me disseram que especialmente as mulheres tendem a abandonar a atadura das 
pernas, "porque os portugueses caçoam delas"; muitos homens usam-na escon
dida sob as calças. Os Kayová dizem não conhecer a atadura de cabelo para 
as pernas, usando, porém, outra, y-as6, feita de casca dum bichinho dágua, de 
igual nome; é colocada já em meninos de pouca idade, atribuindo-se-lhe a vir
tude de prevenir mordeduras de cobra. 

2. Wagley e Galvão, 1949, passim. 

3. Schaden, 1948c, p. 162. 
4. A título de curiosidade, registro haver no interiôr de São Paulo a crença 

de que, depois de furarem os lóbulos das orelhas para a colocação de brincos, 
devem as meninas abster-se de certos alimentos, especialmente farinha de man
dioca e ovos (Comunicação pessoal de Ruth Corrêa Leite Cardoso). 

5. O tembetá, medindo em geral de 8 a 15 cm de comprimento, e em 
casos excepcionais até o dobro, é feito de resina de tembetá-y (também chamado 
mbavy; em português: pau-vidro), parecida com âmbar amarelo. A resina existe 
em quantidade suficiente só depois do inverno,. em setembro e outubro, isto é, 
no tempo da "folha nova". Para fazer o tembetá, dão-se talhos em forma de 
losango na casca do pau-vidro, prendendo por baixo dela um tubo fino de 
takuary. ( taquara apropriada por ter os gomos bem compridos), no qual a resina 
escorre por uns dois dias. Daí a um ou dois dias, endurecida a resina, racha-se 
a taquara, alisa-se o tembetá com lixa-do-mato (ambá-y, árvore de folha áspera), 
afina-se a ponta inferior com faca, lasca de pedra ou caco de vidro, e coloca-se 
na parte superior um botão da mesma resina. 
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Capítulo VII 

A CHEFIA DA COMUNIDADE 

Em parte alguma, a sociedade Guaraní contemporânea chegou a 
constituir organização de tipo estatal; tem desenvolvimento rudimen
tal, na cultura da tribo, a idéia de autoridade civil e política. Se
gundo os padrões tradicionais, a chefia política do grupo coincide 
com a liderança carismática do sacerdote ou rezador. Esta pode ou 
não coincidir com a autoridade do chefe de família-grande. Os 
chefes de família-grande, reunidos em conselho, formam uma espé
cie de senado informal, de função consultiva e deliberativa, sem que 
lhe inira, entre os atuais Guaraní do Brasil, grande autoridade com 
base em alguma instituição. Nos grupos mais sujeitos à influência 
do mundo civilizado o poder político se concentra, pelo menos for
malmente, nas mãos do capitão de aldeia, nomeado pelo Serviço de 
Proteção aos lndios. Em virtude do pouco relevo dado ao exercício 
do poder, enquanto fator essencialmente político, não há em geral 
razões para conflitos de competência. 

Parece-me ser o nome nanderú 1, dado ao "rezador" ou chefe re
ligioso, simples transferência da designação do chefe da família-gran
de ("nosso pai"), embora eu tenha ouvido, da parte de um :Randéva, 
a explicação de que deriva do fato de o rezador em sonhos se co
municar com Koarahy, divindade solar, também chamada flanderú 
pelos :Randéva e Mbüá. Estes últimos também chamam o guia . espi
ritual de nanderúvitxá ("o nosso chefe"), termo com que se desigpa 
igualmente o capitão. Nos três subgrupos, o nanderú, tuvitxá ou paí 
é secundado nas cerimônias religiosas por auxiliares que têm o título 
de yvyráídjá. 

Embora o chefe reli~oso em geral exerça também as funções 
de médico, encontram-se rezadores que não são curadores e vice
versa. Os que numa comunidade criam fama como grandes · cura
dores são muitas vezes indivíduos oriundos de outra aldeia. Santo 
de casa não faz milagre. Entre os Kayová de Dourados havia em 
1950 um rezador :Randéva, de nome Pascoal, que viera do Paraguai; 
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era muito procurado em casos de doença, mas não tinha importância 
alguma na vida religiosa dos Kayová, cujas rezas e danças dizia 
ignorar. Pascoal era alvo de espontâneas e sinceras manifestações de 
apreço, que se repetiam amiúde. Davam-lhe presentes, especialmente 
gêneros alimentícios, e executavam, em sua homenagem, danças reli
giosas, acompanhadas de cantos. - O mais famoso curador que 
encontrei, e que ao mesmo tempo dirigia a vida religiosa de sua 
aldeia, era o Kayová José Bourbon Catalán Avelar, morador de 
Amambai, mas que se dizia ter vindo também de outra comunidade. 

"Outrora - diz Nimuendajú - os Guaraní não conheciam 
chefe que não fosse o seu médico-mago 2

. " E, quando as neces
sidades religiosas o exigem, o fzanderú não hesita em tomar provi
dências incisivas igualmente na vida civil, determinando a mudança da 
aldeia, ordenando migrações e outras medidas. Mas é possível tam
bém que os Guaraní reconhecessem outrora um poder civil além da 
autoridade do iíanderú : a mencionada assembléia dos chefes de fa
mília, hoje com as características de senado informal. Sua impor
tância talvez tenha diminuído por influência da instituição do capi
tanato. Para os atuais Mbüá do Paraguai oriental, a autoridade civil 
suprema do senado é atestada pelo Pe. Müller, segundo o qual até 
lhe cabe a proclamação do cacique (capitão), de poder mais no
minal que real, escolhido de preferência em atenção a suas quali
dades físicas, coragem, generosidade, talento de comando e de orador, 
e mantido no cargo enquanto não aborreça a comunidade 8

• 

Havia, sem dúvida, um princípio de chefia hereditária. Mon
toya escreve: "Para a posição de chefe é de ordinário designado 
aquele que pertence à família de algum chefe falecido" 4

• Nimuen
dajú se refere ao capitão "legítimo", que herdou o cargo; a tábua 
da família Honório, organizada por esse autor, revela claramente 
a sucessão hereditária da dignidade de capitão em concomitância 
com a chefia da família-grande 5

• São, entretanto, casos em que o 
chefe civil é ao mesmo tempo chefe religioso e em que o prestígio 
do sacerdote é a base para a autoridade do capitão, reconhecida 
e confirmada - ou não - pelas autoridades oficiais. 

Entre os Kayová de Benjamim Constant, o Capitão Alberto, 
chefe apenas civil~ conseguiu manter-se no cargo enquanto contava 
com os votos dos companheiros. Dizia ter sido eleito porque os com
panheiros nele "acreditavam" (tinham confiança) por ele cuidar da 
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ordem e da disciplina e, especialmente, por castigar com exemplar 
severidade os maus feiticeiros que ele e seus companheiros de aldeia 
acreditavam haver no grupo. - Entre os :t'randéva de J acareí assisti 
a uma sessão informal do senado, da qual não participava o capitão 
(talvez acidentalmente) e que se convocara para discutir comigo 
problemas de relações econômicas da comunidade com moradores 
brancos da vizinhança. 

Para ser considerado competente, ou seja, para conseguir o 
prestígio de seus súditos, deve o capitão ser enérgico, ter poder per
suasivo sobre os companheiros, não ser dado à embriaguez, falar 
o idioma nacional e ser hábil e astuto no trato com autoridades 
brasileiras. Entre os ~andéva do Itariri ouvi queixas contra o velho 
Silvino Rufino, a cuja incapacidade se atribuía a "falta de união" 
na aldeia; dizia-se não possuir energia nem poder persuasivo sufi
cientes para reunir os homens que deviam consertar o caminho da 
aldeia. Acusavam-no de excessivamente alcoólatra, o que contribuiria 
para o mau nome da comunidade. "Mburuvitxá ndaiporãi, o chefe 
não presta, porque bebe muito e a mulher também." 

Não há, na estrutura social, obstáculo formal que se oponha 
ao acesso de quem quer que seja à categoria de rezador ou chefe 
religioso. O status decorre da experiência religiosa do próprio in
divíduo e não há limitação de número de sacerdotes. A rigor, cada 
chefe de família-grande, ou mesmo de família elementar, pode, con
tanto que tenha vocação para tal, tomar-se o chefe religioso de 
sua parentela. Nada impede que uma família se divida em duas, 
cada uma com seu fzanderú, o que, aliás, vem mostrar a estreita 
relação· entre a chefia do grupo familial e a autoridade carismática. 
Não há quase perigo de rivalidades entre sacerdotes de uma aldeia; 
a autoridade de cada um ultrapassa o âmbito do grupo familial 
somente na medida em que o seu prestígio lho garanta. O seu poder 
não repousa em patente conferida por nenhum funcionário do Ser
viço de Proteção aos índios, mas em seus conhecimentos religiosos, 
em sua faculdade de prever o futuro e no exercício de práticas que 
afastem os males do presente e previnam os do futuro. É por isso 
que Pedro Pires me dizia: "Mbaékuaá é o rezador, porque ele sabe 
tudo". 

Bem diferente é a situação do capitão de aldeia. A institui
ção não se originou no seio da cultura Guaraní; foi-lhe imposta de 
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fora. No entanto, cabem-lhe hoje importantes funções na vida do 
grupo. O capitão representa oficialmente os interesses da aldeia pe
rante os moradores brasileiros e é ao mesmo tempo chefe de polícia 
no interior do grupo. a sua tarefa restabelecer a ordem e castigar 
os culposos, sempre que a desorganização social e o abuso do álcool 
façam surgir brigas e rixas no seio da comunidade. 

Em geral o capitão ocupa o cargo enquanto não seja demitido 
pelo funcionário encarregado da administração do posto. Ao passo 
que ele precis~ de apoiar-se nos poderes do funcionário, o iíanderú 
ou paí pode ·exercer a sua autoridade até contra o encarregado do 
posto. Apesar da coexistência pacífica dos dois poderes, o temporal 
e o espiritual, esse estado de coisas tende, assim, a gerar um clima 
de permanente tensão social, que se manifesta através das relações 
entre o grupo e o funcionário do Serviço de Proteção aos lndios. 
Para o íianderú convergem as manifestações de crítica e desconten
tamento relativas ao enctirregado, que, por sua vez, encara o íianderú 
como principal obstáculo ao bom desempenho de sua missão. De 
outro lado, o capitão é a mão direita do encarregado e representa, 
por assim dizer, o ponto de vista "oficial". Na medida em que lhe 
cabe representar e defender os interesses materiais do grupo, sempre 
ameaçados pelo homem branco, e servir de ponte de ligação entre 
os índios e o encarregado, o grupo já não pode dispensar a sua 
cooperação. Surge daí aquele estado de tensão que revela nitidamente 
não estar ainda integrada na cultura Guaraní a instituição do capitão 
ou chefe civil. Na realidade, há duas noções de chefia em luta virtual: 
a religiosa, de fundo essencialmente carismático, autoridade que pode 
estender-se à aldeia toda, se para tanto for suficiente o prestígio do 
indivíduo, mas também limitar-se ao grupo familial (havendo sem
pre a possibilidade de se entenderem, como vimos, em reuniões con
sultivas de discussão informal, os diferentes chefes de família, quando 
estejam em jogo interesses gerais de grupo local), e a civil, nas mãos 
do capitão, chefete mais ou menos despótico de toda a aldeia, tentando 
influir em tudo, menos no que é realmente essencial para o Guaraní, 
isto é, na orientação religiosa da comunidade. Embora em conflito 
latente, as ~uas chefias podem, por isso, na realidade coexistir paci
ficamente. O capitão não se considera competente em assuntos de 
natureza religiosa e o íianderú, por seu turno, apesar de sua autori
dade indiscutivelmente maior, não costuma imiscuir-se em questões 
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de política interna ou externa do grupo, contanto que não atinjam, 
de modo mais ou menos direto, os interesses vitais da aldeia. E se 
nestes casos o íianderú entra em ação, é porque para os problemas 
de real importância não concebe senão soluções de cunho religioso. 
Para os grandes males, os grandes remédios. No Panambi, Paí Cbi
quinho, apesar do prestígio que desfruta, não toma conhecimento das 
mais movimentadas discussões e brigas que se desenrolem na aldeia 
ou quiçá na presença dele, mas quando soube que, em obediência a 
determinação do Ministério da Agricultura, a direção da Colônia 
Federal de Dourados decidira lotear as terras do Panambi, para dis
tribuí-las a famílias de imigrantes, sem atender às necessidades e 
aos direitos dos Kayová, resolveu agir - sempre, porém, dentro do 
âmbito de sua competência. Tomado de ira sagrada, promoveu dan
ças religiosas com o intuito de apressar o fim desta Terra, em que, 
pela incompreensão e má vontade do homem branco, as condições 
de vida se tomavam insuportáveis. 

Em geral, o próprio capitão, não menos imbuído de mentali
dade Guaraní do que os seus súditos, tem dificuldade em dar ao 
cargo que ocupa sentido correspondente à intenção com que foi 
criado. Na Palmeirinha encontrei um capitão que não se incomodava 
com as brigas que havia entre a gente de seu grupo, nem tamp~uco 
tomava medidas contra a exploração da parte de indivíduos civili
zados; certa noite de inverno, porém, achou necessário suspender 
uma festa, de danças, "porque fazia muito frio e o pessoal se estava 
cansando à-toa". - Bento, capitão do B·ananal, disse-me considerar 
uma de suas obrigações de chefe a de "animar o pessoal", quando 
na aldeia. se realiza um baile. Não é de admirar, pois, que muitos 
Guaraní não tenham idéia clara das funções que nós ocidentais atri
buiríamos ao cargo de capitão. Deixam de procurá-lo quando lhe 
caberia tomar medidas enérgicas para restabelecer a ordem ou ga
rantir a segurança do grupo, e de outro lado recorrem a ele em 
coisas de somenos importância. Encontrei Guaraní que não se deixa-, 
vam fotografar antes de obter a permissão formal do mburuvtixá 
(ou ííanderúvitxá, como também dizem os Mbüa, o que, para eles, 
signüica tanto capitão como chefe religioso) . 

A chefia política é, como vimos, de base estritamente local, 
jurisdição que abrange todos os indivíduos da aldeia, ao passo que 
a religiosa é ao mesmo tempo familial, de vez que os asseclas do 
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fíanderú são formados de uma, duas ou mais famílias constituindo 
um grupo de vizinhança e não necessariamente a aldeia toda. 

Entre os Mbüá do Rio Branco, que não possuem posto indí
gena, mas que gostam de fazer viagens às cidades mais ou menos 
próximas, tendo, portanto, freqüentes contactos com a civilização, 
cada chefe de família (ou de "trinca", como dizem) pode, segundo 
as circunstâncias, assumir as responsabilidade de mburuvitxá. O chefe 
de família em viagem é ao mesmo tempo o "capitão" do grupo que 
o acompanha. E o indivíduo que queira viajar pede licença ao seu 
chefe de família. Além disso, nota-se nessa aldeia uma espécie de 
divisão de trabalho no tocante às funções de capitão. Para efeito 
externo, havendo necessidade de contacto com representantes do 
Governo, para defesa dos direitos ou interesses da coletividade, o 
capitão é Francisco, que fala bastante bem o português. Alcides, que 
há anos parece ter sido nomeado para o cargo, exerce a jurisdição 
de preferência no interior do grupo; é ele, por exemplo, quem realiza 
os casamentos na aldeia. Marcelino, irmão mais velho de Alcides, 
e por certo o Erincipal rezador e diretor de festas religiosas, é tido 
como o verdadeiro chefe do Rio Branco; em sua casa é que se hos
pedam os visitantes. 

Tal situação revela que os Mbüá não ligam necessariamente a 
determinada pessoa o exercício das diferentes funções do governo 
civil, mas, de acordo com a mentalidade tribal, distribuem-nas pelos 
vários chefes de família, segundo as necessidades do momento e a 
competência de cada um. Tendem a coincidir aí a chefia religiosa 
e a política com a direção do grupo· familial. É prova de que, como 
já dissemos, o cargo de capitão não se integrou ainda como instituição 
na cultura da tribo. A instituição, para manter-se, precisa do apoio 
direto e constante do funcionário do Serviço de Proteção aos lndios. 
Onde, como no Rio Branco, não haja posto oficial, não pode haver 
capitão propriamente dito. 

Mas também nos postos se observa que o capitão não se con
sidera autoridade suprema. Muitas vezes se aconselha com o fían
derú para melhor definir as suas atitudes e saber as medidas que 
deve tomar. De qualquer forma, falta à sua autoridade a base caris
mática, que para o Guaraní é essencial. Quando visitei os Mbüá 
do Xapecó, estes tinham como capitão um moço de seus vinte e 
poucos anos de idade. Mas a sua autoridade parecia ser apenas no-
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minal. "Para ser cacique", disseram-me, "é preciso saber rezar" e 
ser tuvitxá ou pelo menos yvyráídjá (auxiliar de culto). O jovem 
capitão e seus companheiros obedeciam ao Paí Dionísio, ancião que 
tinha o plano de migrar com o seu grupo para o litoral, a fim de 
apressar a partida para a Terra sem Males. O capitão do Araribá 
é Manequinho ou Poyd jú, nomeado há vários decênios; mas o chefe 
religioso, fíanderú Bastião (agora falecido), embora fosse quase um 
estranho, pois viera do posto de Dourados, era quem de fato cuidava 
dos interesses de seus companheiros. 

Em algumas aldeias há rivalidades e mesmo intrigas para a 
ocupação do cargo de capitão, isto, quando não se pode adotar a 
solução dos Mbüá do Rio Branco, que admitem vários capitães lad9 
a lado. As vantagens econômicas do cargo parecem ser o motivo 
principal da competição. O chefe civil da aldeia tem maior faci
lidade em obter presentes do encarregado do posto e de pessoas 
estranhas e às vezes explora os companheiros de aldeia, obrigando
os a trabalhar em sua roça, a título de castigo, quando se tenham 
embriagado ou feito alguma desordem. Na maioria, os chefes reli
giosos não têm senso econômico muito desenvolvido; conheço apenas 
um Kayová que teve habilidade e interesse bastantes para tirar van
tagens materiais de sua posição de chefe carismático, o Paí José 
Bourbon Catalán, de Amambai. Mas também ele explorava menos 
o seu posto de paí do que a profissão de curador, que exercia com 
excepcional eficiência, a julgar pela fama que atraía índios, mestiços 
e mesmo fazendeiros brancos de lugares distantes. Disse-me cobrar 
até sessenta cruzeiros por sessão ou, como nós diríamos, consulta. 
É praxe, aliás, entre outros índios como entre civilizados do Sul de 
Mato Grosso e de outras regiões, levar algum presente ao curador 
em paga de seus serviços. Entre os Guaraní este padrão não está 
muito difundido. 

NOTAS 

1. Não parece haver dúvida de que a denominação paí, com que os Kayová 
também designam os chefes religiosos, embora usem igualmente o termo nanderú, 
se liga etimologicamente a mbair. Este foi o apelido dos franceses entre os Tu
pinambá quinhentistas e, além disso, ocorre na mitologia de muitas tribos Tupi. 
Como figura .mitológica. Maíra é o companheiro ou "contrário" de Sumé nas 
tradições Tupinambá (Veja-se, por exemplo, Anchieta, 1933, p. 322.); Bahira é 
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o herói civilizador dos Parintintín da Amazônia (Nunes Pereira, 1945). A eti
mologia do nome tem dado margem a diferentes interpretações. A mais conhe
cida é a de Teodoro Sampaio: "M air, apelido dos franceses entre os tupis do 
Brasil. Os guaranis do Paraguai chamavam os espanhóis - mbaí. Os dois vocá
bulos Mair e Mbaí são formas contratas de mbae-ira, que exprime - o apartado, 
o solitário, o que vive distante. De mbae-ira procedem: mbaíra, maíra, mair, 
mbaí. Este apelido davam os indígenas aos franceses e espanhóis, não só por 
virem de longe, como porque os equiparavam, pela sua superioridade, aos seus 
feiticeiros, chamados pajés ou caraíbas, os quais levavam vida solitária no re
cesso das matas, nas cavernas das montanhas distantes." - A substituição de 
mbaí pela forma paí não deve etranhar, pois é análoga à de porahêi por mbo
rahêi, que tive ensejo de observar repetidas vezes no falar dos índios. Note-se, 
ademais, que uma tribo Tupí do Brasil setentrional, os Tenetehára, empregam às 
vezes o nome de seu herói civilizador Maíra como sinônimo de "poderoso pajé" 
(Wagley e Galvão, 1949, p. 100, nota ) . E os Tupinambá da Ilha do Maranhão, 
que usavam paí para dizer "profeta'', recorreram ao termo para designar os 
missionários europeus, como, aliás, também se deu no Paraguai. (Veja-se Claude 
d'Abbeville, 1945, p. 88 et passim.) O emprego de paí como designativo de 
sacerdote ou rezador foi discutido no verbete "Pajé", de minha autoria, inserto 
na obra de von Buggenhagen, 1951, pp. 129-131. 

2. Nimuendajú, 1914, p. 337. 
3. Müller, 1934-1935, p. 696. 
4. Montoya, 1879, p. 106. 

5. Nimuendajú, 1954, entre p. 52 e 53. 
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Capítulo VIII 

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA RELIGIÃO 
E DA CONCEPÇÃO DO MUNDO 

1. Caracterização geral da religião Guaraní 
em face do Cristianismo 

No estudo antropológico da religião, no sentido em que se 
procura realizá-lo aqui, interessa menos descrever o sistema religioso 
como tal do que determinar as conexões e influências que ligam a 
existência humana, individual e coletiva, a uma determinada inter
pretação do so~renatural, isto é, de que maneira a religião se revela 
responsável por certas características de outras esferas culturais e 
pela formação de traços dominantes da personalidade. 

Elemento fundamental de toda religião é a atitude valorativa 
em face da vida terrena com referência ao destino do homem. Os 
sistemas religiosos diferem uns dos outros primordialmente na me
dida em que as suas doutrinas divergem nessa interpretação da exis
tência humana, interpretação que está em conexão com a natureza 
que se atribui aos deuses e às diferentes ç;ategorias de seres sobrena
turais, com a maneira de se conceber a origem da vida humana e, 

· em especial, de se encararem as múltiplas relações entre o homem 
e as divindades nas mais variadas situações da existência do grupo 
e do indivíduo. 

Religião, o domínio do "sagrado", se confunde não raro com 
magia e com moral. De fato, são numerosos os pontos de contacto 
entre essas três categorias da realidade sócio-cultural, que, não obs
tante, no plano teórico se distinguem radicalmente uma das outras, 
embora se apresentem sempre de algum modo interdependentes. Uma 
das características essenciais da moral é a valoração das ações hu
manas, inclusive sentimentos e pensamentos; é a noção do bem e 
do mal. Por sua vez o que distingue o rito mágico da cerimônia 
religiosa é - bem o salientaram Max Weber e outros - a sua 
natureza de "técnica"; a atitude e vivência religiosas, ao contrário, 

1 
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se colocam muito mais na esfera emocional, onde o indivíduo reco
nhece a sua dependência em face de poderes, pessoais ou não, que 
lhe são superiores 1

• 

Por que há sempre relação estreita entre o domínio religioso e 
o moral? É que as ações humanas - boas ou más - são con
sideradas como tendo influência direta sobre o destino humano, 
feliz ou infeliz -, influência esta que se pode dar de duas manei
ras. Primeiro, como simples causalidade natural: ações más resul
tam em desgraça final, assim como alguma substância venenosa pode 
causar doença ou morte. Ou então pode, em segundo lugar, haver 
a idéia de as ações boas ou más (metafisicamente), decorrentes do 
livre arbítrio do indivíduo, serem julgadas por uma divindade, isto 
é, ponderadas em relação com determinados valores. 

O Guaraní distingue ações boas e más, indivíduos bons ou maus, 
mas em sua doutrina original não reconhece, a não ser vagamente, 
responsabilidade moral. O indivíduo é bom ou mau por natureza, 
como que por "fatalidade". Não há propriamente livre arbítrio, por
que o "gênio", a índole, as qualidades inatas, o obrigam a agir de 
determinada forma. Exemplo típico: João Samuel, N andévá de ca
ráter impulsivo (Bananal) , explica as suas reações violentas pela 
"natureza ruim" que diz possuir, mas ao mesmo tempo se consi
dera "pessoa muito boa". O destino humano não depende - a não 
ser em casos mais ou menos manifestos de aculturação - de atri
butos morais; não há, no sentido rigoroso do termo, sanções, castigo 
ou condenação, prêmio ou recompensa - o que pode haver é inf e
licidade, especialmente do "espírito" ou anguêry dos que morrem de 
feitiço - ma.s no fim de tudo, .todos se encontrarão no Além, salvo 
em situações especialíssimas. E se há os que depois da morte não 
alcançam a bem-aventurança do Céu, em virtude de seu procedimento 
anti-social ou "reprovável", não é deles a culpa, mas do gênio de 
que são portadores. 

A atitude da religião Guaraní em face da vida terrena é mais 
negativa do que positiva. Para o cristão, a vida na Terra oferece 
pelo menos oportunidade para poder merecer o Céu, i. e., para o 
indivíduo praticar virtudes de que dependerá a sua sorte futura. O 
Guaraní não precisa merecer o Céu, pois todos são destinados à feli
cidade eterna. Não se liga a ele a idéia de remuneração, mas sim
plesmente a de um ideal que se procura alcançar - e que todos 
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alcançarão se a sorte não lhes for demasiado adversa e se, no cami
nho para o Além, a alma não se tomar vítima dos múltiplos perigos 
que a espreitam na jornada. 

Diante do fato, certamente indiscutível, ·de o sistema religioso 
de quase todos os grupos Guaraní da atualidade por mim estudados 
encerrar muitos elementos de origem cristã, tanto no que respeita à 
doutrina, quanto ao ritual e aos apetrechos de culto, impõe-se um 
pro~lema capital, que é o de identificar, na medida do possível, o 
sentido e o alcance das transformações trazidas pelo trabalho missio
nário de séculos passados. Interessa descobrir até que ponto os ensi
namentos jesuíticas deixaram de sê-lo, sofrendo reinterpretação em 
termos da velha doutrina tribal, e até que ponto os Jesuítas conse
guiram realmente, se é que o conseguiram de maneira durável, mudar 
a mentalidade religiosa de seus tutelados. Quanto a este ponto, é 
preciso não esquecer a existência de concepções fundamentais incon
ciliáveis, irredutíveis e, por conseguinte, mutuamente exclusivas no 
Cristianismo e na religião Guaraní. Dentre elas a mais importante 
talvez seja a da ligação entre o destino da alma e a responsabilidade 
moral do indivíduo. Ao passo que a doutrina cristã não é concebível 
sem a noção de que, no Além, a alma será julgada - e, por conse
guinte, recompensada ou condenada - segundo a culpa ou o 
merecimento, isto é, de acordo com o valor moral dos atos livre
mente praticados nesta vida, a religião Guaraní não reconhece, a 
não ser excepcionalmente (Nandéva de J acareí) , ligação direta entre 
livre arbítrio e as condições post mortem·. Ademais, o Guaraní odeia 
o que quer que se lhe afigure como cerceamento de sua liberdade, 
que preza acima de tudo 2 • 

Além dos pontos contrários, como o que se acaba de mencionar, 
outros há, evidentemente, em que uma aproximação entre os siste
mas religiosos se toma possível ou até fácil sobre a base de ele
mentos comuns, de semelhanças ou meras analogias. Do ponto de 
vista sociológico, destaca-se aí o fenômeno da liderança religiosa, 
aspecto em que a organização do estado jesuítico vinha ao encontro 
da tradição tribal Guaraní. No campo da doutrina propriamente dita, 
por sua vez, não teria sido muito difícil sequer escamotear a con
tradição existente entre o politeísmo primitivo e o monoteísmo adven
tício: aos diferentes espíritos da religião tribal corresponderiam, de 
um lado, os anjos e os santos e, do outro, os atributos de Deus, 
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apresentados pelo missionário, que seriam facilmente personificados, 
um a um, levando a um desdobramento em outras tantas divindades 
independentes: o Criador, o Onisciente etc. De igual forma, a dou
trina das inclinações boas e más da alma ou levaria a uma identi
ficação com duas almas, uma boa e outra má, ou iria ao encontro 
do primitivo dualismo ou pluralismo da alma humana. Nem sempre 
se poderá, por isso, distinguir hoje entre fenômenos de simples con
vergência religiosa e outros, de influência direta. 

O certo é que, pelas circunstâncias diversas em que se proces
saram, a aculturação religiosa dos Guaraní do tempo das Missões 
e a da atualidade se distinguem radicalmente uma da outra. No pri
meiro caso houve realmente uma conversão, se bem que secunda
riamente, após a expulsão dos Jesuítas, viessem a fundir-se os dois 
sistemas em um todo sincrético pelo encontro de pontos de contacto 
( ethos do Cristianismo como religião redentora e a convergência total 
da vida do Guaraní para os problemas do Além) , ao passo que no 
segundo, pela ausência de doutrinação sistemática, se foram assimi
lando elementos isolados, sem ao mesmo tempo se apreender o seu 
significado religioso, razão pela qual lhes cabem funções diferentes, 
quer sejam mágicas, medicinais, recreativas ou de distinção social. 

Um fato que dificulta não pouco a descrição exata da religião 
Guaraní dos grupos hoje existentes no Brasil, quer no tocante à dou
trina, quer ao ritual, é a extraordinária variabilidade observada de 
aldeia em aldeia, de um sacerdote a outro, ou ainda entre os repre
sentantes de um mesmo grupo. A sistematização dos elementos daria 
por si só margem para extensa monografia. As divergências e contra
dições, mesmo no interior deste ou daquele subgrupo, desta ou da
quela aldeia, são tão numerosas e de tal modo acentuadas que se 
toma praticamente impossível apresentar a religião tribal em formu
lações "dogmáticas" ou peremptórias. Duas parecem ser as causas 
disto: 

Primeiro, o caráter individual, ou melhor, individualista, da re
ligião Guaraní. Por destacada que seja a importância social das ceri
monias religiosas e, vice-versa, o significado religioso das manifesta
ções principais da existência comunitária, cumpre não menosprezar 
o extraordinário papel da vivência religiosa individual, pois em qual
quer circunstância pode a pessoa entrar em contacto com o sobre
natural, recebendo consolação, conselhos e revelações das divindades 

<' 

' 

Elementos Fundameniais da R eligião e da Concepção do Mundo 107 

ou dos espíritos protetores, isto é, cada qual tem as suas experiências 
religiosas próprias, de acordo com o caráter e os pendores místicos 
de sua personalidade. Assim, no decorrer dos anos, vai formando -
sobre o fundo doutrinário comum, evidentemente - a sua própria 
concepção do mundo, o seu sistema interpretativo, com inovações ou 
"aberrações" mais ou menos "heterodoxas", de acordo com as suas 
tendências e experiências pessoais. Segundo León Cadogan, que en
controu dificuldades semelhantes em suas pesquisas entre os Mbüá 
do Paraguai, há fixidez e uniformidade notáveis no conjunto das 
doutrinas secretas, privativas dos sacerdotes, ao passo que as repre
sentações religiosas públicas estão sujeitas a grande variação. 

Em segundo lugar, a multiplicidade de idéias e crenças deve ser 
interpretada em termos de incongruências decorrentes de contactos 
com a religião cristã, de um lado, e da fusão das diferentes doutri
nas subgrupais produzida pelas migrações, que levaram à formação 
de aldeias em que se reúnem, em uma mesma comunidade de vida 
e de culto, famílias de dois ou até mesmo dos três subgrupos. 

2. A teoria da concepção e reencarnação 
e o conceito de alma 

Segundo a doutrina Guaraní, a natureza da alma humana é por 
si só suficiente para tornar o indivíduo apto não apenas para a vivên
cia religiosa, mas também para levá-lo ao destino que lhe cabe. 
A noção da alma humana, tal qual a concebe o Guaraní - isto é, 
a sua primitiva Psicologia - constitui, sem dúvida alguma, a chave 
indispensáv.el à compreensão de todo o sistema religioso, razão pela 
qual merece destaque neste trabalho. 

Por sua vez, a noção da alma se torna compreensível com maior 
facilidade a partir das crenças relativas à concepção. 

São obscuras as idéias sobre a dependência existente entre a 
concepção e as relações sexuais. Em todo caso, aquela é atribuída 
antes de mais nada a causas sobrenaturais, realizando-se para o l'lan
déva de preferencia por intermédio do sonho, explicação, aliás, aceita 
também por aborígines de muitas outras regiões do globo 3

• Segundo 
Poydjú, do Araribá, hoje em dia muitos l'landéva já admitem que 
as crianças são "feitas pelo pai", mas "a crença antiga é que são 
mandadas por !Vanderuvutsú e !Vanderykey". Todavia, sempre se 
reconheceu também - disse-me ele - a necessidade das relações 
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sexuais para a concepção. E eram necessárias simplesmente porque 
N anderykey quis que assim fosse. A criança é, pois, enviada pelos 
deuses. O pai a recebe em sonho, conta o sonho à mãe e ela fica 
grávida. Quando a mãe concebe sem que o pai tenha sonhado é que 
o ayvú(kué) (alma) já vinha procurando a mulher para por meio 
dela nascer ou renascer. Também a mulher pode ter o sonho, quer 
de menino ou de menina, mas sendo menino, a criança é conside
rada filho do pai, i. e., veio de Randerú(vutsú) e Randerykey para o 
pai. A criança masculina é filha do pai, a feminina o é d~ mãe. 
Isto apesar de na estrutura da família o parentesco ser considerado 
bilateral e não bilinear e de, por exemplo, ser o pai sujeito à couvade 
também quando lhe nasce uma filha '. 

Tinha morrido o filho mais velho de Poydjú. Mais tarde os 
outros dois também morreram: Poydjú ficou muito sentido e quase 
louco. Andava de noite no mato, sozinho, sem saber o que fazer. 
Uma noite, em sonho, ouviu alguém dizer: "Não chore mais, não, 
que> ele vem trazendo outra vez para você os dois, todos os dois". 
Era o falecido pai de Poydjú que os vinha trazendo, .e era o irmão 
finado, Avákaudjú (pai adotivo de Nimuendajú), que estava falando. 
Falou mais: "Abra bem a porta para ele entrar". Em sonho Poydjú 
abriu a porta e foi receber os dois. O pai os entregou. Poydjú pegou
os e o pai falou : "Entregue para a mulher de você". A mulher res
pondeu (em sonho) : "Eu podia pegar, mas não posso criar, porque 
não tenho leite". E ela não os pegou. "E eu cá no sonho imaginei 
como. ia fazer com esses dois. E aí garrei a chorar e já rezando. 
Com isso me acordei. Aí eu rezei até amanhecer. Nesse dia mesmo 
de manhã contei meu sonho para minha velha e nisso à enteada. 
Então ela disse: 'Ah, você sonhou assim? Pois eu crio!' E pegou os 
peitos e disse "Dando para mim, dou um peito para um e outro para 
outro'". Depois de algum tempo ela ficou grávida. E nasceram gê
meosn São o Cândido Rondon e o Nicolau Marcelino. Têm agora 
três anos. "Daqui é que fiquei acreditando o que o iíanderú contava. 
Antes eu não rezava. Não 'abusava', mas às vezes duvidava. Agora 
não duvido mais". Antes disso, Poydjú, ao que afirma, não tinha 
reza, isto é, não recebera em sonho inspiração individual neste sen
tido. Diz que ficou velho sem reza. Depois recebeu mais duas rezas. 
Quando o conheci tinha três. Alguns, como veremos, têm mais rezas. 
A ~ulher de Poydjú, chamada Takuáporã, tem quatro. Por ocasião 
das minhas visitas, o primeiro filho de Poydjú não havia renascido 
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ainda, mas já mandara uma reza (a terceira) para o pai, pelo sonho. 
A outra reza (a segunda) foi mandada pelo irmão, Avákaudjú. Este 
também ainda não renasceu. 

Poder-se-ia suspeitar da existência de contradição no relato do 
informante: dizendo primeiro que as crianças eram enviadas por 
Nanderú e !Vanderykey, depois se refere a pessoas falecidas como 
portadoras de "almas", respectivamente "rezas". Mas é que as divin
dades nem sempre aparecem pessoalmente em sonho; às vezes man
dam os defuntos trazerem as rezas aos que estão sentidos aqui na 
terra. E nota-se mais um fato importante na explicação de Poydjú: 
há, em certo sentido, uma identificação mística entre as almas envia
das à Terra para se (re)encarnarem e as rezas, porahêi, que o indi
víduo recebe como dádiva do mundo sobrenatural e que lhe servem 
para, em quaisquer situações, se pôr em contacto com as divindades 
e ter consolação religiosa. 

A doutrina da concepção e reencarnação ensinada por Fernando 
Tapari, chefe religioso da aldeia ~andéva de J acareí, se resume no 
seguinte: Pode !Vandedjára ("Nosso Senhor") mandar aos pais uma 
criança que ainda não viveu neste mundo. :E'. por ocasião do nasci
mento que lhe é conferida a alma, iíeê ("fala"). Em caso de reen
carnação, é sempre o espírito duma criança falecida que renasce pela 
mesma mãe, dando-se a concepção ou no momento da morte ou 
mais tarde, sem necessidade de relações sexuais. E se a criança não 
se reencarna logo após a morte, há o recurso de se realizarem vários 
djeroky (danças religiosas) com tal fim; semanas ou meses após. 
Depois dessas cerimônias, o fíanderú vai "em sonho" à região celeste 
de Tupãtsy ("Mãe de Deus"), que então reúne todas as crianças 
que se encontram com ela. A escolha fica a critério do fíanderú, 
que pode trazer a mesma ou outra, mesmo de sexo düerente. 

Do ponto de vista social, a teoria da reencarnação dos ~ andéva 
desempenha função importante pelo fato de garantir a continuidade 
entre as gerações passadas e as futuras 5 • Ao lado dos que acreditam 
haver crianças com almas que nunca estiveram na Terra (como 
Poydjú, que também admite a hipótese de nem todas as pessoas 
renascerem, e um quase hereje, o fíanderú Fernando Taparj;- de J a
careí, que só conhece o renascimento de crianças, mas não de adul
tos), há os mais radicais, que insistem (como o fazia o iíanderú 
Bastião, do.Araribá) em que toda pessoa é portadora de um "espírito 
reencarnado" e em que todos os "espíritos" já viveram nesta Terra. 
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Assim se fortalece outra função importante, a da comunhão perene. 
entre este mundo e o Além, que para a mentalidade Guaraní consti
tui, um todo indissolúvel. 

Entre os Mbüá, na medida em que pude desvendá-la, a teoria 
da con_cepção é_ praticamente idêntica à dos ~ andéva, com apenas 
uma d1f erença importante, a de não se admitir o renascimento de 
pessoas falecidas, quer adultas, quer crianças. "Se não gostou, não 
acostumou ao mato, à Terra, voltou", exprimiu-se um informante da 
aldeia do Rio Branco, "não é para voltar mais; quando uma vai 
s~bindo, outra desce". Quem manda as crianças é Deus, Randerú; 
nao obstante, as crianças femininas "vêm" da mãe, as masculinas 
do pai 6• 

Os Kayová, segundo os ensinamentos de Paí José Bourbon e 
de outros entendidos, ligam a concepção à idéia do djasukávy, um 
como que princípio filosófico através do qual a religião desses Gua
r~ní ~xplica a origem de todas as coisas. O djasukávy não é pessoa, 
nao e um deus, mas um princípio de emanação. Do djasukávy par
tem todos os deuses e a_._ própria humanidade. Tal noção mítica -
uma quase gera9ão esl'ontânea - dispensa de um lado, no conjunto 
das representações coletivas, o mito da criação dos primeiros ho
mens e ~o , outro (como toda idéia mítica genuína) tem função exem
p~ar, apl1cavel ao~ casos concretos e isolados, isto é, a cada apare
cnnento de embrião humano. E contribui, enfim, para a identifi
cação mística da humanidade terrena com a celeste - isto é os 
tavyterã -, tema constante das canções religiosas Kayová. Por ~eio 
da concepção se encarnam as crianças celestes ( tavyterã) enviad.as 
P~!º herói_ civilizador Paí Kuará, e vindas principalmente' duma re
g1ao do frrmamento, o yrukútytétã, situada na direção de sul-su
doeste. A criança que morre volta ao yrukútytétã; pode reencamar
se, renascendo pela mesma mãe, caso a família sinta muito a morte 
do pequ~no: Adultos, porém, não voltam à Terra, nem o desejariam. 
(Isto pnnc1palmente segundo explicações de Paí Tomás, de Dou
rados) . Quanto ~s relações sexuais, são tomadas, ao que entendi, 
como f~tor coadjuvante, nem sempre estritamente indispensável à 
concepçao. 

* 
* * 

Com exceção de dois chefes religiÓ~os ~ andéva Fernando e 
Hilário, da aldeia de J acareí, e talvez um ou outro Kayová, todos 
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os conhecedores da doutrina Guaraní com que trabalhei admitiam 
como certa a pluralidade da alma humana. Aqueles dois especialis
tas, porém, insistiam peremptoriamente em que o homem tem uma 
alma só iíanéiíee(guê), ,que fica no peito. , 

A doutrina mais característica é a dos ~ andéva, para os quais, 
salvo a citada exceção, a alma se compõe de várias unidades, em 
número de duas ou mais, mas em todo caso pertencentes a duas ca
tegorias básicas, as tendências espirituais, de um lado, e as vitais e 
instintivas, do outro. A concepção pluralista da alma não é, eviden
temente, privativa dos Guaraní e muito menos do subgrupo ~an
déva, pois tem sido registada inúmeras vezes entre tribos indígenas 
sul-americanas. Mas a redução dessa pluralidade à oposição entre 
as manifestações espirituais e as tendências vitais do indivíduo parece 
constituir caso excepcionai. Se não corre por conta da cateque
se jesuítica, encontrou apoio na doutri.na pregada pelos missionários. 
Certo, estes não ensinaram aos Guaraní que o homem é portador 
de duas almas, mas a idéia das boas e más inclinações em constante 
oposição e luta no interior de cada um, aliada à exigência moral de 
se vencerem as paixões pela oração e pela prática das virtudes. O 
índio personifica as duas forças ou tendências, tomando-as como 
entidades, em analogia, aliás, com a maneira pela qual a personifica
ção das diferentes forças da natureza origina a pluralidade de deuses 
na teogonia tribal desses e de outros índios. Na concepção psicoló
gica do &andéva se trata em última análise da luta entre o bem e o 
mal transferida para o interior da vida ·psíquica de cada homem: 
uma alma boa, de origem divina, que após a morte vai para o Céu, 
e outra, que se tomará má ou perigosa, tanto pior e mais perigosa, 
quanto mais o indivíduo em vida se tenha deixado levar por suas 
inclinações anti-sociais. Isto em que pese à contradição com idéias 
expostas páginas atrás. 

O fato de alguns ~ andéva falarem em três almas ao invés de 
duas parece não ter muita importância. É que as almas são visíveis 
em forma de sombras : iiané ã, nossa sombra, de três tamanhos dif e
rentes. Uma cai para a frente ou para trás, outra para a direita, outra 
para a esquerda. A que vai para a frente ou para trás (ayvúkuê-porãvê) 
é a que depois da morte vai para o Céu propriamente dito (yváy), 
situado acima do yvyiíomimbyré (ou Paraíso mítico), a da ~squerda 
fica vagueando pelo chão, vai morar no cemitério, é "ruim" e chama-
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se anguéry (em vida, atsjyguá); a da direita fica vagueando pelos 
ares, "é mais melhor e não faz mal a ninguém" (fíanderú Bastião), 
chama-se avyú(kuê) 1

• 

Ayvú signifia própriamente linguagem; às vezes também se ouve 
dizer, fíeê, fala. O ayvú - ou: os ayvú, conforme o caso - é de 
origem divina, isto é, participa da natureza dos espíritos sobrenaturais. 
É responsável pelos desejos, sentimentos e manifestações mais nobres 
do indivíduo. A função primordial, básica, da alma é a de conferir ao 
homem o dom da linguagem; daí a designação. É fato interessante por 
mostrar que se coloca em primeiro lugar a idéia da comunicação inter
humana, em consonância, aliás, com a filosofia da vida, característica 
das sociedades tribais, que encara o ser humano antes de tudo como 
animal social, como fragmento do grupo. O indivíduo vale socialmente 
na medida em que é parte da comunidade e em que se comunica com 
os companheiros. A par disso, o "psicólogo" ~andéva procura explicar 
o jogo das inclinações e tendências individuais. Como nesse jogo se 
pode isolar traços distintos e por vezes contraditórios, nada mais 
natural do que considerar a alma dividida em várias unidades com
ponentes. 

O atsyyguá, constituindo antes a base da existência biológica e 
de suas várias manifestações, corresponde sempre à natureza ou índole 
de determinado animal; representa, pois, o caráter animal da pessoa 
ou, como também ouvi dizer, o "gênio encarnado". Talvez os psicó
logos do mundo ocidental empregassem no caso o termo tempera
mento ou o que modernamente lhe venha a corresponder. Companhei
ros de tribo bondosos e pacíficos têm o atsyyguá de borboleta, de 
beija-flor ou outro passarinho delicado; pessoas más, o de cobra ve
nenosa; bravas, o de marimbondo; indolentes, o de lagarto (mando 
rová); traquinas, o de macaco. Ao passo que a sede do fíeê ou ayvú 
é o peito, a do atsyyguá é a parte inferior do rosto, compreendendo 
os maxilares, mas especialmente a região bucal. A semelhança com 
este ou aquele animal, que às vezes se acredita descobrir na formação 
da boca deste ou daquele companheiro de aldeia é expressão de seu 
atsyyguá 8• Daquilo que a pessoa come alimenta-se também o atsjyguá. 
Considera-se, por isso, manifestação da alma animal a vontade, que 
às vezes nos sobrevém, de comer determinado prato - ora peixe, ora 
carne de vaca ou de porco, ora um frango. 

Não somente o fíeê ou ayvú, que é dado por fJ anderú e que depois 
da morte se vai reunir a ele, mas também o atsyyguá "já vem pelo 
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nac;cimento", segundo as palavras do fíanderú Bastião, "mas nas crian
ças é ainda muito pequeno"; existe apenas como germe 9, porque ela 
"não cometeu pecado, é inocente" (recurso a conceito cristão para 
explicar idéia tradicional!); o atsyyguá vai-se desenvolvendo com os 
"pecados", as "extravagâncias" praticadas pelos adultos. Assim, há 
atsyyguá mais ou menos desenvolvidos; os dos "desordeiros" e "va
lentões" são os mais perigosos depois da morte, quando transformados 
em anguêry. O atsyguá do indivíduo, insistia Bastião, se revela no 
fato de ele se parecer com este ou aquele bicho, macaco, raposa, 
cobra, bugio, cachorro, gato, "gente feia" e assim por diante; "quando 
morre, fica isso mesmo, a andar pelo chão". É então o anguêry~ que 
às vezes se ouve gptar de noite, ao longe, com voz chorosa. É o que 
se desprende do corpo, quando este está decomp,osto. Mata crianças 
e mesmo adultos. Para tanto, basta vê-lo. Vagueia pelas estradas e 
outros lugares em certas horas: mais ou menos das onze da noite à 
uma da madrugada; depois volt~ ao lugar dele, no cemitério. Anguêry 
oguatá pytümbyté oó djyvy yvykuárendápy. Só anda nos lugares em 
que o corpo andou como vivo. De dia, o anguêry "não anda". 

Poydjú me disse haver duas espécies de anguêry, uns como fan
tasma de forma humana, outros como cachorro pelado 1º, chorando 
e gritando como criança, uns e outros "assombração" de alguém que 
morreu. Ora se ouve o anguêry falar com voz humana, ora se lhe 
ouve o choro, mas não se vê ninguém. Segundo Poydjú, o anguêry 
anda de noite e ao meio-dia, opinilo que também encontrei entre os 
Randéva do litoral. 

Preocupação constante de todo Guaraní, qualquer que seja o 
subgrupo a que pertença, é o receio de entrar em contacto com 
algum anguêry. Quando de noite uma família anda pelo mato, as 
crianças caminham na frente. "Tenho medo", diz a velha Ermelina, 
"tem anguêry", por isso também não deixa andar as crianças "por 
aí". Todo anguêry faz mal; ti:az doença e às vezes, como vimos, a 
morte. Pode-se fazê-lo retirar-se para outro lugar por meio de rezas; 
pede-se a Nanderykey que o faça ir-se embora; isto, entre os Randéva 
Recurso religioso, portanto, e não mágico. 

O anguêry, que vagueia desesperado pelo mato, temido por to
dos, lembra a um tempo as "assombrações" e as "almas penadas" 
Não é, porém, alma "condenada" no sentido próprio da palavra, mas 
simplesmente infeliz em extremo. A não ser em casos excepcionais, 
dificilmente viria ao Randéva a idéia de considerar o "mau espírito" 
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(como nós talvez diríamos) moralmente responsável pelo seu fado. 
Tanto mais significativas são as exceções como a representada pelas 
idéias do velho Pedro Pires, do ltariri, que, embora professe a reli
gião dos antepassados, já sofreu muita influência pelo contacto com 
a população cristã do litoral paulista. Disse-me o seguinte: "Anguêry 
é alma de gente, de pecadores, que não têm salvação; ficam no mun
do como assombração, fazendo 'visages'. Os que não têm pecado, 
esses vai o espírito deles lá no pé de Randeruvutsú, que é Deus. Não 
fica nada aqui neste mundo, ou se fica, é muito pouco. Este pouco 
que fica, pode também incomodar um pouco, este pouco alma" (sic!). 
São palavras q~ mostram bem o sentido em que se dá a transfor
mação das antigas idéias. Já se perdeu a noção da pluralidade da 
alma humana, ainda viva na _quase totalidade dos índios da tribo. 
Assim mesmo, também para Pedro Pires a substância da alma se 
divide na parte boa e na parte má, esta desenvolvendo-se no decor
rer da existência terrena do indivíduo, de acordo com os atos re
prováveis que pratique. É como se houvesse uma porção pura e ou
tra impura, não merecedora do Céu. 

Em mais um ponto essencial o anguêry se distingue do nosso 
"mau espírito" : não o movem más intenções e não há de sua parte 
nenhum desejo de provocar a perdição de quem quer que seja. 
Não é Mefisto, mas o "pobre diabo", que talvez até sinta pena do 
mal que cause. Assemelha-se, pois, como já indiquei, à "alma pe
nada", que sofre no Purgatório: merecedora da compaixão dos que 
vivem cá na terra. 

As relações que a parte divina da alma do defunto mantém 
com os companheiros sobreviventes são análogas às que ligam os 
espíritos protetores (yvyráídjá) aos seus protegidos. Aparece em 
sonho aos membros da família, traz-lhes rezas, dá-lhes bons conse
lhos e até, como vimos há pouco, lhes pode entregar crianças que 
deverão nascer ou renascer no seio da família. 

Com o renascimento do defunto, explica Bastião, volta não 
só o ayvukuê (porãvê), mas também o atsyyguá correspondente. 
Quer dizer que o anguêry desaparece e não há mais assombração. 
Diz-se então: "Oiíimangá djevy kó yvypy", renasceu, isto é, mor
reu e voltou para esta terra. A idéia interessante que merece ser 
assinalada aqui é a de uma espécie de involução por que passa o 
atsyyguá, a fim de retomar a sua forma infantil, embrionária ou ape
nas potencial, com que reinicia a sua carreira na superfí~ie da Terra. 
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A despeito, pois, da teoria psicológica das qualidades inatas, o Gua
raní faz depender o caráter individual do ser humano das experiências 
por que passa no decorrer da vida, das coisas que pratica e pelas quais 
o seu atsyyguá se desenvolve menos ou mais. Em última análise, o com
portamento não decorre do caráter, mas o caráter do comportamento. 

* 
* * 

Apesar do fundo comum de representações coletivas que for
mam o arcabouço da doutrina psicológica dos ~ andéva, vemos que 
seria ilusória qualquer tentativa de descrição categórica e rígida, 
uma vez que o esquema básico é passível de elaboração e variação 
mais ou menos individualista, segundo a experiência religiosa de ca
da sacerdote ou o vigor de sua imaginação. De aldeia em aldeia, o 
pesquisador nota, assim, a existência de novas idéias e a falta de 
outras; de aldeia em aldeia, registra transformações e acréscimos pe
culiares, devidos à unicidade da situação histórica dos contactos in
terétnicos a que o grupo tenha estado sujeito. 

O mesmo vale evidentemente para os demais subgrupos. Assim 
como a doutrina . psicológica ~andéva aqui exposta se afasta, ora 
em um, ora em outro sentido, da que nos deixou Nimuendajú, a dos 
Mbüá não concorda - ou já não concorda - '"COm a que Cadogan 
encontrou entre os índios do Guairá paraguaio 11• A que se apre
senta nestas páginas é a da aldeia do Rio Branco, colhida principal
mente da boca do meu amigo, o Capitão Francisco, que, embora 
não use o título paí, é chefe-de-família· de vida religiosa ativa e 
intensa. 

Para o Mbüa, segundo o informante, o ser humano se di
vide em txeretê ("meu corpo") e txeiíee (meu espírito ou, em tra
dução literal, "minha língua" ou "fala"). Apesar dessa designação 
sumária da alma, há a idéia da pluralidade, conseqüência, podemos 
dizer, dum esforço de compreensão analítica de txeiíee do ponto de 
vista de suas qualidades e inclinações. Em oposição ao que se dá 
com os R andéva, as tendências bióticas do homem não constituem 
alma "animal" do indivíduo para o Mbüá, como também observou 
Cadogan no grupo por ele estudado 12

• 

Admitem os Mbüá (Rio Branco) a existência de três almas 
em cada indivíduo, duas boas e uma ruim, as quais se manifestam 
através da comunicação, i. e., por meio da linguagem e de um pro~ 
cesso que diríamos comparável à telepatia. A alma ruim e uma 
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das boas produzem representações ou manifestações relativas a 
outras pessoas, que tanto podem encontrar-se na proximidade 
como a grandes distâncias. Trata-se, por conseguinte, da pessoa em 
suas relações com outros seres humanos. À terceira alma humana, 
espécie de espírito protetor, incumbe a segurança do indivíduo, vi
giando-o, por exemplo, quando este dorme sozinho na floresta. Não 
é, como poderia parecer, um ser distinto do homem, como o Anjo 
da Guarda cristão, mas parte integrante de seu eu (quase como o 
demônio de Platão) e chama-se igualmente fiee. É até a primeira 
das três almas enviadas por Deus, como que o núcleo inicial da Jter
sonalidade. 

Embora se tenha insistido, linhas acima, em que a designação 
ííeê é nome adequado por colocar em primeiro plano a faculdade 
de comunicação, é e-"4idente que também para Mbüá a alma não se 
reduz a isso. Enfim é preciso haver alguma coisa que se comunique, 
sobretudo as inclinações e impulsos do indivíduo, os seus desejos, 
que para todo· Guaraní parecem constituir o essencial da alma. Di
vide-os o Mbüá em duas categorias, os bons e os maus, falando, 
por isso mesmo, de almas boas e más. Neste sentido, os termos 
bom e mau não traduzem valoração ética, mas distinção puramen
te naturalista, mais ou menos como forte e fraco, ou benéfico e pe
rigoso. E, tendo-se em vista a mentalidade comunitária do homen .. 
primitivo, não admira que esse dualismo se refira especialmente às 
atitudes e ao comportamento do indivíduo. em face dos companhei
ros de tribo. 

A sede da alma - ou seja, das almas - não .é determinada 
parte do corpo, mas o corpo todo. Ademais, os fíeê ·se caracterizam 
por existência relativamente livre e autônoma, isto é, existem inde
pendentemente do corpo, podendo deixá-lo, um a um, e retirar
se para regiões distantes. Se em dado momento, por exemplo, no 
longínquo Mato Grosso alguém pensa em mim, agastando-se comi
go ou até me querendo mal, é que a :minha alma ruim se encontrou 
lá no mato com a dele, irritando-a. Inversamente, a inopinada re
cordação de um amigo índio que me tenha acompanhado nalguma 
viagem pelo sertão outra coisa não é senão uma visita com que me 
distingue a sua alma boa ( ouseja, uma de suas almas boas) . 

As três almas saem e entram pelo vértice, movimentando-se li
vremente pelo espaço; na hipótese, porém, de abandonarem o corpo 
t0das a um tempo, a pessoa morre. 
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Por ocasião do pascimento, aliás, já está determinado o dia da 
morte. Cada qual vem ao mundo trazendo o seu destino. Assim se 
explica, também, que o melhor dos curadores nem sempre conse
gue salvar a vida do paciente. Os "pecadores" não entram logo no 
céu. O seu "espírito" fica vagueando numa região intermediária at 
a decomposição total do corpo. Somente então a parte boa tem per
missão de ingressar no Céu, enquanto a parte má fica andando 
pela terra como assombração. Vê-se, pois, que "pecado" é simples
mente manifestação da parte má da alma humana. Na morte, a par
te má da alma, a que os Mbüá chamam mboguá (Francisco empre
ga também o termo anguêry, mais usual nos dois outros subgrupos 
da tribo) passa a morar no cemitério; "de noite, não sabe onde dor
mir, sai e anda por aí". 

De tudo isso se depreende que, apesar da tripartição de al
ma - oriunda talvez, como a noção de "pecador", de um Cristia
nismo mal compreendido -, trata-se aqui, como acima já se ex
plicou, de genuíno dualismo psicológico. Pois, compreendida como 
faculdade de exteriorização do homem dentro do contexto da 
comunidade, a alma se reparte, para o Mbüá, em inclinações sociais 
e anti-sociais. Maldade ou ruindade equivalem a tendência para 
brigar, a espírito de rebelião. Um traço, porém, que parece distin
guir a psicologia Mbüá (e a Kayová:) da dos Nandéva é que nela 
se relaciona menos a parte negativa da alma à vida instintiva do ser 
humano. 

A teoria psicológica acima foi registrada, como vimos, entre os 
Mbüá da aldeia do Rio Branco. Dela divergem explicações obti
das em outros grupos. Assim, o chefe religioso dos Mbüá do Itariri 
admite a existência de quatro almas em cada pessoa, uma situada 
na cabeça, outra no coração e d-uas que ficam de fora, cuidando do 
indivíduo. Segundo as palavras textuais do informante: Txeé irundy 
fíeekuéry arekó; peteín arekó txepyáre, peteín arekó txeakãre, mo
kõi arek6 okápe, ofíãgarekóva txerehé. 

* 
* * 

Infelizmente os dados que tenho sobre a "teoria psicológica" 
dos Kayová são demasiado díspares e incongruentes p.àra se poder 
tentar uma sistematização. O certo é que também os Kayová pro
fessam de modo geral a doutrina dualista, mais ou menos no sen
tido Nandéva. A parte sublime da alma, de origem celeste, é o fteê 
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ou ayvú, respectivamente fieeguê. ou ayvúkuê. Para a parte menos 
boa me deram o nome anguêry (também com referência ao indiví
duo vivo, o que tenho por duvidoso). Os ayvú são encarnação de 
tavyterã, seres celestes ou espíritos ( "fíanded jára") que, na esfera 
religiosa, se identificam com a própria tribo Kayová; há, aliás, vá
rias categorias de tavyterã, uma delas denominada verándydjú. 
Depois da morte, o ayvúkuê do adulto vai ao encontro de Hyapú
guasú, deus do trovão. Dirige-se também ao yváyfiemondehê, onde 
se veste com trajes resplendentes; o lugar também se chama kafi.in
guêry rupá ("lugar das almas dos mortos"), o que, entretanto, não 
significa morada, uma vez que as almas não permanecem num 
ponto fixo do Céu, percorrendo, ao contrário, todas as regiões ce
lestes em companhia dos deuses. Para o estado de bem-aventurança 
dos finados deram-me a denominação fiemyrõ, termo que no Gua
raní comum significa "ofender-se" . - O ayvúkuê da criança, em 
oposição ao que se dá com o do adulto, se transforma imediata
mente em uma ave (chamada guyrárovádjú), a fim de voar sem de
mora para a presença de 'IV andesy ("nossa mãe") , que parece ser 
a senhora da região celeste chamada yrukútytétã. A parte menos 
boa da alma, a que se toma anguêry, se vai formando durante a 
existência terrena do indivíduo. Como a criança é "inocente" e "não 
percorreu lugares" (como ouvi dizer no Amambai), ela não tem 

" anguery. 

3 . A reza, traço de união entre o mundo dos 
vivos e o sobrenatural 

O recurso sempre à mão de que dispõe o Guaraní para pro
vocar e ao mesmo tempo dar vazão a suas vivências religiosas é o 
porahêi ou reza. O porahêi é sempre cantado e requer acompanha
mento de mbaraká e takuápú para marcação do ritmo da dança. 
Canto, dança (djiroky ) e som instrumental constituem assim uma 
unidade. O porahêi ora é comunitário, contando com a participação 
de toda a aldeia ou, pelo menos, de um grupo de vizinhança, ora 
doméstico, limitado à família, isto é, aos moradores de uma cabana. 
Neste caso pode ser executado apenas pelo chefe da farru1ia, mas em 
geral conta com a ajuda da mulher e dos filhos. 

Como tantas coisas na cultura Guarruµ , o porahêi é a um tem
po expressão de individualismo e de coletivi~mç . De um lado faz 
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parte de todas as cerimônias coletivas, das quais é inseparável, e de 
outro cada indivíduo em particular tem ou pode ter os seus porahêi 
próprios e inalienáveis, recebidos pessoalmente, em sonho, de al
gum espírito protetor. Isto entre os R andéva e os Mbüá. Já os Kayo
vá não conhecem rezas. de posse individual, recebidas por inspira
ção, mas apenas as transmitidas por ensinamento, havendo tam
bém, ao que me disseram, certa liberdade de composição, em espe
cial da parte do paí. 

.Cada · porahêi consiste, como vimos, em texto e melodia, liga
dos a movimentos rítmicos de dança. Muitos dos textos são incom
preensíveis, havendo uma série de notas alongadas e algumas pala
vras, mais ou menos conexas, referentes à esfera sobrenatural. O 
importante não parece ser o sentido das palavras em sua seqüência 
lógica, mas o seu poder evocativo no domínio das vivências religio
sas. Durante o porahêi intensifica-se o sentimento religioso, a ponto 
mesmo de se produzir estado de êxtase. Alheios a tudo o que se passa 
em torno deles, os participantes experimentam profundo arrebatamento, 
ficando, não raro, com o rosto transfigurado, e chegando a . chorar 
de emoção. 

O que de mais valioso um indivíduo possui são os seus porahêi, 
a que se refere com orgulho e até com alguma reverência. O receio 
de se abusar ou fazer uso inadequado das rezas é um dos motivos 
da relutância que o pesquisador depara quando pede que o Guaraní 
lhe ensine as que possui ou conhece. No Araribá apareceu certo dia 
um admirador da chamada música folclórica; aproveitou as rezas 
Guaraní para algumas composições "típicas", que, segundo parece, 
foram depois tocadas no rádio. Sabendo do fato, os índios toma
ram-no como profanação e um deles depois se negou terminante
mente a ensinar-me as suas rezas dizendo: "Eu não quero que você 
as ponha no rádio" 13• 

Não é fácil descobrir qual seja, na opinião do Guaraní, a na
tureza do porahêi. Tem-se por vezes a impressão de que se trata 
de algo quase-material, um como que objeto, que se pode ou não 
possuir. Pensando em sua reza, o índio procede evidentemente a 
uma espécie dé reificação, o que se nota, por exemplo, quando fala 
no recurso de "tirar" uma reza de alguém (quando "possesso"). 
De outro lado, é, por assim dizer, personificada, como se fosse uma 
espécie de espírito ou alma que se vem encarnar no indivíduo, enri
quecer-lhe a vida anterior e manifestar-se através dele. A este res-
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peito, é bom lembrar mais uma vez que "alma" se traduz fíee ou 
ayvú, isto é, língua ou fala humana. Alguns se referem à "força" 
da reza, querendo com isto significar, ao que tudo indica, o poder 
mágico que lhe é inerente e além disso talvez a maior ou menor in
tensidade do sentimento religioso por ela desenvolvido; uma reza 
pode "vir" mais ou menos "forte", o que em parte depende, como 
me disseram no Araribá, do comportamento religioso dos compa
nheiros de tribo. Há aí profundo sentimento de participação religio
sa entre o conjunto de indivíduos que se consideram uma unidade 
social: se houver no grupo um ou outro que, reagindo talvez às crí
ticas e zombarias dos "nacionais", já não leve muito a sério as ce
rimônias e crenças dos antepassados, esta sua atitude se refletirá na 
maior ou menor eficiência das rezas e, por conseguinte, das ceri
mônias religiosas realizadas na aldeia. O porahêi é também identi
ficado com o "caminho" da alma pelo céu, pelo menos entre os 
Kayová. Enfim, numerosas são as representações ligadas ao porahêi, 
de que o indivíduo e o grupo precisam para entrar em comunicação 
com o Além. 

O porahêi individual, presente dos deuses ou espíritos, como o 
conhecem os &andéva e Mbüá, é transmitido através do sonho. 
Afirmou-me o fíanderú Fernando, de J acareí, que em sonho '/V ande
rú lhe revela a sua vontade e lhe ensina rezas, transmitindo-as ou 
pessoalmente ou por meio de Koarahy (o Sol), que lhe faz as ve
zes. As rezas que constituem parte integrante das festas religiosas 
dirigidas pelos sacerdotes são mais ou menos conhecidas por todo 
o grupo. Quanto às individuais, são recebidas às vezes já na puber
dade, outras só na idade madura. Repetidamente ouvi dizer de ma
neira categórica entre os & andéva que não há duas pessoas com a 
mesma reza, o que parece valer também para os Mbüá. Pode, po
rém, a pessoa ter certo número de rezas, fator importante de dis
tinção social. É entre os &andéva que as rezas individuais ocupam 
provavelmente lugar de maior destaque. Em geral, a esposa e os fi
lhos acompanham a reza do marido, mas há também mulheres 
com reza própria. De noite, quando o chefe da família "tem 
aviso", isto é, "algum sonho bom", ele se levanta, pega 
o mbaraká e começa a cantar, "ajudado" pela esposa, que maneja 

~ , 
o taKua. 

O fíanderú se distingue dos demais principalmente pela quan
tidade de rezas de que é portador ou dono 14• Cada uma delas po-
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de ter, como vimos, "força" maior ou menor, possível de intensifi
car-se ou não com as atitudes dos companheiros e com a conduta 
e as precauções do próprio rezador. Para as suas curas terem efei
to - "para não esquecer tudo", no dizer do índio Zizi, do Bana
nal -, deve o fíanderú alimentar-se exclusivamente de comidas "le
ves" e evitar acima de tudo carne de caça. 

Várias vezes participei das rezas e danças dirigidas pelo paí 
Miguel, que trouxera um grupo de Mbüá em longa peregrinação do 
Paraguai até o Itariri, junto ao Oceano Atlântico. Durante o poráí 
(nome da reza no dialeto Mbüá) , o chefe religioso parecia inteira
mente transfigurado e dizia ter entendimento direto com '/V anderú 
1'enondé, a divindade suprema, que o informava de tudo o que se 
iria passar na Terra. Uma noite, interrompeu a certa altura a reza 
e a dança estafante para comunicar-me que acabava de receber um 
aviso de que no dia seguinte terminariam as chuvas que se vinham 
prolongando havia algum tempo. 

Rezas que se cantam em cerimônias coletivas são passíveis de 
mstrução. o fíanderú ou paí se faz tanto por inspiração como por ins
trução: além de receber umas tantas rezas por via direta, é bom que 
faça curso com algum especialista. Em Dourados, Vicente J erôni
mo (que não era paí e nem sequer tinha "altar" perto de sua casa), 
tomado de crise mística, que o fazia esquecer-se de tudo o mais, 
reunia diariamente alguns de seus vizinhos e rezava com eles -
"instruindo-os", no dizer de Marçal. Com seus "discípulos" apare
cia, rezando, no oká (terreiro de danças) de Paí Tomás e junto à 
casa do curador Pascoal. Em Amambai, Paí José instruía o sobri
nho, que se declarava discípulo muito devotado: "Aonde vai este 
meu tlo, eu também vou". 

Pelo menos entre os :& andéva e os Kayová a aquisição das 
qualidades de líder religioso requer também certa continência na 
vida sexual. Qualquer Guaraní pode tomar-se rezador - disse
me o fíanderú Fernando, de Porto Lindo - contanto que não se 
case e seja reservado: é preciso, explicava, "não ter ambições com 
as mulheres". A exigência da castidade se refere à fase de apren
dizagem, ao período em que se esperam as revelaçõs sobrenatu
rais e os poderes curativos. O mesmo vale para mulheres que de
sejem tomar-se curadoras (iíandetsy, "nossa mãe"); começam a apren
der desde criança e só casam depois de terem os conhecimento e as 
f acuidades requeridas pelo exercício das funções a que se destinam. 
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Disse-me o velho Fernando: À geração nova, que se casa cedo, IV an
derú não revela com facilidade. Ele próprio, Fernando, que se orgu
lha de ter estudado com um grande mestre, afirma ter adiado o ca
samento para a velhice, a fim de poder tornar-se ií.anderú. 

Tinha por sua vez um fervoroso discípulo, Hilário, que, casado, 
dizia contudo viver em matrimônio de José. Hilário,i criado no Para
guai, entre paraguaios de vida pouco religiosa, foi submetido por 
Fernando a "cerimônias de purificação" (analogia com a Confissão 
cristã!), para se tirar tudo o que nele fosse reprovável, mormente 
as idéias que aprendera com os civilizados. O candidato tomou-se 
religioso e passou a dedicar-se ao exercício do porahêi. - É inte
ressante notar que o fato de ter sido necessária uma espécie de "con
versão" mostra claramente haver consciência do conflito de ideais 
de vida. 

Há rezas para tudo. Os Nandéva têm-nas para conseguir que 
chova e para fazer o Sol aparecer. Também os Kayová têm rezas 
contra a chuva, contra a seca, contra a tempestade, para curar mor
dedura de cobra e quaisquer doenças, para conquistar mulher e 
outras coisas mais. São rezas que qualquer pessoa pode empregar 
no tempo oportuno, usando mbaraká e kurusú. Entre os Kayová 
está especialmente desenvolvido o ciclo de rezas relativas ao milho: 
quando as plantas estão para pendo ar, fase em que há o perigo de 
serem atacadas pelo "besouro", que lhes come a raiz; quando as 
folhas de milho amarelecem (ferrugem?); quando se quer apressar 
o amadurecimento (reza esta perigosa para os homens, que não de
vem entrar em roça "benzida" com ela, pois poderiam morrer), e 
assim por diante. - Os textos dessas rezas, coletivas, são em lin
guagem arcaica, bem diferente da atual, mas compreensível aos co
nhecedores 15 • 

Um meninote de seus oito anos de idade, filho de meu amigo 
Vicente J erônimo, Kayová de Dourados, me ditara uma das rezas 
do paí, isto é, das que o pai sabia e costumava cantar. Como o 
Guaraní respeita sempre a personalidade alheia, inclusive a infantil, 
Vicente não se imiscuiu no assunto, embora ficasse apreensivo ao 
ver as "suas rezas" serem postas no papel. Não obstante, consegui 
persuadi-lo a que depois ele próprio por sua vez me ditasse mais al
gumas de suas rezas. Fê-lo, como explicou, na certeza de que de
pois "voltariam" para ele. Semelhante foi a atitude de Paí Tomás 
diante do gravador com que eu registrara algumas cancões cantadas 
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por ele: "Agora a máquina vai levar as minhas rezas". Isto lem
bra a expressão N andéva de que o espírito protetor traz (não : en
sina) a reza ao indivíduo. 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. Daí também o fato de prestar
se igualmente para ações mágicas. Entre as rezas de Kayová uma 
há de que se lança mão para matar animais daninhos. Liquida as 
raposas, as jaguatiricas, os gambás e outros inimigos do galinheiro; 
é tão forte, disseram-me, que chega a matar os cachorros da casa. 
Mostra este exemplo também que a idéia de porahêi ou "reza" nem 
sempre se limita necessariamente ao domínio das vivências religiosas : 
o seu emprego pode transformar-se em simples técnica de magia. 
Assim como outras culturas, a dos Guaraní tende enfim a confundir 
as duas esferas - religião e magia - embora se baseiem, como sa
bemos, em duas atitudes fundamentalmente contrárias do espírito 
humano. 

Ainda uma observação final com referência à função das re
zas. Comparando-se, do ponto de vista da desorganização social, 
as explicações dadas em uma aldeia e em outra no tocante aos ma
les que afligem o mundo e aos perigos que sobre ele pairam, há 
uma diferença significativa entre os grupos de maior coesão e re
lativa eunomia social, que atribuem a culpa a estranhos, e os de 
maior disnomia, que a procuram em seu próprio meio. Os primeiros 
jogam com argumentos etnocêntricos, como, por exemplo, os Nan
déva de J acareí, onde me disseram que ·o mundo hoje vai mal por 
serem os brancos pouco religiosos; que para rezar, para louvar a 
Deus, o Guaraní não tem dia marcado, o domingo, mas que o louva 
(ííembóé) todo dia; que para ele todas as danças são religiosas, não 
como para o branco, que possui "danças que ~té são pecado". A as
similação de conceitos estranhos à cultura tribal se põe, destarte, a 
serviço das próprias doutrinas tradicionais. À medida que aumentam 
as dissensões internas, esses mesmos conceitos, como se esclarece 
em outra parte deste trabalho, servem para responsabilizar o pró
prio grupo pela impossibilidade de se realizarem ideais de cultura a 
que, não obstante, todos continuam a aspirar. Expressões concretas 
dessa impossibilidade são, em primeiro lugar, a redução e o final 
desaparecimento das festas com danças e rezas coletivas, em segun
do, o abandono progressivo da reza individual como manifestação 
de religiosidade. Pode-se dizer, sem exagero, que o Guaraní deixa 
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de ser Guaraní quando deixa de sentir a necessidade de entregar-se 
a suas devoções religiosas, isto é, ao porahêi. 

Quando a desorganização social das aldeias atinge o ponto de 
não tornar mais exequíveis as festas com danças e rezas coletivas, 
ainda continuam os chefes de família a realizar o culto doméstico, 
o último a extinguir-se. No Bananal encontrei poucas casas em que 
ainda se rezava; em Dourados não ouvi nunca um í'randéva cantar 
o seu porahêi. E: estado a que não chegou nenhuma das comunida
des de Mbüá ou de Kayová por mim visitadas. 

4. ldéias sobre as doenças e a morte 

Poder-se-ia dizer que, em última análise, se reduzem a dois os 
perigos, os grandes males que preocupam e atormentam o espírito 
do Guaraní : as numerosas doenças, que o afligem, e, mais ainda, a 
idéia mítica do fim do mundo, cada vez mais próximo. 

Detenhamo-nos um pouco com a noção das moléstias, que de 
fato grassam assustadoramente entre os pobres Guaraní e que -
não é difícil verificá-lo - se encarregam de fazer que na realidade 
não estará longe o dia em que, para essa tribo, terá chegado o fim 
do mundo. 

Entre os índios sul-americanos a opinião mais comum sobre a 
origem das enfermidades é a de que indivíduos maus, especialmente 
feiticeiros de tribo estranha ou até da própria gente, abusam de suas 
5aculdades e forças extraordinárias para fazerem entrar, por via má
gica, no corpo de outrem um objeto ou substância responsável pela 
moléstia, o quid malignum. Essa teoria é aceita também pelos Gua
raní, entre os quais todavia não é exclusiva, pois existe ao lado de 
outras etiologias, nascidas diretamente das crenças religiosas. 

Em todo caso, também entre os Guaraní predomina a idéia 
de que as enfermidades, pelo menos em sua maioria, encontram a 
sua explicação nas más intenções de pessoas conhecedoras e porta
doras de recursos mágicos. O aparecimento duma epidemia ou de 
apenas uma série de casos de moléstia na mesma aldeia e em curto 
espaço de tempo pode, por isso, acarretar consideráveis conseqüên
cias sociais, gerar a desconfiança, a desunião ou até inimizades e lu
tas abertas no seio do grupo local, pondo em ação forças diruptivas 
da vida social existentes em estado de latência. E: possível afirmar 
mesmo que o senso místico de solidariedade, o qual, se bem que não 
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una a tribo toda e nem sempre os indivíduos de determinada horda, 
torna coesa a população das diferentes aldeias, raramente sofre so
lução de continuidade que não seja pela atmosfera de insegurança f 

descontentamento que domina a todos em situações dessa natureza. 
Suposição feita, naturalmente, de tratar-se de aldeias que, pelo con
tínuo contacto com a civilização, não se encontrem já em estado de 
franca desorganização social. Passada a epidemia, não tarda a res
tabelecer-se o equilíbrio normal, e a autoridade do rezador, que tenha 
lançado mão de recursos mágicos e religiosos, ou a do capitão, que 
tenha feito valer a sua autoridade policial parà normalizar a situação 
pelo combate às forças contrárias, sofrem então incremento consi
derável. 

Uma das forças diruptivas mais características da sociedade 
Guaraní é a constante suspeição de práticas de magia negra no seio 
do grupo. Não há muito exagero na afirmação de que o medo d 
se tornar vítima de práticas dessa ordem é preocupação cotidiana de 
todo Guaraní. Alguns grupos da atualidade alcançam neste sentido, 
em certas épocas, um estado de profunda exasperação coletiva, eir 
que todos se acreditam ameaçados por todos, situação que se ex
plica em grande parte pela crise aculturativa, e, em especial, pelo 
estado de deprivation e de miséria, como pelas deploráveis condições 
de saúde em que vivem. 

As práticas de magia negra entre os Guaraní são encaradas 
como técnicas racionais com vistas a determinado fim, não havendo 
nelas nada de místico, nem de sobrenatural, a não ser no tocante à 
origem de certos poderes. E não se deve esquecer que esses índios 
em ger~l se distinguem de seus vizinhos - dos Kaingáng, dos Terêna 
etc. - precisamente pelo seu extraordinário misticismo. Parece-me 
elucidativa a este respeito a singela explicação dada pelo Capitão Al
berto, chefe Kayová de Amambai, quando lembrava haver gente -
referia-se por certo a civilizados - que não acredita em magia 
negra. Argumentava em contrário, afirmando existir feitiço contra 
tudo; assim, contra os 'passarinhos o bodoque; contra o macaco, o 
quati e outros animais a flecha; contra o tatu o mundéu. Explica
ção, pois, de cunho francamente naturalista e tecnicista. Em geral, 
o rezador tende ·- consciente ou inconscientemente - a estimular 
as idéias e preocupações relativas à magia negra no seio do grupo. 
Quando não seja por outro motivo, pode sê-lo, por exemplo, para 
encontrar e apresentar razões satisfatórias que expliquem a falta de 
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êxito de seus métodos de cura. Dizia-me José Bourbon Catalán, 
famoso curador de Amambai, que seus pacientes morrem somente 
quando atingidos por feitiço; num caso desses haveria necessidade 
de pegar o feiticeiro para se desfazer o feitiço, providência de que 
se deveria encarregar não ele, mas o capitão da aldeia. 

Não é fácil obter explicações sobre as práticas de feitiçaria e 
muito menos assistir a elas, pois ninguém quer que sobre ele venha 
cair a suspeita de lançar mão dessa ordem de recursos. Os mais re
traídos neste sentido são os Mbüá. 

Entre os Kayová, a magia negra parece invadir, de algum modo, 
o domínio da religião: possuem eles uma "reza de fazer mal", cha
mada iieegaraí, que o indivíduo canta sozinho (ao som do maracá, 
segundo Marçal); para neutralizar-lhe o efeito maléfico, existe uma 
"reza boa". Possuem cantos mágicos, a que se chama fíembóévaí 
ou tekópapá; são cantados (em voz baixa e sem mbaraká) diante do 
rasto, da roupa ou de qualquer objeto da pessoa que se queira atin
gir; esta adoece e morre. O defeito desses cantos é que "não pegam 
em civilizado"; de outro lado, há sempre o perigo de que este as 
possa empregar contra os índios. O branco é considerado imune 
contra feitiço indígena em geral. O nome fíeêgaraí, acima referido, 
usam-no também os Kayová (ao lado de mbórahêi ivaí) para desig
nar uma reza a que se recorre para "aquentar a Terra" e destruir os 
mbáépotxy, isto é, os maus espíritos que a povoam (Paí José). Talvez 
tenha sido com mbórahêi ivaí que Paí Chiquinho, do Panambi, quis 
destruir o mundo, quando realizou com seus companheiros de aldeia 
a dança furiosa por ocasião do loteamento oficial das terras ocupadas 
pelo seu grupo. Mais de uma vez, aliás, ouvi o nome mbáépotxy para 
designar algum branco malquisto pelos Kayová. 

Na opinião dos índios, as "rezas de fazer mal" não constituem 
ainda feitiço. Disseram-me que "feitiço" propriamente dito é mohã 
vaí, feito com restos de comida (casca de banana, de laranja etc.), 
e de ação mais lenta. Não me quiseram ensinar a técnica. 

Entre os Kayová do Amambai fala-se muito em inorte por fei
tiço. Tende-se a acusar neste sentido a pessoa que tenha feito a últi
ma visita ao doente. Vinga-se a vítima por meio de práticas de con
trafeitiço. (Disse-me a senhora do antigo encarregado do Posto In
dígena Benjamim Constant que se corta a machado o cadáver antes 
de enterrá-lo; assim, o autor do feitiço morrerá também). Para neu-
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tralizar o contrafeitiço, o matador desenterra o cadáver ou pedaço 
dele, jogando-o ao rio. O índio Vicente, da mesma aldeia, explicou
me a morte da esposa, dizendo: "Este meu · filho viu patrício cavocan
do no· cemitério". A técnica de contrafeitiço, tal como me foi expli
cada pelo Capitão Alberto, é· menos macabra: Tira-se um chumaço 
de cabelo do defunto e pega-se uma cobra que se faz morder várias 
vezes no chumaço; numa fogueira junto à sepultura, queima-se viva 
a cobra, que se enterra com o defunto. Caso o autor da morte não 
consiga desenterrar o defunto e lançá-lo à água, morrerá, "porque 
cobra é que é venenosa". 

Singular prática ritual de contrafeitiço dos Kayová, a que, en
tretanto, também não tive ensejo de assistir, me foi relatada por 
Marçal de Souza. Quando baixa à sepultura o corpo de pessoa viti
mada por feitiço, um rapaz escolhido pelo pai traz um sapo e outro 
uma cobra venenosa. O paí manda então cortar dois espetas finos 
e compridos, com os quais atravessa o corpo do sapo, do ânus até 
a boca e de lado a lado, formando uma cruz; enquanto isso, os dois 
rapazes fazem como se fossem eles as vítimas das espetadas: con
torcem-se, pulam, mordem-se, gritam, puxam o cabelo, fingem estar 
comendo brasa e outras coisas que provocam dor. Depois o paí pega 
a cobra e fá-la dar várias mordidas no sapo morto. Os rapazes re
petem a pantomina e "confessam" terem sido eles os autores do 
feitiço que vitimou o defunto. A seguir, tomam a executá-la, enquanto 
o paí mata a cobra a pauladas e pronuncia uma espécie de maldição, 
falando aos bichos mortos: assim como vocês morreram, morra 
também o autor do feitiço. Finalmente enterram-se os dois animais 
mortos junto com o cadáver humano. Similia similibus curantur. 

É notório que o f enômeno da desintegração cultural, enquanto 
produto de contactos interétnicos, se manifesta, entre outras coisas, 
através da aceitação paralela de duas ou mais soluções para o mesmo 
problema, de vários elementos concomitantes com a mesma função, 
cabendo ao indivíduo de caso em caso decidir-se em favor deste ou 
daquele. É com relação às doenças e ao seu tratamento que na vida 
Guaraní tal estado de coisas se revela com especial nitidez. Isto 
talvez em primeiro lugar por causa da focalização cada vez mais acen
tuada que a moléstia, real ou imaginária, vem tendo no espírito Gua
raní, em conseqüência, sem dúvida, duma fuga psíquica diante de 
uma realidade insatisfatória, fruto dum estado de constante frustra
ção. E como os padrões tradicionais da cultura não proporcionam ele-
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mentos considerados suficientes para se fazer face ao problema assim 
criado, recorre-se também a outros, de procedência estranha. As idéias 
sobre ontologia e etiologia das doenças, como sobre métodos de 
cura, deixam, assim, de constituir um todo integrado, para formarem 
um conjunto de elementos por assim dizer disparatados. A cultura 
parece perder até certo ponto uma de suas funções primordiais, a 
de fornecer ao grupo e aos indivíduos em particular os recursos de 
controle seguro e satisfatório sobre fenômenos que ultrapassem a 
simples reação biológica. Idéias, crenças e explicações de diversas 
origens, e nascidas em contextos culturais de diferentes tipos, cho
cam-se no espírito dessa pobre gente, produzindo um estado mental 
de insegurança e às vezes quase de desespero. O Capitão Bento, an
tigo chefe da aldeia do Bananal, sofria de malária (sem, natural
mente, identificar a moléstia) e julgava a enfermidade devida a dis
túrbios fisiológicos provocados de maneira "natural" por algum quid 
malignum, que de uma forma ou de outra tivesse penetrado em seu 
corpo. A mãe se firmava na hipótese de magia negra praticada por 
algum inimigo pessoal com auxílio de um retrato que lhe houvesse 
caído nas mãos. Por seu turno, Samuel, irmão do enfermo, acredi
tava mais na possibilidade de "algum espírito invocado nele", idéia 
de origem talvez ameríndia, mas reforçada possivelmente pelo con
tacto com o espiritismo de moradores civilizados do litoral. Como 
não pode deixar de ser, a mesma insegurança se observa na escolha 
dos métodos de cura, mágico-medicinais como religiosos, e dos es
pecialistas, que ora são curadores da própria tribo, ora curandeiros 
civilizados ou, ainda, médicos portadores de diploma oficial. 

O quid malignum causador da moléstia pode ser qualquer corpo 
estranho ou substância venenosa ou de qualquer forma prejudicial à 
saúde, como sejam pedrinhas, grãos de semente, bichinhos feios ou 
até fogo. Se entrou de fato no corpo em conseqüência de magia 
negra, o curador nada consegue fazer enquanto não descubra o res
ponsável, a fim de atacá-lo por meio de contrafeitiço. Isto, pelo 
menos, entre os Kayová. Se, porém, o quid malignum entrou no corpo 
por via natural, isto é, sem que houvesse propósitos inconfessáveis 
de indivíduos mal intencionados, quer seja por descuido, pela infeliz 
conjunção de circunstâncias adversas ou pela manifestação de certas 
divindades cujo aparecimento se ligue a determinadas épocas do 
ano, a remoção pode ser feita ou pela técnica do curador, pelo em
prego de medicamentos apropriados, por meio de práticas executadas 
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pelo próprio paciente ou, finalmente, com auxílio de cerimônias re
ligiosas. 

A atitude do Guaraní atual, especialmente a do ~andéva das 
aldeias litorâneas, em face das enfermidades e da morte se carac
teriza por singular combinação de fatalismo e - digamo-lo com a 
devida reserva - resignação cristã. A filha do Capitão Bento estava 
enferma; o pai a levou ao Dr. Militão, médico de São Vicente ou 
Santos, que lhe receitou uma série de remédios. Mas afinal a criança 
morreu. ":E: porque tinha de morrer mesmo", foi a explicação simples 
de Bento. E a mãe de Bento acrescentou: "Quando a gente tem 
de morrer, tratamento não vale nada; quando a gente não tem de 
morrer, Randedjára mesmo levanta a gente. Quando não é a von
tade de Deus, nem o médico nem o curador não dão volta". Pa
lavras altamente esclarecedoras, pois deixam bem patente que o que 
predomina não é a atitude mágica, mas a religiosa. No tratamento 
dos doentes, a eficiência dos recursos mágicos e medicinais é apenas 
condicional - o que despe a magia de uma de suas características 
essenciais, a saber, a causalidade natural. Quando o falecido nan
derú Arnaldo - disseram-me - via que uma criança enferma "tinha 
cura", dav~-lhe um remédio e ela ficava sã. Mas quando via que 
nada se poderia fazer, ele o dizia logo; mandava preparar um chá 
de erva, mas não tinha esperança. Fiat voluntas tua. 

Vê-se, pois, que o poder do curador está sujeito a limitações 
consideráveis, decorrentes da vontade divina. Não fosse isto, ele 
mesmo não ficaria doente e não morreri:;t. Ao contrário, diz o Nan
déva, as suas faculdades sobrenaturais podem facilmente tornar-se a 
sua desgraça, de vez que ser portador de conhecimentos e forças 
mágicas. extraordinárias é um estado perigoso. Se o rezador a quem 
o espírito auxiliar comunicou a reza ou canção mágico-medicinal 
não vive de acordo com as prescrições a elas ligadas, ele mesmo 
se torna causador de sua morte. Acontece que ele já morre dois ou 
três meses após a descida do espírito protetor, "porque a religião dos 
índios é muito forte e muito fina também", segundo as palavras de 
João Samuel. Foi por isso que Arnaldo morreu. E há mesmo, se 
bem entendi as explicações do velho Pedro Pires, morte trai:isitória 
do fí.anderú que não seja capaz de empregar convenientemente as 
suas forças e o seu saber e de viver segundo as exigências daí decor
rentes. "O rezador tem de morrer, quando erra". Mas toma a res
suscitar, o que se dá na tempestade. - Não seria aquela morte pas-
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sageira, tema constante da mitologia lunar de todo o mundo? Como 
quer que seja, admite-se a possibilidade de o ind!víduo ser cu~pado 
de sua própria morte, de onde, por outro lado, nao ~odemos tira~ .ª 
conclusão precipitada de a morte do fíanderú ser devida a culpabili
dade moral e de, por conseguinte, se tratar de castigo ou pena compa
rável, digamos, à perda da imortalidade, pelo pecado, no Paraíso. 
Pois é muito bem possível e, a meu ver, provável que no espírito do 
Guaraní nada mais se estabelece do que uma simples relação natural 
de causa e efeito. 

A morte, convém frisá-lo, não entrou no mundo porque os an-
tepassados se tivessem tornado culposos por um motivo ou por outro. 
Ela se liga à própria natureza da existência humana, ao destino do 
homem. Nem por isso deixa de constituir problema para a inteli
gência do Guaraní. A mitologia, é bem verdade, o resolve facilmente 
através da fórmula eficaz do precedente mítico, mil vezes experimen
tada. A morte é um fato, um acontecimento que se repete, como 
simples episódio, na existência de cada um de nós e que, como tudo 
o que se desenrola em forma de cadeia, se "explica" por meio da 
determinação do ponto de partida. "!Vanderú omanõ (Deus morreu); 
é por isso que nós todos temos de passar pela morte"" assegurou-me 
Paí Chiquinho, o rezador da aldeia Kayová de Panambi. "!Vanderú 
kafíinguéra ombó ypy", a "destruição de Deus é que deu a origem", 
isto é, a sua morte é a origem de nossa morte. Deus surgiu com a 
finalidade de morrer. - Não é preciso grande perspicácia para se 
descobrir que nessas frases há qualquer coisa dos ensinamentos mi
nistrados pelos padres Jesuítas no século XVII. Mas a doutrina da 
morte de Cristo se tornou pagã; sofreu reinterpretação, para adaptar~e 
à concepção-do-mundo guaranítica. 

Diante da morte o Guaraní tem atitude ambivalente, cujas raízes 
se encontram no misticismo da religião tribal. De um lado, temos 
naturalmente o medo instintivo e muito humano da morte, respon
sável, entre outras coisas, pela existência de rezas especiais para 
afastar o perigo da morte próxima. Do outro, o desejo profunda
mente religioso de morrer, comparável talvez à tanatomania dos Es
kimó. Observa-se de fato entre os Guaraní que o indivíduo morre 
pelo desejo de ir para o Além, simplesmente por acreditar que deve 
morrer, não em virtude duma profecia, mas sobre a base de suas vi
vências pessoais. Foi o que se passou com o fíanderú Bastião do 
Araribá, que um belo dia se deitou no jirau de sua casa, recusando 
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todo e qualquer alimento, e não pensando em outra coisa senão na 
reunião com os deuses. Daí a duas ou três semanas foi levado ao 
cemitério. 

Se há rezas para suplicar vida longa, há-as também para pedir 
a morte. Tal se encontra pelo menos entre os Kayová, onde essas 
rezas se chamam ofíeegupí; a palavra indica a subida da alma para 
o Céu com o fim de apresentar a súplica. Entre -os Kayová, aliás, a 
maioria ou pelo menos grande parte das rezas tem a finalidade de se 
obter a visão do Kéy, ou seja, do deus solar Paí Kuaráry. E basta, 
dizem, que alguém tenha tido uma vez a graça de ver a Kéy para que 
não tarde a morrer, levado pelo desejo de vê-lo sempre. 

De modo inequívoco resulta de tudo isso que morte não equivale 
necessariamente a destruição. Já sabemos que o falecido continua a 
viver e, entre os R andéva, pode até renascer. A morte, como simples 
acontecimento, como coisa que pode dar-se com qualquer pessoa, não 
faz em geral periclitar a sua existência real. Não há, por isso, neces
sidade de nenhuma acrobacia mental para se afirmar que !Vanderú 
(Deus) morreu e a ele referir-se como estando vivo no céu. 

Não obstante, o Guaraní conhece também uma segunda catego
ria de morte - e esta ele teme. Não a explica de maneira satisfa
tória, mas diz tratar-se de aniquilação total. É "a morte da alma", 
que ameaça não somente o falecido em sua perigosa caminhada para 
o Além, mas também os infelizes que se encontrarem sobre a Terra 
quando esta for destruída. No dia em que sobrevier o grande cata
clismo, não haverá quem possa fugir. ·Das quatro regiões do céu, 
dizem os Kayová, avançarão cavalos voadores, lançando-se sobre os 
homens a fim de destruí-los. Macacos munidos de flechas incandes-, . 
centes alvejarão e matarão a quem quer que tenha a veleidade de 
escapar. Dessa morte mítica o Guaraní tem medo incomparavelmente 
maior que da morte biológica. E qual a origem da crença? 
Devemos interpretá-la como simples sobrevivência de ensinamentos 
jesuíticas ou como fusão do Apocalipse com a idéia da condenação 
eterna no Inferno cristão? Não o sabemos. Importante é, em todo 
caso, a verificação de que, integrada no sistema doutrinário Guaraní, 
ela se transformou em representação pagã. Pois a idéia dessa morte 
assustadora re?"'Ívou a antiga mitologia tribal e talvez seja fator 
decisivo da intensidade incomparável da mística Guaraní, que hoje 
impregna todas as manifestações culturais da tribo. 

* 
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Um dos assuntos de conversa mais difícil com um Guarani -
qualquer que seja o subgrupo a que pertença - é o que se refere 
à morte e às práticas funerárias. Tal é o medo aos defuntos que 
os informantes em geral emudecem logo que a conversa toque nesse 
domínio. Quanto aos Mbüá, nem sequer me foi possível, em nenhum 
dos grupos visitados, persuadi-los a que me indicassem alguma se
pultura. 

Outrora teria sido comum entre os Guaraní o enterro em urna 
de barro. Na atualidade não existe essa prática funerária em nenhu
ma das aldeias que pude visitar. Se existiu, o seu desaparecimento 
se liga, por certo, à introdução de vasilhame de ferro, responsável 
pelo declínio da cerâmica, de que hoje em dia não subsistem senão 
insignificantes vestígios. 

Também o enterro no interior das cabanas, segundo as minhas 
observações e os informes colhidos, não se observa entre os Guaraní 
da atualidade. 

Entre os Mbüá, todavia, continua viva a memória de que ou
trora tiveram tal prática. Hoje as sepulturas se encontram no mato, 
a alguns quilômetros da aldeia, distantes umas das outras, havendo 
sobre elas pequeno monte de terra, uma choça de guaricanga e uma 
cruz de madeira fincada aos pés do defunto (este último pormenor, 
aliás, encontrado não só nos três subgrupos Guaraní, como também 
entre os Kaingáng do Rio Grande do Sul). Faz-se o enterro no dia 
imediato ao do falecimento, cabendo ao nanderú plantar a cruz e 
dirigir as cerimônias que, aos sons do mbaraká e do takuapú, se 
repetem durante vários dias junto à sepultura. As mesmas cerimô
nias se realizam por ocasião da morte de crianças. 

Os Nandéva do Bananal, talvez os mais aculturados, levam os 
seus defuntos aos cemitérios públicos de Peruíbe e Itanhaém; enter
ram-nos em caixão de tábuas revestido de pano e sobre a sepultura 
fincam uma cruz; por outro lado, o morto baixa à cova com a "de
voção" (djeatsaá, adorno religioso) no corpo, indício (se outros não 
houvesse) de que àqueles fenômenos aculturativos não corresponde 
a radical transformação religiosa que à primeira vista parecem re
velar. Bem ao contrário, o fato de transportarem a uma distância 
de muitas léguas o companheiro falecido se coaduna bem com o 
medo que o Guaraní tem do anguêry. 

No Sul de Mato Grosso, os Nandéva recordam ter havido entre 
eles o enterro no interior da habitação; abandonavam a casa, sem 
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queimá-la, e iam morar a alguma distância; hoje não se observa 
mais tal prática. 

Quanto aos Kayová, não pude saber se em tempos idos faziam 
sepulturas no interior das casas; mas ainda hoje muitos abandonam 
ou queimam a habitação em que tenha morrido alguém da família, 
quer adulto, quer criança. No Posto Indígena Francisco Horta, um 
dos meus informantes (Isidro) deixou a sua casa, construindo outra 
a certa distância, porque na antiga "morria muita criança"; talvez 
se baseasse a explicação na idéia de a casa abrigar substâncias nocivas. 

De modo geral, o enterro Guaraní obedece parte a usanças tra
dicionais, parte a costumes mais ou menos cristãos, oriundos das po
pulações vizinhas com que os índios entraram em contacto. 

E, como não poderia deixar de ser, as práticas refletem de alguma 
forma as idéias relativas ao destino da alma do defunto. Sobre a se
pultura acendem - Mbüa, Nandéva e Kayová - pequena fogueira, 
pelo menos na noite após o enterro. Dizem os Kayová que o fazem 
para a alma encontrar o caminl10 para o Além, usança que poderia 
ser tomada como reinterpretação, em termos indígenas, de prática ori
ginariamente cristã, se não fossem, como testemunhos em contrário, 
os informes contidos em fontes antigas relativas a outros Tupí-Guara
ní 16

• ~ fogueira é acesa logo após o sepultamento; quando se trata 
de crianças, às vezes se contentam com uma ou duas velas. O fogo 
sobre a sepultura dos adultos considera-se indispensável. Marçal, meu 
principal e melhor informante, me deu a conhecer a explicação N an
déva, acrescentando ignorar se é válida também para os Kayová: o 
neeguê do defunto, levando a recordação de todos os lugares percor
ridos em vida, sente necessidade de revê-los após a morte; só 
depois é que vai para o Além; o fogo lhe serve de iluminação. Dis
se-me o mesmo informante que, para o N andéva, o defunto às vezes 
se "manifesta" aos sobreviventes por meio de gritos, choro ou de outra 
maneira; é que o neeguê está necessitando de luz. Vai então alguém 
ao cemitério acender uma velinha ou um fogo sobre a sepultura. 
Note-se de passagem que, segundo essa explicação, é o neeguê ( ori
ginariamente apenas a parte sublime da alma humana) que precisa 
da luz, enquanto a pessoa que "não tem entrada no Céu", isto é, 
que, não sendo aceita por motivo de vida desregrada, volta p_ara va
guear na terra sem descanso e se transforma em anguêry. Doutrina 
que, evidentemente, já leva em conta concepções menos primitivas, 
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pois substitui a crença na dualidade da alma humana pela noção 
cristã da recompensa e da condenação. 

No Posto Indígena Curt Nimuendajú (Araribá), onde o enterro 
costuma ser feito em redes (a não ser que o administrador do posto 
forneça um caixão de madeira), enfeitam as sepulturas no Dia de 
Finados da mesma forma como o fazem os cristãos, mas de outro 
lado conservam o uso de colocar sobre o túmulo os objetos que per
tenceram ao falecido, especialmente em se tratando de crianças. 
Quando morre uma criança, põem sobre a sepultura os brinquedos 
deixados por ela e nos dias subseqüentes vão levando as coisas que 
ainda encontrem; sobre os túmulos de adultos colocam a purunga 
que o defunto - ou melhor: a defunta - usava para carregar água, 
além de outros objetos de uso pessoal. 

Os "tarecos" que pertenceram ao falecido, e que não são enter
rados com este, ficam sobre o túmulo por tempo ilimitado. No ce
mitério do Posto Indígena Benjamim Constant havia uma infinidade 
de coisas: garrafas, porongos, ·Cuias, sapatos, arcos, pratos, panelas 
e assim por diante. Expostos ao tempo, esses objetos se vão estragando; 
acontece também, ao que me disse o Capitão Alberto, que os me
lhores são "roubados" por algum interessado. De fato, a tentação 
deve sér grande. Não pude saber se há realmente a idéia de que o 
"espírito" ( anguêry) do morto possa utilizar-se dos "tarecos" que lhe 
serviram em vida 11

• Entre os Mbüá disseram-me que os béns ma
teriais do defunto continuam sendo propriedade do seu mboguâ, 
razão pela qual ninguém os pode herdar. O mboguá viria buscar a 
quem deles se apropriasse. Confessou Pablo Vera, de Y roysã, que às 
vezes algum velho fica com os objetos do morto, porque de qualquer 
jeito terá de morrer dentro de curto prazo. 

Nos cemitérios Kayová, na medida em que os conheci, as se
pulturas. ficam bem próximas uma da outra. O enterro se faz em 
redes, tendo a cova a profundidade de "sete palmos" (Capitão Al
berto). Sobre a sepultura é costume deixar também a vara utilizada 
para carregar a rede com o defunto. De modo geral, o sepultamento 
se realiza no dia imediato ao da morte 18 • 

Apesar da resistência dos indivíduos mais avessos às inovações, 
a nova geração Kayová das aldeias mato-grossenses adotou o cha
mado "velório da cruz", uma semana após a morte de crianças e 
jovens. É uma festa comum no Paraguai e entre os caboclos da 
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região sul-mato-grossense, que se realiza na casa enlutada, esten-
dendo-se pela noite afora: música de violão, acompanhando cantos em 
Guaraní ("polcas paraguaias"), baile (principalmente quando se 
trata de criança) e foguetes, tudo regado com muita pinga. A cruz, 
acompanhada de velas acesas, fica na casa até acabar a festa; no 
dia seguinte, pela manhã, vão todos ao cemitério, plantando-a sobre 
a sepultura. Baseia-se a usança na crença, corrente na vizinha po
pulação paraguaia e análoga a idéias da religião Guaraní, de que 
a criança, ao morrer, se toma "angelito" e vai diretamente para o 
Céu, não havendo, pois, motivo para tristeza e luto. Disse-me o Ca· 
pitão Alberto, do Amambai: "Velório não presta, porque o pessoal 
fica contente; jeito de índio não é assim, devem ir todos tristes ao 
cemitério levar o defunto". Em todo caso, tive a impressão de que 
a festa do "velório da cruz" entre os Kayová não é acompanhada de 
aculturação propriamente religiosa; o que interessa ao índio é o 
aspecto recreativo e de sociabilidade. - No único sepultamento que 
tive oportunidade de observar - o de uma criança falecida em Amam
bai - bem se percebia estarem tristes as pessoas da família, mas, 
de outro lado, não havia quaisquer manifestações de luto. E mais de 
uma vez me disseram - ao contrário do que afirma V. D. Watson 1 9 

- que é sempre assim: muito pouco choro e nenhuma gritaria. 
Dizem, ademais, os Kayová que enterravam originariamente os de
funtos, quer crianças ou adultos, sem qualquer cerimônia fúnebre -
afirmação todavia pouco verossímil. Para as crianças conhecem, em 
todo caso, rezas de "recordação triste", cantadas ou no dia da morte 
ou em época posterior. 

Como tantas outras religiões, a dos Guaraní, em suas diversas 
modalidades, fornece aos crentes a esperança de reverem no Além 
os entes falecidos. A isto se liga o uso de se enterrarem os mortos 
em posição deitada, com os pés para o nascente, "para o espírito 
encontrar o caminho do Sol" (Capitão Alberto). Na realidade tra
ta-se de ida para o yvy mará ey, o Paraíso mítico dos Guaraní, que 
muitos acreditam estar situado na direção de leste. Segundo a ex
plicação de Marçal, a viagem dos mortos para a Terra sem Males 
se realizaria pouco antes de ser destruído o mundo, que será presa 
do fogo. 
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5. O sentido da aculturação religiosa 

Não há dúvida de que o principal obstáculo à aculturação Gua
raní é o extraordinário apego ao sistema religioso tribal. O proble
ma da aceitação ou rejeição de elementos estranhos situa-se no do
mínio do sagrado e o senso de lealdade à herança social do grupo 
tende, por isso, a traduzir-se em atitudes genuinamente religiosas. 
Por outro lado, as frustrações da vida religiosa, como as da magia, 
se explicam em geral como conseqüência da aceitação de elementos 
alienígenas, que põem em perigo a eficácia dos ritos e das cerimô
nias. São encarados quase como profanação. Se não surtem efeito 
as práticas destinadas a produzir chuva ou bom tempo e se, apesar 
de todos os esforços e prolongados exercícios, não chega o dia da 
partida para a Terra sem Males, é porque a "força" do rezador está 
diminuindo. :E: que bebeu muita pinga, comeu muita gordura de porco 
e outros alimentos estranhos, participou de algum baile de caboclos 
ou caiçaras ou, talvez, que teve a fraqueza de assistir a um jogo 
de futebol. 

Compreende-se que tais explicações surjam de preferência nos 
grupos de 1'randéva ou Mbüá do litoral paulista, que, em virtude dos 
freqüentes contactos e mesmo do convívio com gente estranha, sen
tem cada vez mais em todos os aspectos de sua vida os desastrosos 
efeitos da desorganização social. Sobretudo os 1'randéva do Bananal · 
e do Itariri, na fase de destribalização que atravessam, se vêem a 
braços com o problema da lealdade aos modos de vida dos ante
passados. 

Para efeito externo, porém, esses e outros Guaraní, como os 
do Araribá, se consideram cristãos. Ao visitante indiscreto, interes
sado em saber qual a religião que prof essa, o 1'r andév a responde 
prontamente: "Todos os Guaraní são católicos". Para fugir às críti
cas da parte de moradores brancos, sujeita-se a umas tantas práti
cas cristãs que não entende, nem quer entender. A missão capuchi
nha que no século passado existiu no grande aldeamento de Itapo
ranga não parece ter tido efeitos muito duradouros. Hoje os Gua
raní raramente entram em contacto com sacerdotes católicos, mas 
sem a menor relutância fazem batizar os filhos e às vezes até acei
tam o casamento religioso. Nos cemitérios, as cruzes de madeira 
podem ter, por sua vez, a função de testemunhar um Cristianismo 
na realidade inexistente. 
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Essas concessões à religião dos brancos em geral não lhes aba
lam as primitivas convicções. As crianças são primeiro "batizadas" 
no mongaraí, ou moátendy, isto é, na correspondente sessão religio
sa presidida pelo fíanderú, "e depois, para os civilizados não falarem 
de nós, dos índios, batizamo-las também na igreja", segundo as pa
lavras do velho Poydjú, do Araribá. No Posto do Araribá não en
contrei criança que não tivesse passado pelo mongaraí e que, por 
conseguinte, não possuísse o seu nome índio, mas todas foram ba
tizadas também na igreja católica. Na opinião de Poydjú, tal modo 
de proceder revela o espírito superior dos Guaraní em confronto 
com a atitude dos civilizados: "Eles não respeitam a nossa religião, 
caçoam, mas nós respeitamos a deles". :E: "para acompanhar os ci
vilizados" que não se trabalha aos domingos e raramente nos dias 
santos, e pela mesma razão não se fazem festas e bailes na quares
ma. No Araribá acontece mesmo que alguns homens e .mulheres vão 
à missa na povoação próxima, sem terem a menor noção de seu 
significado. 

A aceitação do batismo católico, comum entre os Nandéva, 
como entre os Mbüá do Rio Branco, vem ao encontro também de 
interesses econômicos. Escolhe-se padrinho civilizado, que se vê na 
obrigação de dar um vestido ou outros presentes à criança. No Ita
riri conheci vários Nandéva que se haviam batizado repetidas vezes; 
Constância, a filha do Capitão Silvino Rufino, tinha três padrinhos, 
pois fora batizada três vezes, uma em São Paulo, outra em Santos 
e outra em São Vicente. 

:E: claro que a aculturação religiosa é mais rápida e mais pro
funda. nos casos de matrimônios mistos. O homem que se case com 
mulher índia, principalmente o caiçara, não somente costuma exi
gir o casamento religioso, mas, além disso, familiariza a mulher, os 
filhos e outros elementos da comunidade com muitos conceitos do 
Catolicismo. Hermínio, um pernambucano que vive no Bananal, ca
sado com uma índia, é pai de meia dúzia de filhos mestiços. Ele 
próprio batiza as crianças e dá-lhes alguma instrução religiosa. En
tretanto, como não podia deixar de ser, os elementos cristãos que 
dessa maneira se vão infiltrando na cultura Guaraní cedo se modi
ficam em seus significados e em suas funções. Volta e meia, as 
crianças se apresentam ao visitante ou a pessoas adultas da família 
para lhes pedirem a bênção; é simples gesto de etiqueta e, em parte, 
apenas passatempo. Entre os Mbüá de Palmeirinha e os Kayová 
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do Panambi e de Dourados, onde igualmente crianças pedem a bênção 
aos pais, tios e estranhos, o padrão equivale mais ou menos a res
peitoso cumprimento. 

Para a aculturação religiosa concorre naturalmente a rápida de
sorganização social. Em conseqüência de rivalidades, desentendi
mentos e rixas internas, a aldeia do Bananal perdeu quase que de 
todo a tradição das cerimônias coletivas segundo os costumes da 
tribo. Em 1948 houve uma tentativa de se fazer um mongaraí, que, 
no entanto, por desinteresse e falta de espírito de cooperação, não 
chegou a realizar-se. Quando, há alguns anos, morreu Arnaldo, ca
pitão e rezador principal dos JSrandéva do Bananal, Ermelina, a mãe, 
mandou chamar Compadre Gregório, curandeiro caipira da proxi
midade, para "rezar uma missa" .na "tapera" do defunto. Por oca
sião de uma vi~gem do Araribá ao Bananal, Arnaldo conhecera a 
igreja católica de Avaré, que lhe agradou muito. E no dia de sua 
morte, a alma, passando pela casa de um curador caboclo de São 
Vicente, teria pedido uma missa cantada naquela igreja. Ermelina 
deu trinta cruzeiros ao curador para pagar a missa. Tudo isso re
sulta em parte da tendência de imitar os "nacionais", mas deixa 
entrever também profundos abalos sofridos pela solidariedade grupal. 
Na aldeia havia índios, como o rezador Eugênio, que se poderiam ter 
incumbido de dirigir as rezas segundo o sistema tribal. Mas talvez 
não houvesse possibilidade de chegar a um entendimento. Eugênio, 
por exemplo, não vivia em boas relações com a família de Arnaldo, 
que lhe disputara, havia anos, a patente de capitão da aldeia. Assim 
a desorganização social abre caminho à aculturação religiosa. Em si 
a decisão de se "mandar rezar uma missa" segundo rito católico ou 
caboclo não importa, é claro, em sacrifício das velhas crenças, mas , 

prepara o terreno para a sua substituição. 
Fato muito significativo é o de que os elementos católicos acei

tas com maior facilidade são os que se referem ao culto dos santos 
como é concebido pelas populações rurais vizinhas. Nas casas dos 
JSrandéva não são raras as imagens ou estampas de santos. No Ba
nanal, um jovem JSrandéva abriu em sua casa uma vendinha, "botou 
uma xiboca", mas, como o movimento fosse demasiado fraco, desis
tiu do negócio e transformou o balcão num altar, guarnecendo-o com 
velas de cera e imagens de santos colocados num nicho; tinha o 
cuidado de não beber pinga à vista das imagens, para não desrespei
tá-las e não lhes tirar a "força". Na casa de João Samuel, JSrandéva 

/ 
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que morou alguns anos em São ~icente, havia um altarzinho com 
muitas imagens de santos. Havia-as "trocado" de um "santeiro", 
negociante de artigos religiosos. (Imagens de santos não se "vendem", 
nem se "compram", mas "trocam" -se por dinheiro, uma galinha ou 
outra coisa qualquer.) No altar de João Samuel via-se uma ilna
gem de Santo Onofre, que "faz muito milagre, mas é preciso dar a 
ele um vidrinho com água ou de água com vinho, para ele não 
fugir". Havia uma igrejinha com o Bom Jesus de Pirapora; diante 
dela o dono da casa punha pequena moeda como "promessa". Ao 
lado, Santo Antônio, "com o filhinho dele". E outros santos. João 
Samuel acendia uma vela para todos e às vezes colocava no altar, 
para se tornar mais eficiente, o remédio que alguma pessoa da casa 
iria tomar. 

João Samuel tem especial simpatia por São Gonçalo, "santo 
tocador e farrista". Disse-me que às vezes os Guaraní realizam a 
dança de São Gonçalo. Quando np puxirão chove muito, faz-se "pro
messa" para ele parar a chuva. "A primeira moda é dele, o violeiro 
tem de cantar primeiro a modinha dele, o santinho fica no meio 
da mesa, entre duas flores. Um velho e uma velha vêm, dançando, 
beijar o santo três vezes. Aí acaba a modinha dele. Tiram-no então 
e colocam-no em seu lugar, no altarzinho. E a brincadeira vai para 
a frente." Num puxirão do Bananal, onde fizeram a "promessa", 
São Gonçalo realizou o milagre de parar a chuva. 

Embora na realidade professe a religião tribal, João Samuel se 
gaba de ser "tocador de viola", como o pai o foi; e "ser violeiro'' 
é venerar os santos. Certa ocasião, um "crente", filho de Da. Lâm
pada, apareceu na casa de João Samuel; agastou-se com as imagens, 
mandando-o deixar de "adorar esses santos de barro, de papel e de 
papelão''. Diante de tal insinuação, que lhe pareceu ofensiva, João 
Samuel invocou o fato de que o pai já foi violeiro e "já tinha algu
mas rezas nessa religião". 

Nem sempre o Guaraní, principalmente quando se trata de in
divíduos velhos; se refere sem inibições às práticas e representações 
cristãs ou pseudocristãs adotadas em época mais ou menos recente. 
Na casa de Poydjú havia uma imagem de Dom Bosco, se não me 
engano, mas que diziam ser de São José; no quarto da neta, casada, 
havia pequeno oratório com crucifixo e outras imagens de santos. 
As imagens eram todas providas de um djeatsaá feito de linha de 
coser, e diante delas colocavam-se moedinhas para prevenir doenças. 
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Poydjú não gostava de que se fizesse referência a essas coisas e pare
cia mesmo envergonhar-se delas. E para a neta, o valor devocional, 
se existia (como talvez se possa inferir do djeatsaá), era em todo 
caso insignificante em confronto com a função mágica das imagens 
e do crucifixo. 

Tudo parece indicar, enfim, que o aspecto mais ou menos má
gico do culto aos santos, tal como é concebido e praticado pela maio
ria dos caboclos, é o único realmente assimilado pelos Guaraní, e de 
preferência pelas gerações mais novas. Demais, parece que o "santo" 
não é nada além da imagem; coisa alguma indica a crença num espí
rito ou ser sobrenatural que não esteja inerente ao substrato material 
da própria imagem. 

Apesar disso, força é reconhecer que a religião Guaraní sofre 
também a influência de conceitos genuinamente cristãos. Sobretudo 
naqueles setores, é claro, em que a experiência religiosa anterior já 
criou atmosfera favorável à adoçãq desses conceitos, isto é, situações 
em que estes vêm corresponder a uma necessidade do grupo. 

Assim, a noção do "pecador" e as idéias correlatas de respon
sabilidade e culpabilidade, outrora inexistentes ou pelo menos de 
pouco relevo no corpo das representações coletivas do grupo, facil
mente se firmaram, por exemplo, entre os ~ andéva do litoral paulista 
pela necessidade de se explicar ou racionalizar a frustração experi
mentada com a ineficiência das cerimonias para ir à Terra sem Males. 
Não havia na doutrina tribal nenhum elemento capaz de explicar a 
ineficiência, necessidade psíquica a que veio corresponder admira
velmente o conceito crjstão do pecador culpado. Com ar de resigna· 
ção, dizia-me o velho Pedro Pires : "!Vanderuvutsú é um anjo puro e 
nós somos pecadores, por isso não o podemos alcançar". E expli· 
cava: "Mais tarde no mundo todos vão ser iguais, e no Céu também 
todos são iguais. Mas nós não podemos chegar ao Céu, porque nós 
somos todos pecadores". 

Mas cumpre acentuar que a idéia de "ser pecador", além de 
primeiro ser tomada em sentido apenas coletivo ("nós somos todos 
pecadores"), devia, para integrar-se na mentalidade Guaraní, ser 
reinterpretada em termos de experiências anteriores. "Ser pecador" 
não podia, evidentemente, referir-se à bigamia ou ao desrespeito a 
qualquer um dos mandamentos mosaicos. A significação do termo 
tinha de decorrer de vivências próprias, de um estado subjetivo pro
pício a que viesse corresponder. Este estado subjetivo era a cons-
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ciência de que os fenômenos de desorganização social, criando difi
culdades cada vez maiores e fazendo por vezes periclitar a própria 
sobrevivência da coletividade, resultavam do fato de já não se viver 
rigorosamente segundo os padrões tradicionais. A visão retrospec
tiva da vida grupal bem organizada do passado em confronto com 
a crise do presente favoreceu a aceitação da idéia de pecado ou de 
culpa moral, que pôde firmar-se com relativa facilidade, porque vinha 
ao encontro da exigência de se explicar a frustração. A par disso, 
havia um elemento formal favorável a essa adoção: a analogia ou 
correspondência entre ineficácia dos ritos e a doutrina cristã de que 
o pecador não entra no Céu. 

A religião Guaraní não conhece, em sua forma original, castigo 
post mortem ou condenação eterna, um dos motivos pelos quais, 
juntamente com a atitude baseada na crença da reencarnação (pe
culiar ao subgrupo dos N andéva), não há motivo de pavor ou de
sespero diante do artigo final. Certo, o anguêry, em que se trans
forma o atsyyguá, é infeliz; mas, além de não o ser em conseqüên
cia de alguma culpabilidade, não se trata propriamente da pessoa 
do defunto. Esta, representada pelo ayvúkuê, encontra a sua reden
ção (e é em torno da idéia de redenção que gravita toda a religio
sidade Guaraní) através do renascimento ou, de forma definitiva, 
pelo aguydjê, ou seja, a ida à Terra sem Males. No entanto, a ado
ção da idéia cristã do "pecado", inevitavelmente ligada à da culpa
bilidade individual, tende a abalar essa crença. Assim, o velho Sil
vino Rufino, capitão dos Nandéva do Itariri, depois de me expor a 
sua opinião de que no final das contas todos hão de encontrar o 
caminho do Céu, teve o cuidado de acrescentar, a título de ressalva: 
"Só os que são pecadores demais é que vão para o Inferno". 

Assim mesmo, a ida para o Inferno nem sempre decorre ne
cessariamente dos atos reprováveis praticados pelo indivíduo. Entre 
os Nandéva de Dourados, o único grupo Guaraní que já não se ape
ga de uma forma ou de outra ao mito da Terra sem Males, encon
trei representações muito elucidativas a este respeito e que, segun
do informação de Marçal, também ocorreriam entre os Kayová da
quela aldeia. A s vezes, quando, por ocasião de trovoadas, as nu
vens são impelidas pelo vento em certa direção, julga-se ouvir uma 
espécie de marulho, que se atribui à fervura da panela do Diabo 
( afíã). É que o Diabo pega as almas, jogando-as vivas numa grande 
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panela, onde as ferve, para depois comê-las, reminiscência talvez 
de antropofagia. Toda alma de defunto corre o risco de parar na 
cozinha do Diabo. Como medida educacional, para prevenir a des
graça, nunca se permite às crianças passarem por cima duma rede 
estendida pela cabana, mas só por baixo dela. Isto porque, após a 
morte, na caminhada para o outro mundo, toda alma deve atraves
sar o reino de anã. Além das almas "condenadas", o Diabo quer 
pegar também as "inocentes". Tem, armad:i transversalmente sobre 
o ca~inho das almas, uma série de redes; quem procura passar por 
cima corre perigo de tropeçar, podendo ser agarrado. Cumpre, por
tanto, criar nas crianças o hábito de sempre passarem por baixo 
da. re?e, jogando-a por sobre as costas. A prescrição é, pois, em 
pr1me1ro lugar, medida de prudência e não proibição moral. E a 
crença na pane]a do Diabo, embora trazida talvez do Cristianismo 
medieval, foi jeitosamente combinada com a "corrida de obstáculos" 
que a mitologia Nandéva e Kayová exige de toda alma de defunto. 

Mas não há dúvida de que as concepções cristãs vão ganhando 
terreno. Há os que falam no julgamento da alma por afíã, dizendo 
que este a faz pular por sobre a rede para ver se tropeça e assim 
descobrir se é culposa ou não. Uma das faltas mais graves reve
ladas pelo ordálio é o desrespeito ou desobediência aos pais. Aqui 
já não se trata, é evidente, duma questão de habilidade, mas de 
culpa. A distinção entre o bem e o mal consegue impor-se. 

Não é difícil perceber tampouco que a religião Guaraní, quan
do exposta a constante confronto com a doutrina cristã e em es
pe~ial , às críticas dos "nacionais" ou "civilizados", aos po,ucos vai 
deIXando de ser tomada pelos seus adeptos como coisa absoluta
~ente indiscutível e evidente. Pelo menos em alguns casos, a de
s~ntegraçã~ r~ligiosa já atinge o sistema de crenças, criando a neces
sidade ps1qu1ca de fundamentar a fé com argumentos racionais. 
Ao passo que, por exemplo, um índio Kayová do Panambi não se 
lembraria nunca de discutir, diante dos companheiros ou mesmo de 
estranhos, a verdade de sua doutrina, de vez que não lhe constitui 
problema, numerosos outros assumem atitude bem diversa. Poydjú, 
que, talvez sem o saber, se preocupa muito com contradições entre 
os ensinamentos cristãos e os dos antepassados, mais de uma vez 
chamou a minha atenção para fatos tidos como extraordinários e 
que, a seu ver, provam que a religião Guaraní é a verdadeira. Um 
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exemplo: Em 1932 os índios do Araribá foram chamados para par
ticipar da Revolução Constitucionalista. Popóydjú, filho de Poydjú, 
ainda não havia recebido a sua reza; recebeu-a poucos dias antes 
da partida e na mesma noite teve, em sonho, "aviso" de que pode
riam ir sem medo, pois nada lhes aconteceria e todos voltariam sãos 
e salvos. Foi o que se deu. 

Os representantes do mundo civilizado, assistindo a quaisquer 
cerimônias da religião aborígine, não conseguem, na maioria dos 
casos, abster-se de observações jocosas ou, mesmo, de ingênuas ten
tativas de doutrinação cristã. A primeira reação dos Guaraní é a 
de não permitirem que os brancos assistam a suas cerimônias reli
giosas. Hoje, os mais zelosos a este respeito são os Mbüá; nas vi
sitas que lhes fiz, somente dois sacerdotes desse subgrupo (ltariri e 
Xapecó) não tiveram relutância em realizar rezas e danças cerimo
niais em minha presença e até de permitirem a minha participação; 
todos os outros se negaram terminantemente a fazer demonstrações 
dessa ordem durante a minha permanência na aldeia. Tanto mais 
estranhei que Alcides, um dos chefes da aldeia do Rio Branco, me 
declarasse certa vez ter a intenção de ir ao Rio de Janeiro, a fim 
de promover no carnaval carioca um fíemongaraí, com exibição de 
todos os petrechos rituais. Dos Kayová também se afirma que outrora 
se abstinham de fazer o porahêi, .quando na proximidade houvesse 
algum branco, e ainda hoje a kunumí piêta, a perfuração dos lábios 
dos meninos, é feita com exclusão rigorosa de quaisquer estranhos 
(embora, como sabemos, por outro môtivo). No tocante às rezas 
comuns, porém, os Kayová já não revelam na atualidade a menor 
inibição diante de espectadores brancos; ao contrário, nota-se-lhes 
certo grau de exibicionismo, cujas raízes psicológicas parecem ser a 
necessidade de compensação: constantemente menosprezados pelo 
branco, que lhes ridiculariza os costumes tribais, procurariam dessa 
maneira superar talvez o sentimento de inferioridade que os assalta 
diante do estranho. 

Um dos fatores responsáveis pela infiltração de elementos no
vos no sistema religioso deste ou daquele subgrupo é o convívio, nas 
mesmas aldeias, de famílias pertencentes a dois deles ou a todos 
os três. As discrepâncias doutrinais e rituais abrem caminho para 
a infiltração de idéias alienígenas, sobretudo cristãs, de que os ín
dios tomam conhecimento através de suas numerosas peregrinações 
e viagens e de outras formas de contacto com gente cabocla. 



144 Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani 

Exemplo curioso de aculturação religiosa intratribal, de troca 
de elementos entre indivíduos de um subgrupo e outro, é o do índio 
Pascoal, :Nandéva desarraigado, oriundo de "algum modo" da fronteira 
paraguaia, que em 1949 eu conhecera entre os Kayová de Amambai 
e que daí a um ano era curador no posto de Dourados, gozando 
grande prestígio e contando numerosa freguesia entre índios e ca
boclos. Significativa era a sua atitude ambivalente em face dos 
Kayová: de um lado acentuava o que deles o distinguia e do outro 
procurava dar as suas explicações em termos da religião e da or
ganização social Kayová. Estabelecia, ademais, conexão entre con
ceitos indígenas e os do catolicismo rural da região e outros ele
mentos do mundo civilizado. 

Resumo aqui algumas das explicações de Pascoal: Eu sou cura
dor e rezo um pouco. Tiro o "espírito" da doença com reza de 
mbaraká, assim como o médico civilizado o tira cortando a barriga. 
Mas também dou chá de erva. Tenho o meu "ángelo", que me en
sina as coisas do futuro quando rezo. O djeatsaá é a minha defesa; 
basta pô-lo para não me acontecer nada. Na reza, uso o mbaraká 
e o djeatsaá,' não uso a cruz, "para mi no carece". Não faço como 
os Kayová, que também rezam de dia; eu só rezo de noite. As mi
nhas rezas não têm palavras, não falam em !Vandedjára, Kurusú 
etc.; canto simplesmente. Não posso rezar com os Kayová, porque 
não consigo combinar a voz; eles rezam mais "alto" (com voz mais 
forte) . - E, mudando de assunto, em resposta a perguntas que lhe 
fiz: O cordão umbilical das crianças corta-se com tesoura ou cont 
takuárembó. Fá-lo a parteira ou o parteiro, parente ou não, que 
passa a tornar-se compadre ou comadre: "es una ligación grande 
para el Kayová". Quem dá o nome é o "sabedor", a quem o reve
lam as estrelas. Faz água de casca de cedro, molha a mão na água, 
asperge a criança em forma de cruz e depois ''conta o nome". O 
batismo é feito na casa do "sabedor", na presença de pai e mãe, "de
pois de quarenta dias", enquanto o padrinho segura a criança. Precisa 
ser uma cerimônia "fina", feita com muito cuidado, em data fixada 
com dias de antecedência, "para segurar el espí.ritu, el angelito de 
él". O "sabedor" faz uma vela grande de vorâ ( abelheira do mato), 
que se acende quatro noites seguidas em que se reza pela criança; 
no último dos quatro dias é o batismo, em que o "sabedor" 
descobr~ o nome. Paí Kuará é quem manda o "angelito", o espírito, 
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da criança. - Quando morre alguém, O· "sabedor" reza, "para se 
salvar la ánima", que vai para Hyapúguasú. Se não rezar pela alma, 
ela "se perde, fica no escuro". 

Hóspede dos Kayová, Pascoal usa com a maior naturalidade 
os nomes dos deuses destes em substituição aos das divindades de 
seu grupo. De outro lado, já é velho para substituir o comporta
mento ritual aprendido em criança, razão pela qual não pode par
ticipar das cerimônias dos Kayová, alguns dos quais, entretanto, o 
estimam bastante e aparecem amiúde em seu terreiro para dançar e 
rezar em sua homenagem. E quando insiste na importância atribuída 
ao parentesco social estabelecido fora dos laços f amiliais, entre com
padre e afilhado, por certo não se refere, embora o diga, aos Kayová, 
entre os quais, em oposição aos N:andéva, parece nem haver a ins
tituição do compadrio. Desligado de qualquer comunidade religio
sa, e privado por isso da intensificação das vivências religiosas ob
tida pela participação em cerimônias coletivas, Pascoal já insiste mais 
no aspecto mágico de ritos e petrechos religiosos. Ao passo que os 
:Nandéva do litoral chamam o djeatsaá de "minha devoção", ele o 
chama de "defesa", tal qual entre aqueles o faz o velho Pedro Pires 
quando se refere à cruzinha de cedro que lhe pende sobre o peito. 
As cerimônias do "sabedor" por ocasião do "batismo" tendem a ser 
explicadas como práticas mágicas, à maneira do que se passa no 
catolicismo rural da região. Com habilidade, aliás, Pascoal combi
na este último com a doutrina de seus antepassados: o yvyráídjá, 
espírito protetor, se identifica coro o Anjo da Guarda; a alma da 
criança recém-nascida passa a ser "angelito", e se a alma de defunto 
"se· perde", se não encontra caminho que a leve para o Além, é que 
o sacerdote deixou de rezar por sua salvação. 

* 
* * 

Concluindo : Se é verdade que a religião constitui o núcleo de 
resistência da cultura Guarani em face das forças desintegradoras, 
isto não significa, em absoluto, que não se observe aculturação 
nesse domínio. Esta, porém, se processa, de forma mais lenta e em 
várias, talvez três, _fases relativamente distintas. Na primeira, acei
tam-se elementos religiosos de origem estranha, integrando-os na 
configuração cultural não com função e significado religiosos, mas 
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dando-lhes um cunho mágico, medicinal ou mesmo econômico. Na 
segunda fase, elementos religiosos são aceitos como tais, isto é, com 
referência aos problemas do sobrenatural, mas reinterpretados em 
termos do sistema religioso da tribo, através do estabelecimento de 
analogias de forma. Na terceira fase, final e decisiva, o sistema 
religioso tradicional é abalado em seus fundamentos pela pre
dominância de elementos estranhos nele integrados. Esta úl
tima fase dificilmente é alcançada por alguma comunidade Gua
raní enquanto mantenha um mínimo de coesão social, e por indi
víduos isolados, somente ~pós a sua destribalização total 20

• Para 
o elevado grau de resistência da religião Guaraní, mesmo após a 
destruição de grande parte dos l;i.ços de solidariedade grupal, contri
bui sem dúvida o fato de que, embora altamente coletiva em boa 
parte de suas manifestações, ela é também uma religião eminente
mente familiar e mesmo individual, em virtude da importância atri
buída às experiências e vivências sobrenaturais do indivíduo para a 
consecução de seu ideal de vida. 

NOTAS 

1. Discutido inúmeras vezes por antropólogos das mais diferentes orien
tações, o tema é demasiado geral para ser retomado aqui. Tudo se resume na 
possibilidade de se encontrarem critérios de distinção, teoricamente válidos, 
entre o mágico, o religioso e o moral - embora se reconheça, de antemão, não 
dispormos de recursos de análise satisfatórios para estabelecer as linhas divisórias 
no tratamento do material concreto. Com referência ao problema, encontramos 
perspectivas particularmente promissoras no artigo de A. R. Radcliffe-Brown, 
1945, bem como em alguns trabalhos de Ad. E. Jensen (1949a, b, 1950). 

2. O depoimento do Padre Müller, que trabalhou entre os Guaraní do 
Rio Monday, é por demais significativo para que se não citem pelo menos 
algumas passagens: "A sua primeira e maior paixão consiste na liberdade e 
independência absolutas, que não se restringem por coisa alguma deste mundo 
ou fora dele. Só à força reconhece para as suas ações norma que não seja a 
da sua própria vontade. Dos seus caprichos, que mudam diariamente, é que 
depende o fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. ( ... ) As superstições, a 
desconfiança e o horror a tudo o que os pudesse levar a um estado de depen
dência com relação à Missão a princípio os mantinham longe de nós. 'Não 
quero aprender nada com vocês, nem quero saber nada de seu modo de vida; 
isso talcvez seja bom para vocês, nós seguiremos o nosso regime. A vocês Deus 
fez brancos e limpos, a nós fez-nos sujos, para no mato vivermos à nossa ma
neira e no mato ficarmos. Eu não quero ser instruído. Nada quero saber dos 
seus remédios, nem quero saber nada de seu Deus, nem de seu batismo. Não 
quero morar aqui com vocês. Que importa a você que estejamos doentes e 

• 
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morramos, que dia a dia fiquemos menos numerosos? Não se preocupe co
nosco'. - Assim mais ou menos falavam a nós, depois de vencerem o receio 
que nos tinham e de perceberem que éramos inofensivos. Suave advertência, 
feita a um velho malandro, teve como eco: 'Ora, se você quer viver só com 
gente boa, não venha ter conosco; nós somos assim mesmo. Se não pudermos 
permanecer como somos, não poderemos viver com você. Que é que você fala 
de ser bom? Pois eu não quero ser bom'". Milller, 1919. 

3. " .. . em algumas tribos primitivas, como, por exemplo, os aborígenes 
australianos, é o homem quem concebe a criança, sonhando com ela e narrando 
o sonho à esposa. Dessa forma então lhes nasce ocasionalmente um filho, sendo 
que a mulher desempenha apenas a função de chocadeira, chocando o ovo que 
aí chegou devido às boas graças do marido" (Montagu, 1952). E assim muitos 
exemplos. 

4. Apesar da impressão diferente proporcionada pela leitura de várias 
fontes relativas aos Tupinambá, é possível que estes tivessem a mesma noção 
da descendência bilinear. Lembro como significava, a este respeito, uma passa
gem de Jean Fonteneau (conhecido como Alfonse de Saintonge), segundo a 
qual as filhas dos prisioneiros, consideradas como de natureza igual à da mãe, 
não eram submetidas à execução ritual, ao passo que os meninos deviam morrer 
no mesmo dia em que se matasse o pai. Apud Métraux, 1928b, p. 137. É verdade 
que Gandavo (1924, p. 52) por seu turno se refere ao consumo autropofágico 
das crianças de um e outro sexo. 

5. Embora não se enquadre nos objetivos deste ensaio o estudo compa
rativo da cultura Guaraní com as de outras populações tribais, é preciso abrir 
exceção com referência a este ponto, para citar um trecho que mostra profunda 
semelhança da doutrina da reencarnação Guaraní com idéias dos Eskimó do 
Golfo Coronado: "Muito enigmática parecia a maneira de falarem com crianças. 
Às vezes ouvia ele (o explorador Vilhjalmur Stefánson) uma mulher Eskimó 
dirigir-se a seu próprio filho do sexo masculino com o nome "avó". Em outra 
ocasião chamava o filho de outra mulher de "pài". Deriva isto de curiosa crença 
dessa tribo. Quando na aldeia morre uma pessoa (quer do sexo feminino ou 
masculino), a alma do falecido paira aí perto no ar por algum tempo, sem 
corpo e à espera do reinício de vida em corpo. Depois, ao nascer a primeira 
criancinha, ela é logo possuída pela alma que perdeu o corpo pela morte. A 
criancinha recebe o nome do defunto ou da defunta, e é reconhecida como 
sendo dela a rede de relações de parentesco anteriormente pertencentes ao que 
morreu. - Tal estado paradoxal dura somente os anos de infância. Pouco a 
pouco, o novo menino ou a nova menina adquire personalidade nova, que lhe 
é própria em sua vida. Ele ou ela recebe nome próprio, sendo classificada, no 
tocante ao parentesco, segundo os novos fatos. Depois disso ninguém mais 
parece incomodar-se com a alma ou personalidade da pessoa falecida. A sua 
carreira como ser distinto está como que encerrada e terminada. Já não precisa 
ter existência à parte, de vez que o tempo de vida é passado para adiante, de 
uma mão a outra, e a mão anterior pode retirar-se para o não-ser, sem trans
torno e sem prejuízo". Dodge, 1948. É resumo e interpretação bastante feliz 
do que se lê pp. 395-403 de Stefánson, 1951. 
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6. Sobre a teoria da concepção e o conceito da alma humana entre os 
Mbüá do Leste paraguaio, encontra-se material extraordinariamente valioso no 
volume Ayvu Rapyta1 de León Cadogan, São Paulo, 1959. :8 manancial riquís
simo para o estudo da mitologia, da religião e da organização social Mbüá. A 
obra oferece numerosos pontos de apoio novos para se retomar o estudo com
parativo dos subgrupos da tribo - inclusive no que respeita a grande parte das 
questões abordadas no presente ensaio. 

7. Poydjú me explicara que a alma-sombra da direita se chamava okána 
ã váé, sendo portadora de doenças a quem a encontre após a morte do indivíduo. 
Depois, Bastião lhe contradisse energicamente, dizendo que "esse ser é gerado 
aqui na terra mesmo; não é alma de gente, é o saci". Poydjú aceitou a retificação, 
admitindo que, na qualidade de fianderú1 Bastião era mais competente. Poydjú, 
que afirma ter-se tornado rezador depois de velho, confessa, aliás, espontanea
mente a sua ignorância em muitas coisas de doutrina religiosa. Muitos outros, 
principalmente homens-do meia idade, se declaram incompetentes em assuntos 
de teologia e liturgi~ 

8. "Por outl'o lado'', escreve Nimuendajú, "conheço uma jovem mulher da 
horda dos Oguauíva, chamada Potá; é viva e um pouco maldosa, e tem-se por 
provado ser ela portadora do acyiguá de um sagüi. :8 que certa vez, quando Potá 
era pequena, uma velha curadora, sobremodo competente nestes assuntos, ouviu 
desprender-se de sua nuca, sede do acyiguá, o assobio característico daquela 
espécie de macacoº (Nimuendajú, 1914, p. 305). Tal doutrina relativa à sede do 
atsyyguá, em desacordo com os dados por mim colhidos, talvez se coadune 
melhor com certas crenças dos antigos Tupinambá. 

9. Poydjú, embora defenda a teoria das três almas em cada ser humano 
tem idéias heréticas quanto ao ats-jyguá. Para ele todos são portadores de ayvú: 
ma~ nem t?,dos de atsj~guá; e não admite a palavra portuguesa "alma" para 
designá-lo. Só gente ruim que tem, é a ruindade dele." Se alguém vem bravo 
brigar comigo, e daí a algum tempo fico doente, diz-se "Aé yats-jyguama" fol 
ele que ~ez mal. P~r meio de "~enzimento", o fianderú pode tirar o atsjy~uá. 
-:- _Esta mterpretaçao, _em que o · católico percebe logo a analogia com a absol
viçao dos pecados, nao a endossam os Nandéva mais versados na doutrina 
ortod~xa: ?.ª ~edida em_que é po~sível usar, esta, expressão. Marçal, por exemplo, 
me disse. O nanderú nao pode tirar o atsyygua, porque senão a pessoa morre". 
:- cont~u o ~aso ~e u':1a criança que chorava sempre e não queria mamar. o 
nanderu receitou a mae que pendurasse ao pescoço da criança um bico de 
papagaio (parakáu); esse bico vedava a vista do ats-jyguá da mãe, que era uma 
cob:a e~rolada no .peito dela. - Pode-se tirar, isto sim, as rezas mandadas pelo 
ª.tsyygua, quando Já transformado em anguêry. A alma que, depois da morte, 
fica vagueando pelo chão (anguêry, assombração), explicou-me o nanderú 
Sebastião, '~às ~ezes d~ reza também, mas não é boa; a pessoa não deve pegar 
a reza, senao fica vanada e fala asneiras". O João Américo do Itariri, quando 
morav~- no Araribá, "pegou" uma reza dessas, andou meio louco e ficou doente. 
Sebasti_a?, certa madrugada (pelas quatro horas; disse-me que é a hora em que 
os espir1tos costumam entrar em contacto · com os homens) foi à casa dele e 
"tirou~'-lhe a reza. Na manhã seguinte ele já amolou a enxada e foi trabalhar. 

• 
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No processo de "tirar" a reza má, o fianderú é auxiliado pelo yvyráídjá; as mu
lheres batem o takuápú; o fl.anderú dá apenas a ordem para retirar a reza; 
então os espíritos dos yvyráídjá pegam o espírito ruim e mandam-no para o 
lado de onde veio. - Também o ayvú e o ayvúporãvê mandam rezas, mas boas. 
Sobre as rezas falar-se-á mais adiànte. Aqui é preciso, porém, atentar para a 
identificação pura e simples de "reza má" com "espírito ruim", provável raiz 
da concepção de Poydjú. Ver também a nota 5. 

10. Aliás, . também os animais têm anguêry, como se depreende de um 
mito intitulado mboré-odjépotá, que tive ensejo de colher no Araribá. 

11. Cadogan, 1952. 
12. Cadogan, 1952, p. 33. 
13. Lembre-se, de passagem, que isso dificulta o trabalho do antropólogo 

entre os Nandéva crentes, quando se trata de estudar-lhes a religião. Tidos como 
sagrados, os conhecimentos não se devem transmitir a qualquer pessoa cuja 
conduta moral e cuja mentalidade religiosa não se conheçam bem. Os meus 
informantes de Jacareí me confessaram ter medo de serem mortos por FJ'andedjára, 
se este descobrisse que me revelavam o que sabiam. "FJ'andedjára txedjuká", 
dizia Hilário. Entre os Mbüá do Rio Branco, ao contrário, afirmavam-me haver 
o perigo . de os estranhos abusarem dos conheimentos transmitidos, para "fazer 
mal" (magia negra?) aos índios. 

14. Interessante a analogia entre o fianderú Guaraní e o pazé dos Tene
tehára. Ao passo que o primeiro é tanto mais poderoso quanto maior o número 
de rezas de que disponha para pôr~se em contacto com o mundo sobrenatural, 
o segundo cresce em importância e poder com o número de espíritos malignos, 
portadores de doenças, que seja capaz de "chamar", para por eles ser possuído 
e depois afugentá-los. Wagley e Galvão, 1949, pp. 109-110 . 

15. O mesmo se dá, aliás, com os cantos de chicha (guahú e guahúvaí). 
Num texto de guahúvaí canta-se, por exemplo: "Takurú f'Ytãva nesyru"; em 
Kayová moderno se diria: "Takurú pytãva rysji", o que significa: cupins 
vermelhos enfileirados. 

16, Das três recomendações que os Tupinambá faziam aos mortos, a pri
meira era a de não deixarem apagar o fogo (d'Evreux, 1929, p. 167) . Também 
outras tribos afins acreditavam na necessidade de iluminação para a alma fazer 
a perigosa viagem para o Além e não se perder nas regiões escuras que lhe 
cumpre atravessar. Veja-se, por exemplo, Métraux, 1928b, p. 122. 

17. Não se deixa nenhuma cuia sobre a sepultura, a não ser as que tenham 
pertencido ao defunto ou à defunta, ao contrário do que afirma V. D. Watson, 
1944, p. 40. 

18. Caso extraordinário, referido por antigo administrador do P. 1. Ben
jamim Constant, foi o de uma índia atacada de fogo-selvagem, que, não tendo 
cura, foi enterrada ainda com vida; fizeram uma cova bem funda, para que 
não saísse. 

19. V. D. Wateon, 1944, p. 40. 
20. Sobre este ponto ver também Schaden, 1955, trabalho cm que se 

discutem igualmente, de modo sumário, alguns outros aspectos da aculturação 
religiosa Guaraní. 



Capítulo IX 

OBSERV AÇOES SOBRE A MúSICA 
E O FOLCLORE 

1tA 

f: conhecido desde os tempos jesuíticos o amor dos Guaraní 
pela arte musical. Os missionários souberam aproveitá-lo habilmente 
no trabalho da catequese. Por outro lado, é surpreendente a pobreza 
de instrumentos musicais integrados na cultura trib~, alguns deles 
simples marcadores de ritmo. 

Os mais importantes são o chocalho de cuia ou mbaraká e o · 
bastão-de-ritmo ou takuá(pu), usados em todas as cerimônias re
ligio·sas. Nos três ~ubgrupos da tribo, · os homens marcam o compas
so das danças religiosas e das rezas com o mbaraká, enquanto as 
mulheres as acompanham com o takuapú. Em uma única aldeia; 
no ltariri, participei de danças religiosas dirigidas por um . rezadór 
Mbüá que substituíra o mbaraká de cuia (ou também mbaraká í) 

por um violão de origem industrial (yvyrá m/Jaraká ou simples
mente mbaraká), que em outras aldeias se conhece apenas para 
tocar músicas profanas. O referido rezador somente feria as cor-· 
das para marcar o ritmo. O uso cerimonial do macará pelos homens 
e do bastão de ritmo pelas mulheres se inclui entre os inúmeros tra
ços de união que prendem o Guaraní a culturas chaquenhas. P~rece 
mesmo que todos os instrumentos musicais guarani são encontrados 
no Chaco e mais para o oeste 1

• 

. Cotne instrumento característico dos Mbüá merece menção o 
mbarimbáu, monocórdio que consiste em um arco de_ quase um 
metro de comprimento~ provido de corda feita de uns quatro ou cinco 
fios de linha; uma das pontas se põe na boca; sopra-se · com intensi
dade variável e toca-se -a corda com os dedos. A própria cavidade 
bucal faz as vezes de caixa de ressonância. Instrumento existente 
também no Chaco, bem como entre patagônios e Araucanos, é con
siderado de origem pós-colombiana e provenie~te da Africa 2

• De 
fato, a &emelhana do nome com a palavra africana marimba e a do 
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próprio instrumento com outros existentes na África são bem sig
nificativas. Parece não ter havido, originariamente, nenhum instru
mento de corda nas culturas ameríndias. 

Os Mbüá se divertem também, individualmente, com pequenas 
flautas de taquara, de 5 furos na face superior e 2 na inferior. Aos 
orifícios da face superior correspondem o dedo indicador, o médio 
e o anelar da mão direita e o indicador e o médio da esquerda; aos 
da inferior, os polegares. 

Instrumento característico dos Kayová é o mimby, espécie de 
flauta-assobio, talhada na maioria dos casos de arasá rapó (raiz de 
araçá), raramente de yvyrákatú ou de outra madeira. É dos pou
cos objetos que muitos homens Kayová levam sempre consigo 3

• Ape
sar de reiteradas tentativas, não pude saber com exatidão o fim a que 
se destina; disseram-me apenas servir para acalmar espíritos enfure
cidos e chamar uma divindade protetora quando o indivíduo se 
encontra em situação de perigo (trovoada etc.). 

Outro instrumento por mim observado somente entre os Kayová 
é o arco musical duplo, guyrapá í. São dois pequenos arcos cruza
dos, um "masculino" e outro "feminino", e tocados um contra o ou
tro. O arco feminino é de ysypó kopí ré-y ou de katyguá, com 
corda de casca de pindó (pode-se usar também casca de takuarí 
pará, taquara fina, de casca manchada). O masculino é de yrukú y 
(ao que me disseram, considerada planta masculina) ou yvyrá rãkuã í, 
com corda de pindó ryví (torcida). Sem soprar, toca-se com o 
arco feminino (hembirekó) sobre o masculino (iména) (ao con
trário da posição comum nas relações sexuais). Põe-se na boca uma 
extremidade do arco macho; a colocação de quatro dedos da mão 
esquerda (do indicador ao mínimo) produz a diferença de sons. A 
boca serve de caixa de re~sonância. Antes de tocar, molha-se com 
os lábios a corda do arco ·macho. 

O guyrapá .í tem o seu "dono" (espírito), o guytapá 1 djáretá 
(o final retá_;__tetá -, que em geral indica coletivo, foi aqui dado 
como intraduzível). É usado para magia sexual; quase sempre há 
receio de tocá-lo na presença das mulheres, porque ficariam "loucas" 
(demasiado amorosas) ; até se evita que elas o vejam. Segundo infor
me de Marçal de Souza, o guyrapá í teria sido usado outrora pelos 
Kayová nas festas religiosas, mas diante do "abuso" dos moços, em
pregando-o para "tirar as modinhas de farra", i. é, os cantos de chi-
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cha, os velhos, irritados com a "profanação", deixaram de usar o 
instrumento em suas cerimônias. Infelizmente não logrei obter da
dos mais precisos sobre o fato, interessante talvez no tocante à acul
turação. 

Fenômenos aculturativos, no que respeita à música, são obser
váveis em quase todas as aldeias. Os moços tocam músicas para
guaias e cantam "guarânias" e, sobretudo nas aldeias paulistas, as 
mais recentes modinhas de carnaval. Possuir um bom violão é mo
tivo de grande orgulho; adquirir uma gaita de fole, sonho irrealizável 
de muitos rapazes. Alguns meninos Kayová manifestam o desejo de 
possuir um violão ou cavaquinho, fazendo eles próprios, jeitosamen
te, violões em miniatura, guarnecidos de linha de coser. Talvez o 
gosto, a quase-fascinação pela música exótica e pelas melodias es
tranhas devam ser apontados mais uma vez na história Guaraní como 
forças ativas na substituição de ideais de cultura, tal como se deu 
com o cantochão dos Jesuítas de há três séculos. 

* 
* * 

Em que pese às variações de subgrupo a subgrupo, o folclore 
da tribo se caracteriza por um acervo comum de cre~ças e narra
ções, cantos prof anos e outros elementos, que de um lado lhe ates
ta a unidade e do outro o enquadra muito bem no conjunto das 
tradições folclóricas que representam patrimônio da família Tupí
Guaraní. 

No contacto interétni~o, o folclore se revela fator de permea
bilidade cultural relativamente grande. Talvez se possa falar em maior 
independência do folclore em comparação com outros setores, 
com o corpus mythorum, por exemplo, muito mais entrosado no 
contexto da cultura, sobretudo no que se refere ao cerimonial. De 
qualquer forma, esse aspecto do folclore se afigura como apreciável 
fator de aculturação, pois não parece haver dúvida de ,que, junta
mente com os elementos folclóricos propriamente ditos, transmitidos 
de um grupo para outro, se implantam também, aos poucos, realidades 
mais sutis que podem contribuir para a formação duma nova concep
ção de vida. 

É particularmente pitoresco o sincretismo folclórico dos gru
pos que em suas migrações conheceram o vasto mundo, incorporan-
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do ao cabedal pré-existente os mais díspares elementos. Quando, há 
mais de vinte anos, o Mbüá da atual aldeia do Rio Branco foram 
ter com o Presidente da República, .a fim de obterem passagem ma
rítima para Portugal, que julgavam ficar mais perto do Paraíso, o 
Governo resolveu enviar o bando para o aldeamento de Pancas, 
no Espírito Santo. Decorrido algum tempo, voltaram, porém, ao 
litoral paulista, depois de longas peregrinações, ·nas quais também 
atravessaram partes de Minas Gerais. Assim foram colhendo muita 
coisa nova no convívio com a população rural das áreas percorri
das. Falaram-me, entre outros, no avá poãpe, "índio" que mora no 
oco duma rocha, que não tem flecha e não dispõe de arma senão das 
unhas e duma pedra com que bate, não sai do oco da rocha, não 
anda pelo mato, vive em todos os sertões, fala uma língua muito di
fícil, é provido de peito de aço resistente à bala, não tem juntas nos 
joelhos e, quando cai, não se levanta mais. - Em Minas, dis
seram-me, há gente com pé em forma de fundo de garrafa e que 
vive só aos casais; quando tem muitos filhos, mata-os e come-os. 
Chupa o sangue de suas vítimas e deix~ só o couro. Não sai do mato, 
não é civilizado, é de cor escura, tem língua estranha e é "bicho 
mais feroz do que gente". Contou-me o índio Francisco ter sido 
chamado uma vez no mato por tão perigoso ser - ignora o nome, 
"pode ser algum curupira" -, mas não atendeu e fugiu. Tupã 
não deixou que lhe acontecesse algo de mal. Em Minas, acrescentou, 
a polícia e caçadores saíram para matar o Pé-de-Garrafa, mas ele 
lhes chupou o sangue*. - Outra figura é a do índio Morcego, de 
pé humano e cor clara; enxerga só de noite e chupa o sangue como 
o Pé-de-Garrafa, mas distingue-se dele por aparecer em grupo 
de muitos indivíduos. 

Não· me cabe aqui discutir essas e outras crenças, em parte fa
miliares aos nossqs folcloristas. Quero acentuar que a circunstância 
de em suas freqüentes migrações atravessarem terras de tribos es
tranhas e, não raro, hostis, deve ter dado aos Guaraní especial 
sensibilidade no tocante a essa ordem de componentes do espírito 
objetivo. Na própria mitologia tribal está vivo o pavor e o menospre
zo aos grupos estranhos, e freqüentes são as referências, na conversa 
comum, aos "índios bravos", ou avá potxj. 

No convívio dos Guaraní com os caiçaras, o folclore vai toman
do o colorido local; passam a falar muito em "encanto", "poço de 

\ 
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ouro" e coisas semelhantes. J'>ela maneira, porém, de se referirem a 
essas representações, dão a impressão de que o ciclo dos tesouros 
escondidos não se prende, para eles, preponderantemente a nenhum 
sonho de riqueza, mas tende a r~uzir-se a i~éi~s puram~nte míticas, 
no sentido amplo do termo; a rmragem econonuca estana no segun-
do plano. 

Da mesma forma, se difundem entre os Guaraní umas tantas 
idéias caboclas (e quase universais) relativas a agour~s, ~déias ~~e, 
aliás encontram símiles ou pontos de contacto na propna trad1çao 
da ttlbo. No Bananal é comum falar em bichos que "agouram" a 
gente. Quando uma cobra venenosa - especialmente a jararacuçu ou 
mbói-parádjú - aparece dentro de casa, é que foi "mandada" por 
~lguém, para "agourar" uma pessoa ~a família; ?1esmo sem picar, 
traz doença e causa a morte. Certo gnto do anu e agourento. Tam
bém 0 da galinha que no terreiro parece imitar o canto do galo 

5
• 

E 0 galo que, subindo no poleiro fora de hora, se ponha a cantar, 
prenuncia por sua vez desgraça ou mo~e para um membro da fa
mília. Na cidade, comentava o meu amigo Bento, os galos cantam 
a toda hora, mas lá também morre gente a toda hora. - O galo que 
"adivinha" o futuro até já entrou na própria mitologia Kayová, como 
se vê por um texto colhido no posto de Icatu 6• 

Setor importantíssimo da influência do folclore caboclo na cul
tura Guaraní é 0 da defesa mágica contra dores e influências nefastas 
de qualquer natureza. O interesse pelas ·práticas de magia defensiva 
e protetora decorre, por sua vez, do lu~ar de r~l:_vo ocupado pela 
magia negra na vida mental dos Guaram. O Cap1tao Bento, do Ba
nanal; usava ao pescoço uma sacola com a cópia. ~u~a "oração" a 
São Jorge, para livrar-se do "Coisa Ruim" e dos lntml~os; uma cru
zinha de alumínio devia curar-lhe a maleita e afastar perigos. O velho 
Pedro Pires igualmente Nandéva do litoral, tem, entre os penduri
calhos que ~sa ao pescoço, uma cruzinha de cedro, como "~~fe~a" 
contra inimigos e "outras coisas"; para proteger-se contra o Coisa 
Ruim", possui um colar de semente de "capiá-mirim 1

• . 

Às vezes é difícil saber se o penduricalho mágico é ou não de 
origem cabocla. Assim, outra peça da guarnição do mesmo velho: 
um pedaço da pata dianteira do tatu, "para ter força; o t~tu tem 
a força dele na mão". A velha Ermelina (Bananal), que está longe 
de desprezar o gaiacol e outros "remédios de farmácia" contra a 
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dor de dente e que, na falta deles, recorre a defumações com couro 
de jacaré queimado num cachimbo, usa, suspensa ao seu colar de 
miçangas, uma bolsinha retangul~r com um pedaço de queixo de 
jacaré, também contra dor de dente. No mesmo colar observei pe
quena medalha de Nossa Senhora de Montserrate, sem finalidade 
definida: "Arrumei aí à-toa; eu creio muito em santo". Parece haver 
a tendência de considerar os objetos· de culto católico co.mo porta
dores de qualidades médico-mágicas em geral, isto é, não específi
cas. Com exceção de São Gonçalo e, talvez, de São Jorge, ao que 
pude verificar, não se atribui a nenhum santo tarefa definida ou po
der especial. 

De proveniência evidentemente caipira são também os sinais, 
como cruzes e hexagramas, pintados a carvão na porta de algumas 
casas &andéva das aldeias litorâneas e do Araribá. Quando neste 
último núcleo perguntei a Poydjú pelo sentido desses desenhos, ele 
primeiro ficou visivelmente envergonhado, mas explicou depois que 
se tratava de desenhos aprendidos com os "nacionais" e usados pe
los índios para o anguêry e o atsjyguá (ou "Saci", segundo tra
dução do informante) não entrarem dentro de casa. A identifica
ço do atsjyguá com o Saci, feita por Poydjú e outros índios da 
aldeia, é significativa, além do mais, por exemplificar bem o f enô
meno da convergência e conseqüente fusão de idéias indígenas e 
caboclas. 

A figura do Saci, outrora encontrada também entre os Tupi
nambá litorâneos e de há muito integrada no folclore rural brasilei
ro de todas as regiões, registei-a entre os ~andéva e os Kayová. -
Os primeiros, no Araribá, chamavam-no de atsjyguá, por causar 
doença ou dor a quem o encontre; ninguém o vê, ouve-se-lhe ape
nas o assobio, que mete medo; não fala com ninguém, tem aparência 
humana e é provido de duas pernas, mas pequeno, pretinho (por 
isso também conhecido por · kambá í) ; não fuma. - A variante 
Kayová, colhida em Benjamim Constant, parece já ter sofrido in
fluências culturais brasileiras ou paraguaias. Aí o nome é xaxim
taterê, sendo o ser descrito como meninote de seus cinco anos de 
idade, duas pernas e tal qual uma criança, até nas feições. Manifes
ta-se por um assobio penetrante, que dá arrepios e faz estremecer a 
quem o ouça; não é ouvido no meio do mato, mas somente nos 
caminhos (numen viarum!). Quando o xaxim-taterê assobia, não 
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se deve arremedá-lo, nem duvidar de sua existência; do contrário, 
ele aparece, armado de um pau, a fim de castigar a quem não creia 
nele e a quem dele faça troça. Há xaxim-taterê de pele branca e 
outros de dor preta; não se fala em xaxim-taterê de pele bronzeada. 
:6 tido como espécie de guarda da noite, pyharê rupiguá. A sua 
força mágica está no bastãozinho que leva consigo. Tirando-se-lhe 
o bastãozinho, perde a força que possui. Gosta muito de fumo e de 
pinga. Se a gente quer vê-lo, basta por uma garrafa de pinga e um 
pouco de tabaco no lugar em que se ouve o assobio. Embebedar o 
xaxim-taterê é o recurso para lhe tirar o bastão. - :6 evidente 
que a primitiva representação indígena aí se transformou em conse
qüência dos contactos culturais. Não obstante, não chega a identi
ficar-se com o Saci corrente na região, entre a população ru
ral de origem ibérica, que, segundo me contaram, é um ne
grinho monópodo, assobiador, de chifrinho na testa, e ladrão de 
crianças louras. 

Seria por certo tarefa interessante para um folclorista recolher 
e analisar os contos--populares incorporados ao patrimônio dos vários 
grupos Guaraní. Registrei apenas alguns exemplos, em parte no idioma 
aborígine. Desejo discuti-los em outro trabalho. Entre os ~andéva do 
Itariri tive oportunidade de observar a extraordinária atenção com 
que os índios ouviam as histórias caboclas contadas pelo mestiço 
Leocádio de Oliveira, e a insistência com que o obrigavam a levar 
avante a narração, quando por acaso interrompida. 

Cumpre mencionar também, antes de concluir estas notas, a 
função aculturativa do folclore no processo de parcial homogeneiza
ção, observado no contacto entre os Guaraní das diferentes subtribos. 
Ao passo que, por exemplo, no Itariri poucos indivíduos &andéva 
se mostravam propensos a deixar influenciar-se pelas idéias religio
sas dos Mbüá recém-vindos do Paraguai, parecia haver pouca relu
tância, mormente na juventude, no que respeitava à aceitação de 
cantos mais ou menos profanos desses últimos. Assim como conhe
ciam as mais recentes modinhas de carnaval, os moços cantavam 
as estrofes trazidas pelo ádvenas. Reproduzo aqui alguns exemplos: 

1 . Erú una karéra mbóguédjy nderyvy. Toguatáguatá. Opáma piêta. 
(Traga uma cadeira para o seu irmãozinho sentar-se. Ele que 
ande. Acabou-se a festa). 
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2. Kutxára ftomíaré, kutxára ftomíare, rorítoridjú rorí tjimã"; arara
kãre nde yguáryrú riré. (Roubou a colher, roubou a colher ... 
perna, no galho do pau, na vasilha de água). 

3 . Péryguá mi.ri djaroguatá( va) (ou: eroguatá), yvyrá-í, mbaraká 
katú. (Andamos fumando o cachimbo pequeno, bengala e mba
raká katú.) 

4 . Txeretã mombyry; ndavjái. A vaká porã repotí ndaúts~ire; djuruá 
mbotavyve yvyguaré. (Meu lugar é muito longe; não me estou 
acostumado. Não quero comer estrume de boi bonito; o brasileiro 
quer enganar a gente;) 

5. Edjú, txeirü i, djadjogueroá; aiparivé rió; rupépa, rupépa, ityryrú 
káí, ityryrú káí. (Vem, meu companheiro, vamos brigar, é men
tira minha: urupé, urupé, fígado de macaco.) Á jl,llgar pelas 
explicações, trata-se de orelha-de-pau. 

6 . Oré oro6potá pará ovái; oró ú ãuã takuary-porã. (Queremos ir 
para o outro lado do mar, para chupar cana.) 

7 . Djatereí katú raé, txeryvj, pará ovái, djáa djirodjy, djaá yvy reé. 
(Vamos nós dois juntos, meu sobrinho, atravessar o mar, vamos 
inclinar-nos, vamos embora - da Terra - juntos.) 

8 . Eguedjy, tüpã-ra)Í, djadjapó piêta porá, djadjap6 piêta, overá. 
(Desce, filho de Deus - do. trovão-, vamos fazer uma festa 
bonita, vamos fazer uma fest~, está relampejando.) 
Esses textos, cuja análise lingüística não cabe aqui, lembram, 

em seu feitio sincopado, os cantos guahú comuns em todas as fes
tas de chicha dos Kayová. Para o nosso estude1, porém, o que de mais 
importante revelam é a preocupação, expressa em vários deles, de se 
atravessar o mar para encontrar a felicidade do Paraíso, assunto a 
que se dedica o capítulo seguinte .. 

NOTAS 

1. E. elucidativo, a este respeito, o estudo de Nordenskiõld, 1919, pp. 164-
183. Sobre o bastão-de-ritmo, veja-se Métraux, 1927 e i928a, pp. 215-216. 

2. Nordenskiõld, 1919, pp. 168-169. 

3. Para comparação com o Chaco, v. Nordenskiõld, 1919, pp. 179-.180. 
4. Sobre o Pé-de-Garrafa veja~se, por exemplo, Barroso, 1932; pp. 254-257. 

5. E. crença bastante difundida. A título de exemplos : Entre os índios 
Otavalo, Equador, registou-a Elsie Clews Parsons. "When a hen crows like a 
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cock, a rare phenomenon, it is announcing the death of some member of the 
family" (Parsons, 1945, p. 213). - "Galinha que canta como galo, é sinal 
de desgraça em casa" (Brandão, 1949, p. 182). 

6. Quando o herói solar atribuiu a cada animal a tarefa que lhe caberia 
na Terra, disse ao galo: "De madrugada, você vai adivinhar, você vai cantar". 
Schaden, 1947, p. 114. 

7. a o mesmo que se usa para fazer o djeatsaá, a variedade de semente 
alongada, que dizem ter trazido do Paraná. Segundo Pedro Pires, o capiá-mirim 
"é muito melindroso, não é para toda mão que ele nasée, é preciso escolher 
a mão". Quanto ao djeatsaá, defini-o alhures: "as enfiadas peitorais de semente 
preta de yma ú, que os homens usam em cruz sobre o peito, durante as práticas 
religiosas e em outras situações de sua vida; a palavra se traduz 'cruzar-se•". 
Schaden apud Nimuendajú, 1954, p. 53. A título de retificação, desejo lembrar 
que no Araribá também se vêem mulheres com djeatsaá. 



Capítulo X 

O MITO DO PARA1SO NA CULTURA 
E NA VIDA GUARAN1 

Parece indiscutível que o espírito rr1ístico dominante em todos 
os setores da vida Guaraní pode ser corr1preendido em seus devidos 
termos somente quando se considera o lugar da cataclismologia no 
conjunto das representações míticas. Os mitos do Dilúvio, do Incên
dio Universal e de outros cataclismos do passado são histórias de 
função exemplar que se projetam no porvir como perigos, pairando 
assustadores sobre o destino da humanidade. A Terra em que vive
mos está condenada à destruição em futuro mais ou menos próximo, 
expectativa que não pode deixar de ser motivo de pânico para os que 
nela vivem. Daí a necessidade psíquica de procurar uma tábua de sal
vação, que o Guaraní veio encontrar no mito da Terra sem Males, 
hoje elemento genuíno de sua cultura 1

• Assim, o espírito Guaraní 
oscila entre o sentimento de pavor que lhe causa o inelutável cata
clismo e a esperança de alcançar o Paraíso antes que seja tarde. E 
é talvez por isso que a idéia de redenção se tenha tornado tão rele
vante na religião tribal. 

Veremos que os Guaraní imaginam a Terra sem Males como 
terra ideal, em que se realizam os desejos que neste mundo não são 
satisfeitos. Mas é de notar a insistência com que na atualidade, ao 
descreverem a vida que os espera no Paraíso prometido, se referem 
ao restabelecimento dos costumes tribais em sua original pureza, ati
tude análoga, por exemplo, à dos profetas da Ghost Dance religion 
norte-americana, que por sua vez prega~am o retorno às condições 
de vida anteriores à vinda do homem branco. Este traço revela que 
a situação de penúria cultural decorrente dos contactos culturais já 
se firmou como problema na consciência coletiva. 

Em seu famoso trabalho, publicado há quarenta anos, narra 
Curt Nimuendajú 2 como o pavor da iminente destruição do mun
do, aliado à esperança de se encontrar refúgio no Paraíso, deter-

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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mina do princípio ao fim da vida o pensar, sentir e agir dos índios 
Guaraní por ele estudados. Sob a direção de chefes religiosos, que, 
apoiados em sonhos e visões, diziam estar próxima ~ destru~ção do 
mundo anunciada pelo mito, muitas hordas dessa tnbo se pusevam 
a caminhar, por volta de 1820, de suas aldeias do Sul de Mato Gros
so em direção ao Sol nascente, a fim de alcançarem a Terra sem 
Males, que devia existir além do Oceano Atlânti~o. Só ~arte ?esses 
índios alcançou o litoral, onde mais dia menos dia, se via obng~da, 
afinal a admitir a impossibilidade de atingir o país de suas aspira
ções. Parte dos descendentes são os atuais ~and~va do li.tora! de São 
Paulo. Nas imediações da Capital do Estado, NtmuendaJÚ encontrou 
em 1912 alguns remanescentes de um bando de Guaraní paraguaio~, 
que não se deixaram persuadir a abandonar o plano de prosse~1r 
na marcha até o mar. O próprio Nimuendajú acompanhou-os entao 
até Praia Grande, onde, noites a fio, realizaram danças religiosas, a 
fim de tomarem o corpo bastante leve para voarem até a terra 
prometida. 

De tudo isso resultam problemas altamente significativos, que 
foram o ponto de partida para o presente trabalho. Que fim teriam 
levado afinal os índios cujo sonho não se realizara? De que maneira 
o seu espírito se teria conformado com a experiência da frustraçã9? 
A crença no Paraíso mítico continuaria viva entre eles e quais as 
modificações que teria sofrido? - Ainda hoje, como vimos, pros
seguem os movimentos migratórios, pelo menos entre os Mbüá. Te
nho, aliás, a impressão de que são agora os únicos que procuram a 
Terra sem Males a leste, ao passo que os Qutros grupos a procuram 
de preferência no zênite. 

Na mitologia de todos os grupos Guaraní hoje existentes no 
Brasil ocorre um Incêndio Universal e um Dilúvio Universal, que 
teriam destruído uma Terra anterior. Provavelmente essas represen
tações fazem parte da antiga tradição mítica da tribo. A crença nu
ma destruição do mundo no futuro, porém, que em sua forma atual 
encerra elementos indubitavelmente cristãos, dando mesmo, em algu
mas db suas variantes, a impressão do Juízo Final, possivelmente seja 
devida aos ensinamentos transmitidos pelos missionários jesuíticos dos 
séculos XVII e XVIII. Em abono dessa hipótese é cabível citar o fato 
de que aqueles Guaraní que em toda a sua cultura não apresentam ele-
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mentos de origem indiscutivelmente cristã - como, por exemplo, os 
Mbüá do Paraguai oriental, estudados por León Cadogan - ignoram 
por sua vez a angustiante ameaça da destruição do mundo, embora a 
sua mitologia expressamente não exclua a possibilidade ª. Não sabe
mos em que medida se justificaria a suposição, já cautelosamente 
aventada, mas afinal não aceita por Nimuendajú, de que a crença na 
destruição do mundo no futuro remonta aos dias da catequese jesuí
tica, tendo-se originado talvez de uma reinterpretação do Apocalipse 
de São João~. Deveríamos então admitir que ensinamentos cristãos 
mal compreendidos seriam responsáv·eis por uma transformação ra
dical da religião da tribo. 

Em todo caso, a crença em catástrofes futuras 5 ocorre também na 
mitologia de outras tribos do grupo Tupí, a começar pela dos Tupi
nambá. Métraux me comunicou tê-la encontrado entre os Txiriguâno. 
O Padre Albert Kruse registou-a entre os Mundurukú 6 e Nimuendajú 
assinalou idéias análogas entre os Tukúna (em cuja língua se verifi
cou haver não pequena influência Tupí) 7

• Na tribo dos Tukúna, aliás, 
a crença aparece em relação com o herói civilizador Dyoí, que estaria 
ofendido pelo fato de se ter adulterado a tradição espirituaf da 
tribo pelas influências culturais do mundo civilizado. A idéia deve 
ser anotada como significativa por causa de sua semelhança parcial 
com as representações Guaraní. 

A crença no fim do mundo está loI).ge de ter caráter uniforme 
nas diferentes populações Guaraní, como, ademais, se dá com a maio
ria de seus ensinamentos religiosos. Os Mbüá acreditam num Dilúvio 
iminente, num Incêndio Universal ou, ainda, numa prolongada es
curidão. Para os ~andéva, a catástrofe que os ameaça consiste prill
cipalmente num incêndio geral seguido do desmoronamento da su
perfície da Terra, representada como disco. Entre os Kayová, como 
já foi dito em capítulo anterior, se encontra a descrição duma cena, 
rica em pormenores, em que se fala em cavalos voadores, macacos 
flechadores e outros tipos de monstros. 

O certo é que na atualidade a representação do Paraíso aparece 
em estreita ligação com a cataclismologia. Antes que sobrevenha a 
inelutável catástrofe, espera-se alcançar a Terra sem Males. Já nos 
tempos dos Jesuítas, a crença aborígene no Paraíso ou na bem-aven
turança no Além (em geral sem a passagem pela prova da morte) se 
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mesclou com elementos cristãos e, em virtude da frustração das ten
tativas de se alcançar a terra da felicidade, o mito sofre na época 
presente ulteriores transformações, em conexão, evidentemente, com 
o processo aculturativo geral. 

Se afirmamos que o alcance da representação do Paraíso entre 
os Guaraní se liga essencialmente a suas relações com a cataclismo
logia, deve-se entender por alcance não tanto a função na vida re
ligiosa, como, antes de mais nada, o papel que lhe coube desem
penhar no destino histórico de tantas hordas da tribo. Muitas delas 
tiveram a sua sorte selada em parte pelo fato de se verem presas 
de verdadeiro delírio religioso, abandonando tudo o que possuíam, 
e migrando com mulheres e crianças, através de territórios povoa
dos de tribos inimigas, na direção da costa marítima, e em parte 
por não disporem dos elementos culturais e psíquicos necessários à 
vitória sobre os obstáculos encontrados no mundo civilizado. 

A concepção fundamental de que deriva a crença no Paraíso 
é o aguydjê, que se pode traduzir por bem-aventurança, perfeição 
e vitória. Montoya já deu ao conceito a devida atenção, pelo menos 
do ponto de vista lingüístico 8• Para o Guaraní o aguydjê correspon
de ao próprio fim e objetivo da existência humana. Neste sentido 
costuma ser concebido de maneira concreta como felicidade para
disíaca no Além, que, em princípio, todos almejam alcançar sem 
antes morrer e cuja obtenção depende principalmente do cumpri
mento de umas tantas prescrições religiosas, "morais" ou simples
mente mágicas. Em sua origem, a representação mítica propriamen
te dita se reduz a uma espécie de Ilha da Felicidade no meio do 
longínquo oceano, aonde se chega com o auxílio duma grande corda 
ou de outra forma, e onde não se conhece a morte. Essa ilha se 
procura alcançar para uma vida em comunhão espiritual . com as 
divindades e para atingir a imortalidade, mas não para fugir a al
guma catástrofe iminente, ao contrário do que se nota após a trans
formação apocalíptica do mito. 

Para se ter noção das múltiplas formas que assume a representa
ção do Paraíso Guaraní, basta atender, por exemplo, à variedade de 
denominações que lhe correspondem. Contentemo-nos com alguns 
exemplos. Os ~andéva consideram o Paraíso como a terra do herói 
civilizador !Vanderykéy, designando-o como yvy-fíomimbyré. Como 
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tradução para este nome deram-me na aldeia do Bananal a ex
pressão "terra em que a gente se esconde", ao passo que no Araribá 
o traduziam por "a terra furtada" . A . primeira interpretação se 
refere ao lugar em que se espera encontrar refúgio por ocasião do 
cataclismo, ao passo que a segunda recorda a destruição do primeiro 
mundo no passado mítico, ocasião em que o herói civilizador furtou 
um pedaço da Terra em desmoronamento, levando-o para as regiões 
celestes. As denominações yvy-mará-ey ("terra sem males") ou sim
plesmente yváy (céu) são igualmente ouvidas entre os ~andéva, tendo 
sido por mim registadas na aldeia de Itariri e no P. I. Francisco Horta, 
no Sul de Mato Grosso. Entre Guaraní paraguaios ocorre o nome 
M báéveráguasú. 

Caráter fundamental da concepção do Paraíso em cada um dos 
três grupos em que se divide a tribo é tratar-se de um lugar de se
gurança, cujos moradores estão livres sobretudo das doenças e da 
morte. Mas tampouco precisam temer a fome, a miséria e a pobre
za econômica. A isto, porém, não corresponde necessariamente a 
ausência do trabalho para se obterem os meios de subsistência. Assim, 
os Mbüá do Xapecó, chegando ao Paraíso, esperam receber de seu 
herói civilizador boas terras para a lavoura, sinal de que não 
passaram ainda a classificar o trabalho como sofrimento. De outro 
lado, a maior parte dos ~andéva, cuja cultura apresenta fenôme-
nos de desintegração em geral mais profundos e que, entre outras 
coisas, perderam a sua primitiva noção do trabalho sem terem che-. ' 
gado a substituí-la satisfatoriamente pelos padrões que a ela cor-
responderiam no mundo civilizado, sonham quase todos com um 
dolce f ar niente como parte essencial da felicidade paradisíaca. 

Tanto dos dotes espirituais e da conduta do rezador como do 
fervor de seus fiéis depende o êxito da comunidade que almeja entrar 
na Terra sem Males. Se outrora a direção política da comunidade 
Guaraní estava sempre nas mãos do sacerdote incumbido de conduzir 
os crentes à costa do Atlântico e de lá para o Além, hoje o poder do 
capitão ou chefe civil cresce na medida em que se abandonam as 
tentativas de alcançar a Terra Prometida. 

Em virtude da diversidade de situações históricas por que pas
saram os três subgrupos da tribo, parece preferível estudar a cada 
um deles isoladamente com referência aó mito do Paraíso. 
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1. Os !Vandéva 

Cabe-nos aqui distinguir entre os ~andéva que não viram co
roada de êxito a empresa de irem à Terra sem Males e os que ainda 
não procuraram conseguir tal objetivo. 

Entre estes últimos estão os ~andéva do Sul de Mato Grosso, 
da aldeia de J acareí. Acreditam eles, é verdade, que o mundo vai 
caminhando para o seu fim e que a sua destruição, que se dará por 
meio do fogo, deverá ser interpretada como conseqüência da mal
dade dos homens, mormente dos brancos. Mas tudo parece indicar 
que o perigo não está imjnente. O lugar de refúgio é o Paraíso, 
situado no mar como ilha da felicidade. Contanto que os fiéis da 
religião Guaraní se submetam às prescrições de jejum e cantem com 
freqüência e fervor, em vez de se preocuparem demais com as coisas 
deste mundo, determinados cantos religiosos (conhecidos como fíandé
aguydjê), chegarão à ilha sem primeiro passarem pela morte. Conta-se 
que há muitos anos toda uma comunidade de índios, enquanto se de
dicava àqueles exercícios religiosos, foi boiando por sobre as águas 
do mar junto com a casa e o chão em que estava construída, como se 
se tratasse da arca de Noé. A ilha que assim se formou é hoje o Pa
raíso, e lá vive A vámbáékuaá, o "conhecedor das coisas", juntamente 
com o grupo que dirige. - Deve-se notar, porém, que na aldeia de 
J acareí os índios têm condições de existência bastante satisfatórias. 
Não têm grande dificuldade em conseguir o seu sustento e, em geral, 
o ritmo de sua vida não é perturbado pela interferência de elementos 
estranhos. Certo, também para eles existe o sonho do Paraíso, mas 
não há fatores· ativantes suficientemente decisivos para transformá-lo 
em obsessão. 

A título de comparação com o que se acaba de referir, é in
teressante chamar a atenção para uma história relativa ao mito do 
Paraíso, colhida por Nimuendajú no Araribá, entre índios, portanto, 
que já haviam migrado em direção da costa marítima: "Certa vez, 
um jovem Guaraní viajou para o Rio, onde foi muito bem recebido. 
Pediu que o aceitassem como marinheiro. Acederam a seu desejo e 
mais tarde lhe foi confiado o comando de um grande navio. - Quan
do iniciou a primeira viagem com o navio, havia neste uma porção 
de italianos. Saiu para o mar, passando da água azul para a verme
lha, e da vermelha para a preta. Aí o mar devorou o navio, o Gua
raní e toda a italianada. Mas 'no outro lado' todos saíram sãos e 
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salvos. Aí avistaram uma ilha e navegaram em direção dela, mas a 
ilha ia recuando diante do navio e não podia ser alcançada. Por fim 
o Guaraní se lembrou da canção mágica de sua tribo e, depois de 
cantar por algum tempo, a ilha de fato ficou parada e o navio pôde 
aproximar-se. O Guaraní desembarcou, mas logo que algum dos outros 
lhe quisesse seguir, a ilha tomava a recuar. Aí mandou os homens 
esperarem até que ele voltasse e dirigiu-se para o interior da ilha, onde 
havia uma floresta de árvores frutíferas, umas com flores e outras 
com frutos de toda espécie. Ouvia-se o chilreio dos passarinhos e do 
recesso da mata vinham as canções dos Guaraní, simultaneamente com 
as pateadas dos dançadores e os sons do tacoá. Aí o Guaraní entrou 
na floresta e não voltou nunca mais. - Por muito tempo, os homens 
do navio ficaram esperando em vão pela volta dele. Como ele, porém, 
não aparecesse, e a ilha recuasse a cada tentativa de desembarque, 
resolveram ir-se embora. - O Guaraní, no entanto, leva agora uma 
vida boa. Está outra vez no meio de sua gente, e não lhe falta nada, 
nem precisará morrer" 11

• 

Um dos traços notáveis dessa narração, além da curiosa ana
logia com a Ilha Afortunada dos Karaíb, é a distinção discrimina
tória entre os irmão-de-tribo e os indivíduos estranhos, englobados 
sob a denominação de "italianada" e não destinados à felicidade pa
radisíaca. Ao estranho não se dá esperança de entrar na terra da 
promissão, pelo simples fato de que, não sendo membro da tribo, 
lhe é impossível ser admitido à comunid_ade religiosa Guaraní. Além 
disso, os que não pertencem à tribo não poderiam contar com o in
gresso na Terra sem Males, uma vez que o seu pendor para a irre
verência e as zombarias, bem como a vida desregrada que os dis
tinguiria, são apontados como a principal causa da ameaçadora ca
tástrofe. Não há dúvida de que tudo isso não vem mencionado na 
história acima reproduzida, mas repetidas vezes tive oportunidade de 
ouvir tais explicações da boca dos próprios índios. 

Não é grande o passo que leva da acusação do estranho à auto
inculpação. Todo Guaraní sabe perfeitamente que a desintegração 
da cultura em que vive é conseqüência direta do contacto com indi
víduos e elementos culturais estranhos, mas não ignora tampouco 
que ele próprio não soube resistir às inovações tentadoras, aceitando-as 
em substituição de uns tantos elementos tradicionais. :B compreensível 
que os resultados do contacto çultural, entre eles a desorganização 
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social, venham a constituir para ele explicação para o fato de que, 
apesar de todo o fervor e dos mais intensos esforços, não lhe é reve
lado o caminho que leva ao Paraíso. 

Antigamente, conta-se, o Paraíso era acessível a todos, e muitos 
encontravam o caminho porque rezavam confiantes para fíanderykey, 
o herói civilizador, pedindo que os viesse buscar. Os Guaraní atuais, 
porém, - é voz corrente entre os Nandéva - alcançarão a Terra 
sem Males somente após a morte, pois estão cheios de fraquezas e de 

; . 
VlC10S. 

Hoje em dia a maior parte dos Randéva, cujas migrações ter
minaram há decênios, localiza o Paraíso no zênite, talvez também por 
analogia com o Céu cristão. Dentre eles, os que vivem perto do mar 
e que em sua grande maioria já nasceram aí. Embora não alimentem 
mais, a ilusão de lá chegarem antes de sua morte, o mito, se bem 
que mesclado de elementos cristãos, continua a subsistir. 

Como que extasiado, o nanderú Sebastião, do Araribá, me des
creve as delícias do Paraíso. O yvy nomimbyré é "mais parecido com 
os céus do que com a Terra". Lá existe uma grande lagoa; no meio 
desta, uma cruz bem alta, da qual todos os dias cai uma garoinha 
(Okurutsúgui odjidjóú okjráiví); ao pé da cruz, um "cameirinho de 
ouro". (Evidente ligação com o bezerro de ouro da Bíblia e com o 
Cordeiro de Deus). Há frutas em quantidade; quem lá se encontra, vive 
só de frutas e sem trabalhar. Corta-se um cacho de bananas, viram-se 
as costas e já há outro em seu lugar. No yvy nomimbyré não morre 
ninguém. Sebastião explica: "Quando fica velhinho assim, de repente 
fica mocinho, não morre". "Quem vai daqui para lá, não morre 
também", acrescenta a mulher do nanderú. E ele completa: "Já se 
esquece deste mundo". - Segundo a doutrina de Sebastião, o yvy 
ií.omimbyré não é o reino das almas dos defuntos ( ayvúpoFãguê): estas 
passam por lá e vão adiante. No Paraíso vive gente sem roupa ("com . 
corpo"), mas enfeitada com adornos de plumas, não fazendo outra 
coisa senão dançar as danças religiosas da tribo. Os "antigos" conse
guiam ir até lá e ficavam; mas é que se abstinham de beber pinga 
("bebidas de espírito") e não cozinhavam as suas comidas com gor
dura, nem as temperavam com sal. Dizia-se: "l djáguydjê odjé óivy 

YvY nomimbyrére", eles foram para o Paraíso. Hoje se poderia ir lá 
de avião. - Do yvy nomimbyré também vêm rezas. O nanderú (re-
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zador-chefe) do Paraíso mana 1-as por intermédio de espíritos que por 
acaso passem por lá. 

Há alguns anos, os dois moradores mais velhos do Bananal -
Pedro Botuca (hoje falecido) e Ermelina - ambos já naturais da 
costa, fal~ram-me longamente da viagem da geração anterior, que, 
sob a chefia do Capitão Guatsú, veio do Mato Grosso, "para ver o 
mar" e fazer iíemongaraí na praia. Dizia-se que o mundo ia acabar. 
Muitos ficaram na aldeia do Alecrim, outros voltaram a Mato 
Grosso. Rezavam muitos nanderú para que Flanderykey viesse bus
cá-los. De noite todos rezavam; de manhã iam para o mato procurar 
frutas e mel, mas nenhuma caça, para não ficarem pesados. Muitos 
subiram para a Terra de Flanderykej. Mas era preciso rezar com muita 
fé. O mar se abria a seus pés e formava uma ponte, por onde passa
vam, para, além, subirem para o yvj nomimbyré. Os "velhos" queriam 
ir lá, "porque lá não morre gente"; é uma "terra sagrada". O falecido 
Arnaldo - que não fazia fíemongaraí na praia, mas só no mato -
dizia que era muito fácil: o mar se tornava pequeno, "era uma agüi
nha". Mas Arnaldo não conseguia subir, "porque nós errávamos todos 
para ele". Hoje não é mais possível, "porque nós erramos todos"; 
muitos "são potxy, muito bravos", outros "querem sempre namorar". 

Não menos significativa me parece a atitude do velho Silvino 
Rufino, :N"andéva do ltariri. Em sua aldeia viveram algum tempo, 
como vimos, os Mbüá vindos do Paraguai em 1946. Rufino consi
derava-os "meio variados", pela mania, · que tinham, de atravessar 
o mar. Punha-os na mesma categoria dos "crentes" (protestantes), 
que, dizia, também ficam à espera de que Deus lhes mande "o ca
minho que leva para o Céu". Achava Rufino que a Terra sem Males 
existe, mas não acreditava que se possa ir lá. Argumentava: Se até 
Deus, quando esteve no mundo, e que não era pecador, teve de 
morrer antes de ir para o Céu, quanto mais nós pecadores. Depois 
da morte, sim, iremos; o espírito vai. Mas então iremos todos. "O 
caminho é um só. E verdade que há dois caminhos. Mas o outro, 
o que vai para o Inferno, é para os que são muito pecadores de
mais". - Também em outro sentido as idéias religiosas de Silvino 
Rufino se haviam contagiado com as concepções cristãs. Ao passo 
que a maioria dos :R andéva distingue entre o Céu propriamente dito 
(yváy, reino de fíanderuvutsú com seu yvyráídjá Mbáékuaá) e, si
tuada um pouco abaixo, a Terra sem Males (yvy mará ey ou yvj 
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fíomimbyré, onde governa !Vanderykey, filho de !Vanderuvutsú, assis
tido por seu yvyráídjá Tyvyr, filho de Mbáékuaá), para ele tudo era 
uma coisa só - um Céu meio indígena, meio cristão~ domínio da
quelas divindades todas. 

2. Os Mbüá 

Hoje o grupo em que o mito do Paraíso desempenha papel mais 
importante parece ser o dos Mbüá. Dos trabalhos de Nimuendajú não 
se depreende com toda certeza se em tempos passados essa subdiyisão 
da tribo participou dos movimentos migratórios. Na atualidade, porém, 
os Mbüá são os únicos que se dirigem para a região litorânea. 

Com referência ao assunto aqui focalizado, os Mbüá-Guaraní 
merecem atenção especial pelo simples fato de entre eles haver vários 
grupos que em suas tradições conservam uma infinidade de ensina
mentos de origem cristã, ao lado de outros, especialmente os estuda
dos por Cadogan e em parte por mim no Paraguai oriental ( Guairá), 
em cuja cultura não se conseguiu ainda precisar nenhuma influência . / . 
1esu1t1ca. 

Parece que na religião destes últimos, isto é, dos Mbüá que em 
tempos idos não se encontravam no raio de ação das missões, subsiste 
hoje mais claramente do que em qualquer outro grupo a crença ori
ginal, aborígine, do Paraíso na sua forma genuína de aguydjê, ou s~ja, 
como perfeição espiritual e física. É pelo menos o que se depreende 
do material colhido por León Cadogan. Tudo parece indicar que a 
combinação com o mito da destruição do mundo remonta às aula~ 

de religião ministradas nas Missões jesuíticas da era colonial. 
De um lado, temos os referidos Mbüá do Guairá, em cuja vida 

mental o papel da cataclismologia do futuro é nulo ou quase nulo 
e para os quais o ideal do Paraíso continua sendo essencialmente 
religioso, identificando-se em última análise com um estado místico 
de bem-aventurança obtido em recompensa de um cultivo especial de 
vivências sobrenaturais e de uma conduta "virtuosa", estado que se 
refere menos a condições de existência física do que ao destino da 
alma; do outro, os que já chegaram ao litoral ou que estão a caminho 
do mar, e que encaram o Paraíso antes de mais nada como lugar de 
refúgio e segurança com condições de vida ideais. Este sentido dado 
ao mito decorre da ativação da crença na destruição do mundo 
através das experiências religiosas de determinados sacerdotes. 
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Para os Mbüá em imigração o Paraíso, a Terra Prometida -
segundo a explicação do fíanderú Miguel do Itariri - é um genuíno 
horto ou pomar, kááguy mini, constituído de mata baixa ("mismo 
que capuera, pero no es capuera"), correspondente ao ideal da exis
tência terrena: um país sem mosquitos e biriguis, sem cobras e feras, 
sem espinheiros e outras pragas, e rico em caça, árvores frutíferas 
de pouca altura e boa terra para a lavoura; país, enfim, em que se 
poderá caçar e plantar à vontade. Há abundância de caça; jacu, kory 
(porco-do-mato), tucano etc.; não há, pcrém, paca, nem veado, nem 
tatu. Há muita frut.a: banana, narã (laranja), txandjáu (melancia) , 
manduí (amendoim) e muitas outras - tudo nascido por vontade de 
Deus. Miguel vai enumerando as frutas, dizendo cada vez: oguerekó 
(há). As bananeiras, as laranjeiras e demais árvores frutíferas são 
muito baixas, mais baixas do que o homem, mas os frutos tanto maio
res. As outras árvores, como a canela e o cedro, são igualmente de 
pouca altura, mas bastante grossas. A representação de um Paraíso 
em que não se precise de trabalhar, tal como foi descrito pelo fíanderú 
Sebastião, é produto recente e não generalizado, fruto imediato da 
desintegração cultural. Por enquanto, predomina· um sonho corres
pondente ao ideal de cultura aceito pela tribo, segundo o qual as 
atividades exercidas à maneira tradicional continuam fazendo parte 
integrante da felicidade, não sendo, por conseguinte, sentidas como 
coisa menos desejável. E dessa ventura faz parte também a possibi
lidade de se viver em todos os pormenores rigorosamente de acordo 
com o padrão da tribo: quer na alimentaÇão, na indumentária ou em 
quaisquer outros setores da vida. Na "Terra de nunca acabar" todos 
andarão com o antigo traje Mbüá e os homens usarão chapéu de 
karandáí. !Vanderú ndaipotái, Deus não quer que usem chapéu de 
tipo civilizado. Todo e qualquer elemento que se reconheça provir 
do mundo dos brancos é banido do Paraíso. Enfim, a lealdade aos ele
mentos da cultura tradicional já tomotJ sentido religioso. Isto signi
fica ter o momento antiaculturativo invadido o terreno das represen
tações místicas e influenciando a concepção do mundo. 

Em linhas gerais, observa-se entre os Mbüá que o motivo pro
priamente religioso, a união mística com a divindade; tende a passar 
para o segundo plano, cedendo o seu lugar a cogitações ligadas às 
condições de vida inseguras ou pouco satisfatórias em que ~ comu
nidade se encontre. Isto por seu turno contribui para a desintegra-
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ção cultural como para a desorganização social, porquanto se passa 
a negligenciar as atividades econômicas e, sobretudo, a não respeitar 
devidamente o ritmo ecológico normal do ano pelo simples fato de 
se estar sempre na véspera da partida. Muitos, afirma-se, já parti
ram antes de nós para a "Terra de nunca acabar"; à frente deles 
todos, um velho chefe religioso, Ketxuíta ou ~etxú Kíritu. Vive ele 
agora no yvydjúporã, na "bonita e santa terra", situada no longín
quo oriente, de onde enviará um barco provido de banquinhos, em 
que os seus fiéis viajarão para lá. Serão recebidos pelo Korá Rõke 
Pyguá, o porteiro do Paraíso, que os levará à presença de Ketxuíta. 
Este lhes dará uma extensão de terras, onde poderão construir as suas 
casas e fazer roça. Lá não há doenças, nem a morte. E lá tomarão 
a encontrar vivos .os companheiros falecidos. No verão os anciãos 
voltam à infância e recomeçam a crescer. No fundo, portanto, o pa
raíso sonhado outra coisa não é senão a continuação da existência 
terrena, com a diferença apenas de lá não se passar pelas provações e 
dissabores que caracterizam a vida neste mundo. _ Tanto o nome do 
herói salvador como o fato de ele ter ido na frente refletem com toda 
a evidência a recordação dos padres da Companhia de Jesus expulsos 
do Paraguai por decisão real de 1767. 

Ao contrário, pois, dos Randéva, cujas migrações se realizar~m 
há muitos decênios, e que de há muito se conformaram com a inexe
qüibilidade de seu plano, o mito continua presente como objetivo na 
vida qos Mbüá. Aqueles que chegaram ao litoral há anos ou mesmo 
há decênios insistem ainda hoje em permanecer na proximidade do 
mar, pois, se houver oportunidade de chegarem à outra margem do 
Atlântico, lá poderão sem mais nem menos subir para ·a terra pro
metida. De Portugal, acreditam, a coisa seria fácil; entretanto, o Pre
sidénte da República negou-se a fornecer-lhes a passagem de navio 
·para Lisboa. Mas há de chegar o dia. 

O certo é que a frustração não conseguiu ainda abalar a sua 
fé, e por isso continua firme também a confiança que depositam no 
chefe religioso. A segunda autoridade, o chefe civil ou capitão, tem 
voz ativa entre os Mbüá somente no tocante a assuntos de secundária 
importância, sobretudo no que diz respeito ao trato com moradores 
civilizados. O fíanderú não toma conhecimento dessas coisas; em seus 
ombros pesam encargos de maior responsabilidade. 
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Dentre os fatores que fizeram com que o mito do Paraíso con
tinuasse tão vivo no espírito dos Mbüá cumpre destacar o fato de 
eles, apesar dos freqüentes contactos com o mundo civilizado, se te
rem aferrado aos usos e costumes dos antepassados e de não contarem 
ainda, em seu meio, indivíduos mestiços. E essas condições explicam, 
por sua vez, o fator decisivo: de os diferentes grupos constituírem 
ainda comunidades de culto fechadas, nas quais a influência bastante 
superficial do Cristianismo, experimentada nos últimos anos, não con
seguiu subminar, por ora, a realização constante do conjunto de ceri
mônias ligadas ao mito. 

3. Os Kayová 

Das fontes bibliográficas existentes depreende-se que outrora, isto 
é, há vários decênios, os Kayová também empreenderam migrações 
em direção da costa atlântica. Para época recente não há indicações 
neste sentido. 

Se bem que a representação do Paraíso sempre esteja presente 
como aspiração ou sonho na vida religiosa dos Kayová, pelo menos 
de forma virtual, a sua importância aumenta consideravelmente em 
situações de crise. Isto se verificou pelo menos há poucos anos na 
aldeia mato-grossense do Panambi, na região de Dourados, quando 
o Governo mandou distribuir as terras dos índios entre colonos ci
vilizados. A medida que se executava esse projeto, as primitivas con
dições de vida dos índios começaram a periclitar e em parte foram 
mesmo destruídas. Dessa forma, o mito foi ativado e os índios pas
saram a executar danças religiosas com o fito de apressarem a des
truição de munçle e receberem o mais depressa possível a revelação 
do caminho para a terra prometida. Em conseqüência dos conflitos 
com os colonos e os funcionários do Governo, o sonho mítico e a 
cataclismologia a ele ligada assumiram em pouco tempo o caráter de 
verdadeira obsessão. Quando, certa vez, entreguei a esses índios al
gumas folhas de papel e lápis, pedindo-lhes que desenhassem qualquer 
coisa, logo se dispuseram a representar cenas do fim do mundo e o 
caminho que leva para o tão almejado Além. 

Quanto à idéia do caminho, convém frisar o seu relevo no con
junto das representações coletivas dos Kayová, como, aliás (embora , 
em grau menos acentuado talvez) , das outras subdivisões da tribo. 
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O paí poderia invocar para a sua posição a frase evangélica: "Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida". E é especialmente a imagem do 
caminho que em situações de crise assume a feição de idéia obses
siva. No mito tribal ela se destaca, entre os R andéva, como o ca
minho da mãe-primária na procura do pai dos gêmeos. Entre eles, 
como entre os Kayová, toma expressão concreta no perigoso cami
nho da alma após a morte, bem como no caminho da alma em ora
ção na sua passagem pelo reino celeste das divindades. Em todos 
os grupos, porém, a forma mais significativa é o caminho cuja re
velação se · espera para chegar ao reino da bem-aventurança. Os Kayo
vá, convidados a desenhar, esforçaram-se por figurar com o lápis que 
lhes dei o caminho usado pelo paí em suas freqüentes visitas ao Céu. 
- Tudo isto nos faz lembrar que os Guaraní se caracterizam como 
tapédjá, como o povo de peregrinos e viandantes. 

As diferentes orações que acompanham as danças religiosas e 
que se prolongam pela noite afora até o raiar do dia, outra coisa não 
são, ao que repetidas vezes me disseram os Kayová, senão caminhos 
q~e levam à presença dos deuses. Tanto o ayvú como o yvyráidjá. 
''Sem caminho", disse-me um informante, "não se chega ao lugar que 
se pretende alcançar". 

Enquanto, porém, a existência nesta Terra se lhe afigure mais 
ou menos tolerável e enquanto não lhe apareçam sinais inequívocos 
da próxima destruição do mundo, o Kayová não se esforça por en
contrar o caminho que o leve definitivamente para o mundo melhor. 
No decorrer de sua vida nesta Terra não raro se lhe oferece oportu
nidade, por ocasião das danças religiosas, de admirar o espl~ndor, 
o brilho magnificente das divindades. Isto o satisfaz plenamente. 
Quanto à morte, concebe-a sobriamente como fenômeno ínerente à 
natureza humana e interpreta-a como a passagem da alma (ayvúkuê) 
para o reino celeste. Tal · atitude, entretanto, não o· impede de encon-
. trar geralmente a causa mortis em práticas de magia negra atribuídas 
a companheiros de tribo. 

Tudo isto deixa bem claro que entre os Kayová a ameaça apo .. 
calíptica, se bem que a ·toda hora presente no espírito de todos, não 
assume caráter de atualidade concreta enquanto não apareça fator 
de ativação. Com o desespero causado pela interferência funesta das 
autoridades de colonização nas condições de vida da aldeia foi que esse 
fator se apresentou. Mas sobre a base do pessimismo se aviva por sua 

O Mito do Paraíso na Cultura e na Vida Guaraní 175 

vez o ideal paradisíaco, e a comunidade em peso se entrega com grande 
fervor aos exercícios religiosos que levam à salvação. 

Assim, nos últimos anos a penetração de colonos civilizados, 
brasileiros e europeus, nas matas pertencentes aos Kayová, provocan
do ou exarcebando um estado de penúria cultural, transformou o 
mito numa força de expressão social. Cabe-lhe a função de auxiliar 
os índios a superar psiquicamente a insegurança e a situação de crise. 

* 

Com referência aos Guaraní que não migraram para o litoral e 
que em suas aldeias natais realizam regularmente as cerimônias des
tinadas à obtenção do aguydjê, não se pode falar propriamente em 
frustração. As primitivas condições de vida não foram abaladas a 
ponto de surgir a necessidade de imediata realização do sonho mí
tico. Mas já na aldeia do Araribá, por exemplo, onde vive cerca 
de uma centena de Randéva cujos antepassados empreenderam es
perançosos a migração para o litoral e que depois da falta de êxito 
~µi suas cerimônias foram conduzidos para o interior do Estado de 
São Paulo, a fim de passarem os seus dias num posto do Serviço de 
Proteção aos 1ndios, o espírito dos aborígines é dominado perma
nentemente pelo medo de quaisquer males que possam sobrevir. Isto 
gera não raro profunda depressão, que, em pessoas de índole acentua
damente mística, chega a transformar-sé numa espécie de tanato
mania. Como fruto da desilusão, a aspiração primitiva, o aguydjê, 
que encerra o desejo de fugir à morte, se converte, pelo menos em 
certo sentido, na atitude contrária, no desejo de morrer. Procura
se morrer quanto antes, para logo entrar no Paraíso, onde então, é 
bem verdade, não haverá mais o fenômeno da morte. 

Em sentido bem diverso realiza-se a transformação do mito 
entre os Guaraní que, pelo tempo correspondente a uma geração ou 
mais, vivem no litoral paulista em contacto mais ou menos con
tínuo com a população civilizada da região. Recorrem a elementos 
cristãos para explicar o mau resultado das cerimônias e para, assim, 
reinterpretar o mito original. Fenômenos de mudança cultural e de 
desorganização social são utilizados, por sua vez, como argumentos 
e recursos de demonstração. Nos tempos de outrora, quando se rezava 
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com verdadeira fé e confiança, quando se comiam muitos frutos e o 
mel das abelhas silvestres em vez de excessiva carne de caça (que 
tem o inconveniente de tornar "pesado" o corpo), quando eram har
moniosas as relações com os companheiros de tribo e quando se co
nhecia a abstenção na vida sexual, sim, nos tempos de outrora muitos 
conseguiam caminhar pelo mar, que a seus pés se abria, e na margem 
oposta entrar no Paraíso, onde não se precisa temer a morte. Hoje, 
poréin, os esforços do sacerdote são sondenados a mau resultado já 
pelo simples fato de não reinar a concórdia no seio da comunidade e 
de haver constantes brigas e desavenças. 

É num sentimento de culpa, portanto, que o Guaraní encon
tra a explicação da falta de êxito. Sente-se culpado por se ter des
viado das formas de vida dos antepassados pela aceitação de umas 
tantas coisas do mundo civilizado, pelo afrouxamento dos velhos pa
drões de solidariedade para com os companheiros de tribo e, final
mente, pelo fato de ter assimilado a idéia cristã do pecado, que se 
integrou na estrutura das representações tradicionais. A posição atual 
do mito no conjunto da concepção-do-mundo Guaraní está, pois, es
treitamente ligada às transformações culturais e sociais decorrentes do 
contacto com a civilização. 

A título de conclusão, convém precisar mais uma vez em poucas 
palavras os fatores responsáveis pela ativação do mito, bem como 
as conseqüências da frustração e da própria situação de penúria 
cultural. 

Em essência, esses fatores se reduzem a três: primeiro, um pro
fundo anelo religioso, manifestação do misticismo igualmente profundo 
de toda a religião tribal; segundo, a cataclismologia e, concretamente, 
o pavor da iminente destruição do mundo; e, em terceiro lugar, o 
estado de deprivation acarretado pelos contactos culturais. Deve-se, 
porém, sublinhar que os três fatores não se manifestam de modo 
uniforme nas diferentes subdivisões da tribo, nas diversas aldeias e 
nas várias situações históricas. Do predomínio de um ou de outro 
depende o papel da representação mítica no quadro geral das vivências 
individuais ou coletivas, sofrendo às vezes mudança considerável. 

As conseqüências da frustração em conexão com as situações 
de contacto interétnico, por fim, podem ser resumidas nas seguintes 
frases: 1. 0 O ideal de cultura e de vida, elemento de coesão da co
munidade, perde a força polarizadora, notando-se que os grupos se 
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dissolvem mais facilmente, situação que deve ser compreendida como 
de causalidade recíproca. 2. 0 Em ligação com isso, a autoridade origi
nariamente exclusiva do chefe religioso é influenciada e enfraquecida 
não somente pelo fato de ele falhar em sua tarefa principal, como tam
bém pela incapacidade, decorrente de seu conservantismo e de suas 
atitudes antiaculturativas, de corresponder às exigências das novas con
dições, o que o obriga a repartir o poder com um chefe civil. 3. 0 Ensi
namentos da doutrina cristã são invocados para se explicar a frustra
ção, tornando possível uma reinterpretação dó mito. 4. 0 A frustração 
é relacionada em termos causais com aspectos da mudança cultural 
avaliados negativamente, o que favorece o fortalecimento de reações 
antiaculturativas. 5. 0 Tanto o resultado negativo das cerimônias, como 
a miséria e penúria decorrentes do desleixo das atividades econômicas, 
resultam em depressão psíquica geral, mania de perseguição, fuga para 
a doença e outras tantas manifestações mórbidas 10, em casos excepcio
nais mesmo em tanatomania e suicídio. 

NOTAS 

1. Com a afirmação de que o mito da Terra sem Males é elemento genui
namente guaranítico não se pretende ignorar a existência de idéias análogas 
em outras culturas de tribos sul-americanas, em especial da família Tupí-Guaraní. 
Estas últimas, aliás, são freqüentemente caracterizadas como "grupos mjgrantes", 
pois, em que pese à importância da lavoura em suas culturas, muitas delas têm 
apenas fraca tendência para o sed~ntarismo. Os ·relatos do período colonial men
cionam amiúde as grandes correntes migratórias dos Tupinambá ao longo do 
litoral brasileiro, bem como, em direção ocidental, para o interior do continente. 
Ao que tudo indica, um dos motivos dessas migrações foi a procura da Terra 
Prometida, da qual já se faz menção em 1515 no texto da "Newe Zeytung auss 
Presillig Landt" (Brandenburger, 1922, p. 26 et passim) e da qual nos falam 
também vários cronistas. Sabe-se que os mitos do Paraíso não constituem ne
nhuma raridade no conjunto das representações coletivas das tribos americanas. 
Basta lembrar a Terra Bonita (Tenetehára), a Fonte da Juventude (Aruák da 
América Central), as Ilhas Afortunadas (Karaíb), o Pomar do Paraíso (Payaguá, 
aqui talvez influência cristã) e outras mais. Mas parece que em nenhuma tribo 
essa tradição mítica chegou a ter o lugar que lhe coube entre os Guaraní, em 
cuja religião veio ocupar posição central mormente em virtude da maneira por 
que ·se ligou com o mito da destruição do mundo no futuro. - Nem por isso 
parece justificar-se a opinião, por mim emitida em trabalho anterior (Schaden, 
1946, p. 112) , de que a religião Guaraní se caracterizaria como "religião do 
desespero". Como todas as religiões, também ela visa enfim a dar aos fiéis um 
recurso para a superação psíquica da morte e para a solução de outros problemas 
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que afligem a existência humana. A singular combinação de terror com espe
rança de salvação à última hora é que se afigura como traço tipicamente Guaraní, 
fruto, provavelmente, de semente jesuítica lançada no solo fértil das idéias tra
diciot.ais indígenas. 

2. Nimuendajú, 1914. 

3. Cadogan, 1946, p. 34. 

4. Não seria a primeira vez na História, evidentemente, que o texto do 
evangelista surtisse tal efeito. Cito as palavras de um de meus professores: "A 
crença no próximo fim do mundo era geral na Idade Média, devido a uma 
falsa e materialística interpretação daquele enigma que é o Apocalipse, e se o 
terror do ano mil não foi grande como o pintaram alguns historiadores que a 
respeito fizeram romance mais que história, não é possível negá-lo, como outros 
pretenderam". A Piccarolo, 1939, p. 37. 

5. Graebner, 1924, p. 68-69, parece considerá-la característica de "cultu
ras patrilineares". A título de comparação do problema Guaraní com crenças 
análogas entre aborígines australianos é instrutiva a leitura do artigo de Petri, 
1950. 

6. "No fim do mundo, Karusakaybe queimará os homens." Kruse, 1951, 
p. 922. 

7. Nimuendajú, 1952, p. 137-139. 

8. Montoya, 1876, vol. 1.º, p. 20-22. 

9. Nimuendajú, 1954, p. 50-51. 

10. É necessário, a meu ver, incluir entre essas manifestações o consumo 
considerável de aguardente de cana entre os Guaram da atualidade, ligado sem 
dúvida à esfera mais ampla dos problemas aculturativos. Não é preciso grande 
esforço para se perceber que a tendência para o alcoolismo aumenta em pro
porção direta com a desorganização social e a freqüência dos contactos com 
estranhos. Os mais inclinados ao vício são os :t'Tandéva e Mbüá das aldeias do 
Bananal, Itariri e Rio Branco; os menos, os Mbüá mais fiéis aos padrões ori
ginais de sua cultura, como, por exemplo, os Mbüá da Serra dos Itatins, vindos 
do Paraguai em 1946 e entre os quais não havia, por ocasião de minhas visitas, 
nenhum bebedor inveterado. 

Interessante é a atitude dos índios em face da embriaguez. Uns, geralmente 
os mais acaboclados, sentem-se pouco à vontade quando se fala no assunto; 
têm vergonha do vício, que procuram combater, até por meio de remédios. 
Outros, como os Mbüá do Rio Branco, falam sem o menor constrangimento de 
sua tendência para o uso da pinga: "As vez.es, a gente está com vontade de 
ficar quente". Exceção da regra geral, que é beber enquanto se possa ou en
quanto haja cachaça, observei num Mbüá do Rio Branco que, numa venda de 
Evangelista de Souza, após três ou quatro copinhos de pinga, mostrou energia: 
"O que eu queria beber já bebi. Agora está bom". A quase totalidade, porém, 
é vencida pela abulia e não reage. 
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Entr~ os .. ~andéva e ~s Kayová de Dourados, apesar da vigilância exercida 
pelo func1onar10 do Serviço de Proteção aos índios e da influência da missão 
protestante,. a~ntece que o produto ~a changa é gasto integralmente com pinga; 
em uma noite as vezes a remuneraçao de uma semana ou mais de trabalho. No 
dia seguinte não há manifestação de arrependimento ou sequer descontentamento 
a não ser que a bebedeira se tenha generalizado na aldeia, dela participand~ 
mulheres e crianças, casos em que acontece haver "mal-entendidos" com relação 
às esposas alheias no decorrer da bebedeira e conseqüentes brigas, não raro 
violentíssimas. Nota-se aí, aliás, que os índios mais velhos têm menos pendor 
para o uso de aguardente do que os mais novos; bebem induzidos por estes, 
às vezes arrastados pelos próprios filhos. H á festas, de aniversário e outras, 
que se reduzem a serenatas com cachaça, embebedando-se, com algazarra, até 
crianças de três e quatro anos de idade. E nas festas de chicha os Kayová 
adicionam de vez em quando algumas garrafas de pinga à bebida tradicional 

Não parece haver dúvida de que o alcoolismo reflete o estado de penúria 
cultural, fornecendo motivação substitutiva a objetivos ditados pela cultura e 
cuja realização se veio tomar utópica em virtude das transformações oriundas 
dos contactos culturais. 
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CONCLUSÃO 

Uma vez que os caracteres fundamentais da cultura e dos pro
cessos aculturativos se tomaram bastante explícitos à medida que se 
foram apresentando os fatos observados, parece dispensável um capítulo 
final dedicado especialmente à interpretação dos dados. A rigor, as 
páginas sobre o papel do mito do Paraíso na cultura e na vida das 
três subtribos constituem a conclusão do ensaio. Esse mito, ponto de 
convergência das manifestações mais significativas da aculturação, é, 
sem dúvida, uma das chaves mestras para a compreensão da cultura 
tribal, bem como dos fenômenos de desintegração cultural e desorga
nização social observáveis nos grupos Guaraní hoje existentes em 
território brasileiro. 

Basta, pois, retomar aqui alguns dos pontos capitais, com o intuito 
de insistir nos aspectos gerais mais importantes. 

Todas as esferas da configuração cultural Guaraní, na medida 
em que esta pode ser estudada em aldeias do Brasil, revelam influências 
profundas do ponto de vista da aculturação, sofridas em duas épocas 
distintas e em situações de contacto essencialmente diversas. As pri
meiras, do tempo das Missões jesuíticas, afetaram especialmente o 
sistema religioso, no tocante às cerimônias, como à doutrina, mas não 
conduziram, como resultado final, à desintegração da cultura, a não ser 
de modo parcial e em certas comunidades; após a expulsão dos missio
nários, os elementos alienígenas, na medida em que sobreviveram, 
foram integrados de maneira satisfatória no sistema cultural aborígine, 
sem que este perdesse o seu cunho original. As segundas, havidas em 
sua maioria no decorrer do último século, se revelaram incisivas, e 
mesmo decisivas para a existência da cultura e a sobrevivência de 
seus portadores. Acompanhadas de profunda revolução nas condições 
de vida, deram origem a um estado de penúria cultural - ora mais, 
ora menos extrema, segundo as circunstâncias -, manifestando-se por 
dois aspectos complementares: primeiro, pela manutenção de antigas 
solicitações, para cuja satisfação já não existem os recursos antigos; 
segundo, pelo aparecimento de solicitações novas, para a satisfação 
das quais não bastam os recursos existentes ou disponíveis, quer no 
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. 
equipamento adaptativo, quer no integrativo, quer, enfim, nas próprias 
possibilidades materiais do ambiente. A crise aculturativa se reduz, 
assim, no plano concreto, à incompatibilidade entre os ideais de vida 
propostos pela cultura tribal, de um lado, e as formas de existência 
ligadas à civilização, do outro. As solicitações culturais antigas, exi
gindo, a par de uma mentalidade acentuadamente mística, a realização 
de numerosas cerimônias e festas religiosas, algumas delas prolongan
do-se por semanas ou meses, não permitem a formação de hábitos e 
de atitudes mentais inerentes aos padrões de trabalho necessários a 
um entrosamento eficiente do índio na economia regional. Como se 
tem observado também em outras culturas indígenas, a falta de capa
cidade econômica, no sentido de uma produção sistemática e planifi
cada, de acordo com exigências outrora inexistentes, tende a ser 
superada apenas com a progressiva individualização, ou seja, pela 
dissolução dos grupos locais, que são ao mesmo tempo comunidades 
de culto religioso. Realizam-se, destarte, os processos de transformação 
concomitantemente nas várias esferas culturais, em especial pela subs
tituição de valores religiosos e econômicos, que por sua vez leva à 
aculturação lingüística, à mestiçagem e à destribalização. 

Em consonância com a orientação essencialmente mística da cul
tura Guaraní, as atividades de subsistência são nela focalizadas de 
maneira menos insistente do que os problemas religiosos. Mais ainda, 
à faina econômica, especialmente à lavoura, inere caráter sagrado, o 
.que requer a realização de um ciclo de cerimônias religiosas paralelo 
ao agrícola. De modo geral, a crise aculturativa - e nisto os Ouaraní 
se distinguem de muitas outras tribos indígenas - se exacerba progres
sivamente através da intensificação do misticismo peculiar à concep
ção-do-mundo tribal. De um lado, o relevo dos ideais religiosos no 
sistema tradicional de valores é responsável pela violência do conflito 
entre as culturas; do outro, na situação de insegurança e penúria, 
decorrente dos contactos com gente estranha, o Guaraní, em vez de 
desenvolver atitudes de espírito mais racionais e positivas, reage num 
plano emocional, por meio de recrudescimento, cada vez mais intenso, 
de suas vivências místicas. É círculo vicioso, que na maioria dos casos 
redunda em conflitos de personalidade praticamente insolúveis, princi
palmente nos indivíduos de sexo masculino, cuja participação cultural 
converge mais para os valores nucleares e determinantes do sistema, 
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ao passo que as mulheres, de ~enso mais prático, estão mais constan
temente sujeitas aos encargos da esfera econômica. As dificuldades 
da crise aculturativa, aliás, se originam também em parte do fato de 
serem os homens, e não as mulheres, obrigados à adoção, do compor
tamento econômico e padrões de trabalho regulares, à' changa nas 
fazendas e nos ervais, para ganharem o dinheiro indispensável à 
satisfação das novas necessidades. 

Nos grupos que vivem em condições tais que as atividades de 
subsistência podem continuar a desenvolver-se segundo as antigas 
normas, predomina em geral a lavoura, apesar de serem rudimen
tares as técnicas de cultivo e despertarem maior interesse as lides da 
caça, estas, aliás, privativas do sexo masculino. Nas fases de convívio 
menos intenso com grupos estranhos, conserva-se equiliôrio bastante 
estável entre as diferentes atividades de subsistência, acentuando-se o 
desnivelamento e a depauperação à medida que prevalece o recurso 
a atividades substitutivas ou subsidiárias - comercialização de arte
fatos, excursões de mendicância etc. - oriundas do contacto. 

De vez que a sociedade Guaraní não prestigia os indivíduos 
com referência aos bens materiais que porventura possuam, não há 
estímulo para se desenvolver a produtividade econômica, não reco
nhecida como fator de distinção social. Está aí uma das causas da 
"indolência" que se imputa ao Guaraní semi-acaboclado, que trabalha 
irregularmente, despreza o coof orto, não f~ economia, não sabe lidar 
com dinheiro e, às vezes, para satisfazer a necessidades nascidas do 
contacto com o homem branco, mostra forte inclinação para o furto. 
Mas além da falta de motivação para a produção econômica na escala 
de valores elaborada pela cultura da tribo, . avulta a dificuldade de se 
porem a serviço de novos objetivos os padrões de comportamento e as 
técnicas tradicionais. No Sul de Mato Grosso, ao contrário do que 
se deu em outras partes, os Guaran.í ainda têm a vantagem de 
encontrar na indústria ervateira um campo de aplicação de suas 
aptidões de coletores da mesma forma como, por exemplo, Terêna 
e Kaduvêo aproveitam os seus conhecimentos de pastoreio e sua 
habilidade de cavaleiros, empregando-se como peões nas fazendas de 
criar. Mas a changa nos ervais não lhes proporciona caminho para 
uma aculturação econômica satisfatória, precisamente por não favo
recer a substituição do primitivo imediatismo da cultura tribal por 



184 Aspectos Fundamentais da Cultura Guaraní 

um espírito de previsão do futuro. É por isso que nos postos indígenas 
é comum dizer-se que a changa "estraga os índios". Desleixam a 
lavoura, porque no erval recebem o fornecimento antecipado, embora 
por preços exorbitantes, inclusive os produtos da roça, como batata, 
milho, mandioca e feijão. Chegam a passar semanas a fio nos ervais 
(alguns com a família toda), ganhando bom salário, do qual, porém, 
nada sobra. 

A necessidade de fazer face a novas exigências econômicas acar
reta transformações mais ou menos radicais na organização familial. 
Não podendo subsistir a economia comunitária da família-grande, 
enfraquece também o papel de chefe tradicionalmente exercido pelo 
pai, inclusive em assuntos de culto religioso. Passando grande parte 
de seu tempo em fazendas ou ervais, o homem cria interesses e atitudes 
pouco propícios ao espírito da família-grande. É freqüente os rapazes 
e homens casados gastarem em uma noite o produto de uma semana 
de trabalho, não raro se esquecendo de prover ao sustento do grupo 
familial. A família-grande deixa de ser a unidade de produção e con
sumo, cedendo o lugar à família elementar, cujo núcleo estável se 
reduz, às vezes, à mulher com os filhos menores. 

É no sistema religioso que, apesar das grandes diferenças de um 
subgrupo para outro, a cultura Guaraní encontra a expressão máxima 
de sua unidade fundamental. E é na religião que os mecanismos de 
defesa e as condições de resistência cultural aparecem da maneira 
mais manifesta. 

Ao que tudo indica, a marca principal que as missões jesuísticas 
dos séculos XVII e XVIII deixaram na religião Guaraní foi o 
destaque assumido pela catachsmologia (em especial, a destruição do 
mundo no futuro), ligada à idéia de redenção no Paraíso mítico. 
Alguns dos ensinamentos transmitidos na catequese, encontrando pon
tos de apoio em certas noções da doutrina tradicional, passaram a 
constituir centros de reelaboração da religião da tribo. 

Nos últimos dois séculos houve poucas tentativas de cristianização 
sistemática dos Guaraní existentes no Brasil, entre elas a catequese 
que vem sendo desenvolvida há decênios na missão evangélica de 
Dourados. Resulta daí que a aculturação religiosa dos grupos Guaraní 
contemporâneos se processa quase que exclusivamente através do 
contacto com as populações luso-brasileiras rurais ou urbanas, mediante 
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reinterpretação, em termos de magia, dos elementos cristãos. E, ao 
passarem para a esfera religiosa propriamente dita, as idéias e práticas 
novas são integradas no sistema tradicional graças a um esforço de 
conciliar as duas religiões sobre a base de semelhanças e analogias. 
Assim, por exemplo, os Anjos do credo cristão são facilmente identi
ficados com os Nandedjára rembiguái, espíritos ancilares, de que fala 
a doutrina Kayová. Além do mais, a margem de variabilidade indivi
dual da interpretação do mundo, longe de impor ao crente Guaraní 
um corpo doutrinário rigorosamente fechado, o educa para ampla 
tolerância no que se refere a incongruências ou mesmo contradições. 
É provável que em épocas antigas, quando fiinda não conviviam em 
uma só aldeia famílias N andéva, Mbüá e Kayová, as crenças e cerimô
nias de cada uma das subtribos constituíssem conjunto mais bem 
definido e rígido. 

Entre os Guaraní contemporâneos, a aculturação religiosa se 
processa paralelamente à adoção de novas idéias morais, entre estas 
a da culpabilidade individual. A religião Guaraní, convém insistir nisto, 
não reconhece senão vagamente o livre arbítrio como base para a 
avaliação das ações humanas com referência ao destino da alma 
post mortem. O bem e o mal não são qualidades inerentes aos atos 
do indivíduo, mas decorrências necessárias da natureza de quem os 
pratique. Embora passível de sanção sobrenatural (a título, talvez, 
de vingança ou prêmio), o autor não se considera moralmente respon
sável por seus atos. 

É em conseqüência da mestiçagem e da destribalização que as 
festas e cerimônias prescritas pela religião tribal são paulatinamente 
abandonadas. Para a realização das grandes festas é requerida a pre
sença de todos os membros do grupo; na maioria dos casos, não é 
possível reuni-los a todos, de vez que sempre há alguém que se encon
tra fora, trabalhando numa fazenda ou num erval. E se, ademais, é 
certo que a religião Guaraní constitui o "núcleo de resistência" da 
cultura tribal, não é menos certo que a religião é a primeira coisa 
rejeitada pelos mestiços. Pelo desnivelamento cultural daí decorrente, 
não há terreno para um espírito comunitário que ongregue a Guaraní 
puros e mestiços. Não fosse a posião comum em face do homem 
branco, o partilharem com os Guaraní até certo ponto a situação de 
relativo desprezo em que sempre os colocam caboclos e praianos, os 
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mestiços, não raro caracterizados como espertalliões e embrulhões, 
cedo renegariam a sua ascendência indígena. 

A frustração dos Guaraní no esforço de serem encarados e trata
dos em pé de igualdade com os moradores de origem lusa, somando-se 
à experiência anterior de não terem conseguido ir para a Terra sem 
Males, favorece, uma vez ou outra, o aparecimento de atitudes antiacul
turativas, levando inclusive à rejeição de elementos da cultura material 
anteriormente aceitos, mas sobretudo a uma revivescência, embora 
efêmera, da religião dos antepassados, nos casos em que esta já revela 
sinais de desintegração. · 
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AP~NDICE-FOTOGRAFIAS 

As fotografias aqui incluídas documentam os principais aspectos da 
vida cultural dos Guaraní. À exceção da foto superior da página 11, 
todas as demais são do Autor. 
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