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O Paradoxo do universalismo particular é interessante. A ideia de que a antropologia 
deve buscar universais é hoje (quase universalmente) questionada em nome da 
descoberta antropológica de que o universal é particular (ao Ocidente). Mas, se o 
universal é uma manifestação do particular, e se é por isso que não o almejamos mais, 
seria porque desejamos um universal menos particular, isto é, mais universal? Ou 
talvez porque percebamos que o verdadeiro universal é sempre particular (logo, 
procuremos o nosso próprio particular)? […] nós, os antropólogos da província, não 
queremos tal universalismo, se bem entendi. Ou queremos? De qualquer modo, a 
antropologia se define por querer ser universal cantando as aldeias dos outros.  

Viveiros de Castro, E, 1999:176 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Essa dissertação é o resultado da pesquisa realizada entre os Mbya-Guarani que compõem as 

aldeias Pindoty e Araçá-Mirim, ambas localizadas no município de Pariquera-Açu (SP). 

Buscamos aqui discutir a respeito de temas como a história da ocupação Guarani no Vale do 

Ribeira, a mobilidade Mbya-Guarani e, principalmente, as relações de alteridade que estes 

estabelecem como os animais e com os brancos. Afastando-nos dos estudos clássicos sobre o 

contato interétnico, propomos abordar a relação entre os Mbya-Guarani e os não-indígenas a 

partir das reflexões que os primeiros, ancorados em seus mitos e cosmologia, elaboram sobre 

ela. Imersos num jogo necessário, embora perigoso, de “quem preda quem”, os Mbya-Guarani 

da região se veem na iminência de serem capturados, definitivamente, pelas “redes dos juruá”. 

Diante disso, não se mantêm passivos; mas, ao contrário, não deixam de elaborar novas 

estratégias para derrotar seus adversários e deles extrair a maior quantidade de bens possível.  

Palavras-chave: Mbya-Guarani, Vale do Ribeira, Mobilidade, Alteridade 

 

ABSTRACT 

This work is the result of the research carried out among the Mbya-Guarani who live in the 

villages Pindoty and Araçá-Mirim, both located in the city of Pariquera-Açu (SP). We seek to 

discuss topics such as the history of the Guarani occupation in the Vale do Ribeira, the spatial 

mobility among Mbya-Guarani, and especially the relations of alterity that the Mbya-Guarani 

establish with animals and non-indigenous. Moving away from the classical studies on 

interethnic contact, we propose to approach the relationship between Mbya-Guarani and non-

indigenous from the native’s point of view, which is based on their myths and cosmology. 

Immersed in a necessary but dangerous game of "who is the hunt and who is the hunter", the 

Mbya-Guarani are on the verge of being captured, definitively, by the "networks of juruá". 

Faced with this, they do not remain passive; but, on the contrary, they elaborate new strategies 

to defeat their opponents and extract from them a large amount of goods. 

Keywords: Mbya-Guarani, Vale do Ribeira, Mobility, Alterity 
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INTRODUÇÃO 

Imagine-se o leitor sozinho, rodeado apenas de seu 
equipamento, numa praia tropical próxima a uma aldeia 
nativa, vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-se 
no mar até desaparecer de vista.  

Malinowski, B, 1976, pg. 23 

 

Passada a primeira semana de trabalho de campo, o entusiasmo proporcionado pela 

experiência, inteiramente nova para mim, de estar numa aldeia indígena havia dado lugar a uma 

profunda frustração. Ingenuamente, pois, ainda naquela altura, não tinha percebido que, no final 

das contas, o antropólogo também faz parte dos “outros”, esperava uma recepção, senão 

calorosa, como nos românticos encontros entre pesquisador e nativos, ao menos distinta daquela 

absoluta indiferença que demonstravam diante da minha estranha presença na aldeia.  

Hoje, dois anos após o angustiante início do trabalho de campo, penso que esse episódio 

monstra muito mais do que minha flagrante falta de “traquejo etnográfico” ou a aversão dos 

Mbya aos jurua (termo usado pelos Guarani para se referir aos não-indígenas em geral) que 

adentram o espaço da tekoa (lugar onde podem viver o “modo de ser”, ou, simplesmente, 

“aldeia”). Guardadas as devidas proporções, os Mbya me fizeram experimentar, numa dose 

muito diluída, a apreensão que sentem quando vão à mata, ao rio, à cidade, em suma, em 

qualquer lugar onde possa ocorrer o sempre perigoso – porém, como ficará claro, essencial – 

encontro com o “outro”. Ao longo dos três meses de trabalho de campo, a minha condição de 

“outro ambíguo”, às custas de esforços de ambos os lados, foi se deslocando para a de jurua 

aliado, interessado pelo nhandereko (nosso modo de ser), provedor de recursos do “mundo dos 

brancos”, proponente de projetos, etc.; enfim, mais um “outro” que caiu nas redes dos Mbya. 

Para alguns, ainda não familiarizados com a produção etnográfica mais recente, pode soar 

estranha, senão imprópria, uma discussão acerca da predação e alteridade entre os Mbya-

Guarani. Muito embora a literatura dedicada aos Guarani seja copiosa, fazendo com que Curt 

Nimuendaju, logo no início de século XX, admitisse que “pareceria supérfluo escrever ainda 

mais alguma coisa a seu respeito” (NIMUENDAJU, C, 1987, pg. 3), esta, com raríssimas 

exceções, manteve-se em um “enclave con límites bien definidos, que hace muy escasa 

referencia a los estúdios ajenos a ella, y que, simétricamanete, tiene muy poco eco em el resto 

de la cada vez más vasta producción de la etnologia de las llamadas Tierras Bajas americanas” 

(SÁEZ, O. C., 2004, pg. 9). Em linhas gerais, são dois os temas que nortearam boa parte dos 
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estudos antropológicos sobre os Guarani: (1) a religião enquanto lócus da cultura e da 

resistência Guarani; (2) os deslocamentos territoriais, ora como realização de uma utopia 

político-religiosa (NIMUENDAJU, C, 1987; MÉTRAUX, A, 1927, CADOGAN, L, 1997, 

CLASTRES, H, 1978; CLASTRES, P, 1990), ora como a única via para a manutenção do 

“modo de ser” (MELIÀ, B, 1981); em suma, o tema da busca da “Terra sem Mal”.  

Como bem notou Celeste Ciccarone (2004, pg. 82), “parece estabelecer-se, nas obras até 

do mais alto teor científico, uma relação de ‘conversão recíproca’: os Guarani seduzem os 

antropólogos e estes convertem aqueles nas figuras das aspirações ocidentais de realização 

humana (teólogos da selva, poetas, filósofos) ”. Idealizações estas que inibiam qualquer 

tentativa de análise do cotidiano, da heterogeneidade interna aos coletivos, do conflito, da 

alteridade, da predação, do xamanismo horizontal, etc. (PISSOLATO, E, 2007; MACEDO, V, 

2009; PIERRI, D. C., 2013), ou seja, da dimensão concreta da vida coletiva que, 

inevitavelmente, vai de encontro à imagem dos “índios pacifistas”, ou, nos termos de Carlos 

Fausto (2005), “desjaguarizados”, construída pela bibliografia clássica. 

Minha escolha, se assim podemos chamar, pelos Guarani foi fortuita. A partir do 

interesse, desenvolvido ainda durante a graduação, pelas leituras em etnologia nasceu o desejo 

de conhecer, para além dos livros, aqueles mundos e aquelas pessoas que tanto me fascinavam. 

Meu orientador, Geraldo Andrello, então, sugeriu-me que aprofundasse minhas leituras nos 

Guarani, uma vez que, com o novo campus da Universidade Federal de São Carlos instalado na 

cidade de Buri (SP), voltar-se-iam os interesses para os “povos tradicionais” da região do Vale 

do Ribeira.  

Ainda sem contato com a literatura recente, aventurei-me entre os “Guarani de papel” 

(SANTOS, M. C., 1999) e, a partir destes, tentei pensar, com pouco sucesso, os Guarani de 

“carne e osso”. 

Um ano mais tarde, numa reunião na sede do CTI – Centro de Trabalho Indigenista, Maria 

Inês Ladeira, além de me indicar leituras mais atuais, colocou-me em contato com duas aldeias 

Mbya-Guarani, ambas localizadas no município de Pariquera-Açu (SP). De acordo com ela, a 

partir daquelas duas aldeias, próximas geograficamente, porém distintas sociologicamente, 

conseguiria pensar melhor sobre o meu tema de pesquisa, que, ainda naquela altura, era 

“apenas” a mobilidade entre os Mbya.  
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O trabalho de campo nas aldeias Araça-Mirim e Pindoty não só me fez refletir melhor 

sobre o tema da mobilidade, mas, sobretudo, pôs fim às minhas ficções ao trazer à tona 

questionamentos pautados naquilo que eles mesmos propunham discutir comigo, a saber: os 

conflitos internos às aldeias; a dificuldade de manter certos costumes diante da “modernização”; 

a ambígua, pois perigosa e ao mesmo tempo necessária, relação com os “outros”; os riscos que 

envolvem a transformação animal (-jepota); e a impossibilidade da transformação em jurua. 

Minha intenção, que, assim espero, ficará mais clara ao longo dessa dissertação, não é a de, 

mais uma vez, “exotizar” os Mbya; mas sim a de sair da ilha temática dos estudos “clássicos” 

a respeito dos Guarani, e, levando-os a sério, no sentido proposto por Eduardo Viveiros de 

Castro (2002), introduzi-los num debate mais amplo acerca da relação com o “outro” entre os 

povos indígenas das terras baixas sul-americanas.  

Após esse breve preâmbulo, que ao menos serviu para explicitar os eventos que 

precederam a redação dessa dissertação, creio ser apropriado introduzir, finalmente, o material 

que será discutido nas linhas que seguem.  

No primeiro capítulo, apresento uma breve seleção de textos históricos e etnográficos que 

vai de encontro à ideia, que frequentemente ouvi da boca dos próprios moradores de Pariquera-

Açu, de que a presença dos Guarani na região seria recente. Por meio dessa discussão 

pretendemos atestar a tradicionalidade da ocupação Mbya na região do Vale do Ribeira, que, 

no século XVI, já era conhecida como domínio dos antigos Guarani.  

No segundo capítulo, pretendo esmiuçar a bibliografia, bastante densa e, muitas vezes, 

contraditória, dedicada ao tema da mobilidade entre os Guarani. À luz da literatura 

antropológica, apresentarei os relatos que eu mesmo pude coletar acerca dos deslocamentos e 

da criação das aldeias. Meu argumento – nada inovador, é verdade – é o de que, em vez de 

tentar definir um único motivo para os deslocamentos, como a busca da “Terra sem Mal”, seja 

no sentido metafísico ou concreto, seria mais profícuo pensar não só em múltiplos motivos para 

os movimentos, mas também em vários tipos distintos de deslocamento. Por fim, introduzo os 

jurua kuery (os brancos), seja como causadores de migração (a fim de afastar-se ou aproximar-

se deles) seja como potencializadores dos movimentos de circularidade entre as aldeias já 

existentes (por meio do acesso ao dinheiro, meios de transporte, caronas, etc.), como um 

elemento central na mobilidade dos Mbya-Guarani atuais. 
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No terceiro capítulo, descrevo, em pormenores, as duas aldeias Mbya onde transcorreu 

meu trabalho de campo. Por meio da descrição etnográfica pretendo mostrar as muitas 

diferenças que existem entre elas, sobretudo quanto à organização política interna e ao modo 

como elas lidam com o “mundo dos brancos”.  

No quarto capítulo pretendo esboçar uma teoria Mbya-Guarani do virar – ou melhor, da 

impossibilidade de virar – branco. Para isso farei uso dos inúmeros relatos que coletei acerca 

dos relacionamentos amorosos – sempre frustrados – envolvendo um indivíduo Mbya e outro 

jurua. Como pude constatar, para eles tudo se resume a uma incompatibilidade entre “princípios 

vitais”, ou seja, entre diferentes categorias de nhe’e (alma-palavra). Toda discussão segue os 

caminhos abertos pelos trabalhos de Valéria Macedo (2009) acerca dos “nexos da diferença” e 

de Daniel Pierri (2013) sobre a alteridade entre os Guarani, as divindades, os espíritos, os 

animais e os brancos. Entretanto, não obstante a impossibilidade de consumação do 

relacionamento, o qual resultaria numa grave doença, cuja consequência, invariavelmente, seria 

a morte, meus interlocutores nunca deixaram de ressaltar o desejo (sexual) que sentem pelas 

xaryi (como chamam as mulheres jurua). O encanto que as xaryi causam nos homens Mbya, 

guardadas as devidas proporções, é claro, assemelha-se em muito àquele causado pelos animais, 

plantas, espíritos, etc., quando assumem a forma humana, nas histórias que os mesmos Mbya 

me narraram sobre –jepota (a transformação animal). Meu intuito, contudo, não é sugerir que 

os relacionamentos entre homens Mbya e mulheres jurua seja mais um caso de –jepota, de 

modo que por meio de um possa explicar o outro. Minha intenção aqui é outra, a saber: a partir 

dos dois fenômenos, de um lado, o relacionamento envolvendo os Mbya e os brancos e, de 

outro, envolvendo os Mbya e os animais, as plantas, os espíritos, etc., pretendemos esboçar a 

lógica subjacente à relação entre os Mbya e seus “outros”.  
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CAPÍTULO 1 – A PRESENÇA GUARANI NO VALE DO RIBEIRA 

O navio em que Teseu fez a travessia com os jovens e em 
que regressou são e salvo era uma embarcação de trinta 
remos que os Atenienses conservaram até ao tempo de 
Demétrio de Falero. Retiravam o madeiramento 
envelhecido e substituíam-no por pranchas robustas, que 
ajustavam às outras, de tal modo que, para os filósofos, 
este navio representava um exemplo adequado à 
discussão sobre o “argumento do crescimento”, 
defendendo uns que o navio continuava a ser o mesmo e 
outros que já o não era. 

Plutarco, 2008, pg. 68-69 

 

1.1. Caracterização geográfica e socioeconômica 

Banhada pelo Rio Ribeira do Iguape e pelo Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-

Cananéia-Paranaguá, abrangendo aproximadamente 2.830.666 hectares1, a região do Vale do 

Ribeira compreende vinte e três municípios do estado de São Paulo e nove do estado do Paraná. 

Na porção meridional do estado de São Paulo, limitado ao norte pela Serra de 

Paranapiacaba e ao sul pelo Oceano Atlântico, o Vale do Ribeira, de acordo com a classificação 

empregada por Antônio Carlos Sant’Ana Diegues (2007, pg. 2-3), pode ser dividido em: Alto 

Ribeira, caracterizado por relevo montanhoso e densas áreas de Mata Atlântica, integrando-se 

assim, indistintamente, à Serra do Mar, abrange os municípios de Iporanga, Apiaí, Ribeira, 

Barra do Chapéu, Itapirapuã Paulista e Itaoca; Médio Ribeira, na transição entre a Serra do Mar 

e a Planície Costeira, localiza-se na área em que o Rio Ribeira do Iguape se encontra com vários 

de seus afluentes, como o Rio Juquiá e o Rio Jacupiranga, e engloba os municípios de Iporanga, 

Barra do Turvo, Eldorado, Cajati, Jacupiranga, Sete Barras, Registro, Pariquera-Açu, Tapiraí, 

Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo, Juquitiba e São Lourenço da Serra; Baixo Ribeira, 

integralmente inserido na Planície Costeira, onde o Rio Ribeira do Iguape deságua no Oceano 

Atlântico, é composto pelas cidades de Cananeia, Ilha Comprida, Iguape e Itariri2. 

Se, do ponto de vista econômico, o Vale do Ribeira figura como a região mais pobre do 

estado de São Paulo, uma vez que os índices de desenvolvimento humano, escolaridade, 

desemprego e renda dos municípios que o integram apresentam grande discrepância quando 

                                                           
1 In Quilombolas do Ribeira. Disponível em:<http://quilombosdoribeira.org.br/vale-do-ribeira> 
2 Em sua classificação, Sant’Ana Diegues inclui o município de Peruíbe à sub-região do Baixo Ribeira, 
no entanto preferimos aqui omiti-lo, uma vez que, de acordo com a classificação proposta pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), Peruíbe faria, na verdade, parte da micro-região da Baixada Santista 
(CHEROBIM, Mauro, 1986, pg. 38-39). 
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comparados aos da maioria dos outros municípios do estado; do ponto de vista ecológico, o 

Vale dispõe de uma singular riqueza.  

Merecidamente agraciado pela Unesco – Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura, em 1999, com o título de Patrimônio Natural da Humanidade, o 

Vale do Ribeira dispõe de, aproximadamente, 2.100.000 hectares de florestas, 150.000 de 

restingas e 17.000 de manguezais3, dos quais mais da metade é, incontestadamente, qualificada 

como remanescente original de Mata Atlântica. Protegida por 24 Unidades de Conservação 

(UCs) e por incontáveis populações tradicionais que, responsavelmente, com ela convivem, a 

riquíssima biodiversidade da região abriga tanto espécies vegetais raras, como o cedro, o 

palmito, a canela, a araucária, a caxeta, bromélias e orquídeas, quanto espécies animais 

endêmicas ou em risco de extinção, tais como o mono-carvoeiro, a onça-pintada, a jaguatirica, 

o veado-campeiro, a jacutinga, o jacaré-de-papo-amarelo, o papagaio-de-cara-roxa, o beija-flor 

rajado, o boto-cinza, o zabelê e o mico-leão-de-cara-preta. 

A flagrante contradição entre pobreza econômica e riqueza natural, que, de certo modo, 

define a região, nada mais é do que o resultado da complexa história econômica do Vale do 

Ribeira.  

Quando de sua chegada às imediações de Cananeia, em 1531, Martin Afonso de Sousa 

deparou-se com uma das figuras mais misteriosas de toda a História do Brasil: o Bacharel de 

Cananeia. Este que, em 1502, havia sido deixado à própria sorte na Ilha do Cardoso pela 

expedição de Américo Vespúcio (KEATING, V; MARANHÃO, R, 2011, pg. 132-133), teria, 

astutamente, aliado-se aos índios de Cananeia e desenvolvido ali um bem-sucedido entreposto 

comercial, fornecendo, desde o início do século, escravos indígenas (capturados em guerra), 

víveres e abrigo a navegadores e corsários que vagavam pelo litoral (MARKUN, P, 2009, 

pg.130).  

Com o auxílio dos homens liderados pelo Bacharel, que muito havia aguçado a cobiça de 

Martin Afonso de Sousa, fora organizada a primeira grande expedição para o interior 

comandada por lusitanos (KEATING, V; MARANHÃO, R, 2011, pg. 137). No primeiro dia 

do mês de setembro de 1531, o capitão Pero Lobo, quarenta besteiros e quarenta espingardeiros, 

guiados por Francisco Chaves, espanhol que, na Lagoa de Patos, ao tomar conhecimento das 

riquezas supostamente existentes no Rio da Prata, desertou da expedição comandada por D. 

                                                           
3  In Cílios do Ribeira. Disponível em: :<http://www.ciliosdoribeira.org.br/vale-ribeira/patrimonio>  
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Rodrigo Acuña e que, posteriormente, já em Cananeia, casou-se com uma das filhas mestiças 

do Bacharel, partiram pela trilha do Peabiru, com destino à Serra de Prata. À tamanha 

empreitada, no entanto, estava reservado um trágico destino, pois, em algum ponto do interior, 

esta teria sido cruelmente desmantelada por índios inimigos (MARKUN, P, 2009, pg. 131). 

Em decorrência da proibição da exploração e ocupação do interior assinada pelo então 

governador Tomé de Souza, que, em 1553, aportara em São Vicente, toda a área ao norte da 

pequena faixa litorânea permanecera praticamente intocada até meados do século XVII. 

Somente após a descoberta do Morro do Ouro, em Apiaí, no Alto Ribeira, deu-se o início do 

tardio povoamento do interior do Vale. Já no século XVIII, no Médio Ribeira, mais 

precisamente em Xiririca (Eldorado), fora constatada a existência de uma significativa 

concentração de moradores provenientes de Iguape e que ali se instalaram com o objetivo de 

extrair ouro. A introdução da mão de obra escrava negra e a integração por vias fluviais do 

interior com o litoral, tendo em vista o escoamento da produção aurífera, são as principais 

marcas do primeiro ciclo econômico do Vale do Ribeira. Este, no entanto, teve uma duração 

efêmera; pois, com a descoberta das Minas Gerais, no final do século XVII, a exploração de 

ouro no Vale, com exceção do Alto Ribeira, cuja extração de minérios perdurou até 1800, logo 

entrou em declínio (CARVALHO, M, 2006, pg. 9-10; DIEGUES, A, 2007, pg. 4-6). 

Com a derrocada do ciclo do ouro, a região do Vale viu surgir um novo produto que 

nortearia sua economia até o início do século XX: o arroz. Tendo como base a exportação de 

mandioca, arroz, cana-de-açúcar e peixe seco, a agricultura mercantil da região obteve relativo 

sucesso até o final do século XVIII, “quando a Metrópole proibiu o comércio com outras 

cidades, com exceção de Santos” (DIEGUES, A, 2007, pg.6), o que acarretou no abandono da 

produção agrícola e, consequentemente, na fome generalizada. Entretanto, em meados do 

século XIX, graças à reestruturação proporcionada pelos bons resultados obtidos com a 

monocultura do arroz, que muito se beneficiou da mão de obra escrava negra disponível desde 

o fim do ciclo do ouro, a agricultura na região se reergueu. De acordo com os dados expostos 

por Diegues (2007, pg.6), tanto em 1836 quanto em 1852, Iguape e Cananeia abrigavam 80% 

dos engenhos de arroz de toda a província de São Paulo. Além da abundante oferta de trabalho 

escravo negro, os grandes produtores de arroz da região muito se beneficiaram do transporte 

fluvial que, através da bacia hidrográfica do Rio Ribeira, atingia o principal porto do litoral sul: 

o porto de Iguape. Do médio e baixo Vale do Ribeira, o arroz era escoado por via fluvial até o 

porto da Ribeira, nos arredores de Iguape. De lá seguia no lombo de mulas até o porto de Iguape, 

do qual partiam enormes navios que levavam a mercadoria aos demais portos do Império 
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(CARVALHO, M, 2006, pg. 21-22; DIEGUES, A, 2007, pg. 7). Tamanho era o volume de 

exportações que, em 1827, iniciou-se a construção de um canal que, futuramente, ligaria o porto 

da Ribeira ao de Iguape, dispensando assim o emprego de muares no transporte. Mas, em 1852, 

o canal que havia sido planejado para ter apenas três metros de largura, devido às frequentes 

cheias do rio Ribeira que acabaram por desbarrancar suas margens, fora entregue com 

assustadores trezentos metros, pondo assim em risco a própria cidade de Iguape (DIEGUES, A, 

2007, pg. 7). Somada ao declínio do porto de Iguape e à concorrência do arroz proveniente de 

outras regiões, a abolição da escravidão contribuiu grandemente para o fim do ciclo do arroz 

no Vale do Ribeira. 

Os latifundiários, diante da completa estagnação da economia agrícola na região, 

acabaram por migrar para as cidades litorâneas, tornando-se influentes comerciantes. Relegado 

aos pequenos proprietários rurais, que ali produziam, com bastante dificuldade, somente o 

necessário para a própria subsistência, o interior do Vale do Ribeira passou, devido à construção 

de uma estrada de ferro, em 1911, e de algumas de rodagem, na década de 30, a se comunicar 

mais intensamente com o planalto paulista. À medida que se intensificava a migração do Alto 

e Médio Ribeira para o planalto, o Baixo Ribeira se viu cada vez mais isolado, resultando, 

naturalmente, no substancial esvaziamento demográfico de toda a região. Somente em meados 

de 1930 que a economia agrícola do Vale voltou a obter relativo sucesso, tendo como base, 

sobretudo, a monocultura de banana (DIEGUES, A, 2007, pg. 11-16). 

Embora ainda possa ser caracterizada como estagnada, a economia da região tem 

apresentado alguns sinais de melhora, principalmente por causa do aumento do investimento 

governamental na construção de estradas e redes de comunicação após 1970 (QUEIROZ, R, 

2006, pg. 29-30). A relativa melhora, porém, parece ter atingido de forma positiva tão somente 

os moradores dos núcleos urbanos, já que a população da zona rural, por sua vez, passou a 

sofrer com o assédio dos fazendeiros e empresários. Com o pressuposto de “explorá-las de 

forma mais lucrativa”, aproveitando-se dos incentivos fiscais disponibilizados pelo Governo, a 

ação desses novos empresário e fazendeiros vem recrudescendo as disputas por terras 

preservadas na região do Vale do Ribeira (Idem, pg.30). 

Além de sua já referida extraordinária biodiversidade, preservada, como acreditamos ter 

demonstrado, sobretudo graças às sucessivas crises pelas quais passou a economia da região e, 

consequentemente, pela baixa densidade demográfica, o Vale do Ribeira se destaca por sua 

igualmente singular sociodiversidade. 
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Em 1913, em razão do acordo firmado entre o governador do estado de São Paulo e o 

representante do Sindicato de Tóquio, no qual ficava estabelecida a concessão de 50.000 

hectares àqueles interessados em desenvolver a economia da região através da agricultura de 

arroz, cana-de-açúcar e café, deu-se a formação do primeiro núcleo de imigrantes japoneses na 

região do Vale do Ribeira. No Vale do Gipuvura (Iguape), primeiramente, instalaram-se 30 

famílias de imigrantes arregimentados em São Paulo. O sucesso destes que, a princípio, vieram 

ao Brasil para trabalhar nas lavouras de café no interior paulista e, devido às dificuldades de 

adaptação e aos irregulares contratos de trabalho, acabaram transferindo-se para a capital e, 

posteriormente, para o Vale do Ribeira, foi utilizado como propaganda para atrair mais 

imigrantes japoneses. Com o objetivo de produzirem em pequenos lotes particulares e se 

fixarem no Brasil, mais de 5.000 japoneses imigraram para a região, distribuindo-se entre os 

núcleos de Iguape, Sete Barras e Registro. Em 1919, em virtude do esgotamento das terras, da 

falta de conhecimento a respeito das particularidades do solo e do clima, e, sobretudo, da 

concorrência do café produzido no interior paulista, muitas destas famílias de imigrantes 

japoneses decidiram apostar na monocultura de chá preto, cujo êxito, por um curto período, 

sustentou a frágil economia do Vale do Ribeira4. Atualmente, uma significativa parcela da 

população das cidades de Registro, Sete Barras e Iguape é composta por descentes de imigrantes 

japoneses. 

Nas proximidades do Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananeia-Paranaguá 

existem, aproximadamente, 80 comunidades caiçaras, formadas por 2.456 famílias5. Em 

Cananeia e Iguape, 50 comunidades caiçaras se dedicam à pesca, ecologicamente consciente, 

de camarões, manjubas e crustáceos. 

Ainda sem seu devido reconhecimento enquanto população tradicional do Vale do 

Ribeira, numerosas comunidades caboclas, cujos membros são o resultado da miscigenação 

entre portugueses, indígenas e negros, sobrevivem graças à agricultura coletiva e livre de 

agrotóxicos desenvolvida em suas pequenas propriedades espalhadas por toda a região6. 

Graças aos já mencionados declínios da exploração aurífera e da lavoura de arroz, muitos 

ex-escravos negros passaram a ocupar as terras abandonadas pelos fazendeiros no Vale do 

                                                           
4  Para mais detalhes, ver: OS JAPONESES NO VALE DO RIBEIRA - Co-Roteiro, Produção e Direção: 
Chico Guariba. São Paulo: ECOFANTE e Guariba Filmes, 2010. Disponível em: 
<http://curtadoc.tv/curta/povosidentidade/os-japoneses-do-vale-do-ribeira> 
5  In Quilombolas do Ribeira. Disponível em:<http://quilombosdoribeira.org.br/vale-do-ribeira> 
6  In O Ribeira Vale! Disponível em: <https://www.ribeiravale.org.br/>. 
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Ribeira (ANDRADE, A; TATTO, N, 2013, pg. 12). Nos dias atuais, há 26 remanescentes de 

quilombo na região, sendo estes, em sua maioria, localizados nas proximidades dos municípios 

de Iporanga e Eldorado. 

Embora seja do conhecimento de poucos, o Vale do Ribeira ainda abriga uma 

significativa população indígena. Espalhadas ao longo do Médio e Baixo Ribeira, 23 aldeias 

Mbya-Guarani e Tupi Guarani (Ñandeva) vivem, relativamente isoladas, nas proximidades das 

áreas de Mata Atlântica preservada.  

Pretendemos, nas linhas que seguem, recuperar, em linhas gerais, o que informam as 

fontes históricas a respeito da ocupação indígenas do Vale do Ribeira (SP). 

 

1.2. O misterioso Bacharel e os belicosos Carijó 

Em 1501, apenas um ano depois da bem-sucedida expedição de Pedro Álvares Cabral ao 

“Novo Mundo”, D. Manoel, então rei de Portugal, ordenou que fosse organizada uma nova 

viagem com o intuito de investigar a existência de metais preciosos e especiarias nas terras 

recém-descobertas. Em um dos navios que faziam parte da pequena frota comandada por 

Gonçalo Coelho, seguia um rico e culto florentino: Américo Vespúcio (VARNHAGEN, F, 

1854, 19-20). De acordo com seus escritos, após presenciarem rituais antropofágicos entre os 

índios do Rio Grande do Norte, os navios seguiram pelo Sul até atingirem uma baía, em cujo 

fundo existia uma ilha baixa e recoberta por mata muito fechada. Neste local, batizado de 

Cananeia, abandonaram um enigmático português.  

No ano de 1526, os navios chefiados pelo experiente navegador português a serviço da 

Espanha, Diogo Garcia Moguer, cuja missão era tomar posse das terras ao longo do rio da Prata, 

atracaram em São Vicente (PORCHAT, E, 1993, pg. 61). Segundo o relatório redigido por 

Moguer (1908, pg. 237-238), “allí vive un Bachiller é unos yernos suyos mucho tiempo ha, que 

ha bien treinta años”. Tudo leva a crer que o mencionado Bacharel, cujos domínios se 

estendiam por todo o litoral sul do atual estado de São Paulo, tratava-se do degredado português 

que, alguns anos antes, havia sido deixado em Cananeia. Além disso, Moguer relata que, “está 

uma gente ali com el Bachiller que comen carne humana, y es muy buena gente, é amigas 

mucho de los cristianos, que se llaman topies” (Idem, pg. 239).  

Em 1530, a mando de D. João III, rei de Portugal, e sob o comando de Martim Afonso de 

Sousa, fora organizada uma nova expedição para o “Novo Mundo” (VARNHAGEN, F, 1854, 
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pg. 43-46). O objetivo desta jamais teria sido o início do povoamento do Brasil, mas sim o 

combate aos traficantes franceses e a exploração do Amazonas, cuja foz, como acreditavam, 

conduzi-los-ia até a serra da Prata, domínio do Império Inca. Após duros combates travados 

contra os navios franceses no norte e o encontro com o lendário náufrago Diogo Álvares, o 

Caramuru, na baía de Todos os Santos, a frota capitaneada por Martim Afonso de Sousa seguiu 

para o sul, atingindo, no dia 12 de agosto de 1531, a ilha de Cananeia. Enviado à terra firme 

para fazer contato com os nativos, Pedro Annes retorna ao navio, após cinco dias, acompanhado 

de um “bacharel portuguez, que havia trinta anos que ali estava, um tal Francisco de Chaves, e 

vários castelhanos” (Idem, pg. 50). Entusiasmado, Francisco Chaves, genro do Bacharel, propôs 

à Martim Afonso uma grande e, supostamente, lucrativa empreitada: se o fornecessem homens 

o suficiente, “voltaria para aquele porto, no espaço de dez meses, com 400 escravos carregados 

de ouro e prata” (KEATING, V; MARANHÃO, R, 2011, pg. 226; HOLANDA, S, 2010, pg. 

138-139). Da expedição que se embrenhou na mata em 1531 jamais se recebeu notícia alguma. 

De acordo com Sérgio Buarque de Holanda,  

O resto da história pode deduzir-se de certa passagem das atas da Câmara da vila de 

São Paulo correspondentes a abril de 1585 onde se narram as numerosas tropelias a 

que de longa data se avezaram os índios carijós contra os portugueses, “pella qual 

matança que asi fizeram e fazem cada dia está mandado tempo a pollo sor martim 

afonso de Souza que som da gloria azo lhe fizesse guerra, quando se desta terra foí 

por lhe matarem oitenta homens que mandou pella terra a dentro a descobrir a pera 

dita guerra deixou a ruy pinto e a pero de goes fidalgos e se então não se fez por a 

gente desta capitania hire a guerra aos de yguape e por la matare mta. Gente se desfez 

a dita guerra e até agora não ouve oportunidade para se poder fazer como agora [...] 

(Holanda, Sérgio Buarque, 2010, pg. 139) 

 

Baseado em incontáveis fontes históricas primárias e secundárias, Antônio Paulino de 

Almeida (1963, pg. 130) afirma que, “sobre o seu extermínio concorrem duas versões: a 

primeira, portuguêsa, dando-a como massacrada pelos índios carijó, ao sul de Cananéia, no 

litoral, ou mais provavelmente no planalto paranaense”. No entanto, contra a segunda versão, 

logo em seguida, o autor atenta que “não devemos também desprezar outro fator de máxima 

importância para impedir essa marcha para sudoeste, através da Serra Geral: ser o território em 

apreço habitado pelos ferozes carijós, inimigos irreconciliáveis dos tupis” (Idem, pg. 132). 

Ainda de acordo com Almeida,  
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Daí a presunção que temos de que a região paranaense naturalmente seria pouco 

explorada pelos habitantes de Cananéia, o que não devia acontecer com a zona sul 

paulista(Cananéia,  Iguape, Xiririca, Iporanga e Apiaí), onde predominavam os tupís 

e por eles perfeitamente conhecida e devassada em todas as direções. (ALMEIDA, A, 

1963, pg. 132) 

 

Nos “Tratados descritivos do Brasil em 1587”, Gabriel Soares de Sousa, explorador, 

comerciante e dono de engenho de origem portuguesa, descreve detalhadamente a costa 

brasileira desde o Maranhão até o Rio da Prata (MONTEIRO, J, 2001, pg. 14-15). Nestes 

relatos, o autor dedica toda uma seção a seus comentários acerca dos Carijó. No limite sul da 

Capitania de Santo Amaro, que posteriormente fora englobada pela Capitania de São Vicente, 

os Carijó dominavam as margens do rio da Cananeia (SOUSA, G, 2010 [1587], pg. 114). 

Embora sejam descritos como “doméstico”, “pouco belicoso” e contrários a uma dieta cuja base 

seja a carne humana (idem), os Carijó também são retratados como exímios arqueiros e em 

perpétuo estado de guerra contra seus vizinhos, os Guoianazes. 

Por sua vez, em “Tratados da Terra e Gente do Brasil” (1980), o jesuíta português Fernão 

Cardim, embora reconheça que várias “nações de índios” do Brasil, sejam elas do litoral ou do 

interior, compartilham de língua e costumes comuns, destaca algumas características que as 

diferenciam. De acordo com o autor, os Carijó ocupavam toda a costa do mar ao sul de São 

Vicente, onde viviam seus inimigos mortais, os Tupiniquim, e o interior até o Paraguai. Em 

oposição aos Tupiniquim, os Carijó estavam, supostamente, muito interessados na conversão 

proposta pelos padres da Companhia de Jesus, de modo que muitos portugueses se fantasiavam 

de padres e partiam para os sertões a fim de recrutar Carijós que, no litoral, eram separados e 

vendidos como escravos (CARDIM, F, 1980, pg. 103). 

Em seu minucioso estudo a respeito da História de Iguape (1903), Ernesto Guilherme 

Young, finalmente, desvenda a identidade do Bacharel de Cananeia: o português degredado 

Cosme Fernandez. Ao pé do monte denominado “Oitero do Bacharel”, fora fundada a futura 

vila de Iguape. Neste local dizem que “um pobre bacharel desterrado passava dias e dias na 

fralda do monte, olhando para o oceano em frente e chorando muitas vezes a sua triste sorte” 

(YOUNG, E, 1903, pg. 226). Ancorado em documentos bastante antigos e duvidosos, Young 

argumenta que os índios aliados ao Bacharel, na verdade, seriam os Buçaes. No entanto, em 

outra passagem, admite que existem registros de que os Carijó ainda viviam na região de Iguape 

no ano de 1720 (Idem, pg. 254). 
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Mapa 1 – Localização histórica dos Carijó no litoral sul do estado de São Paulo. 

Fonte: Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes (adaptado do mapa de Curt Nimuendajú, de 

1944). IBGE, 1980 
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De acordo com Egon Schaden, 

Vários eram os grupos da família Tupí-Guarani existentes no litoral paulista: os 

Tupinambá, do norte até as proximidades da ilha de São Sebastião, os Tupinikín, daí 

até Cananéia, e finalmente os Karijó, no extremo sul da costa paulista, estendendo-se 

o seu domínio até a altura da Ilha de Santa Catarina. Era permanente o estado de guerra 

entre os Tupinambá e os Tupinikin, como entre estes e os Karijó, situação que se 

prolongou pela éra colonial adentro, combinando-se com a rivalidade entre franceses 

e portugueses quanto à posse dessas regiões costeiras. (Schaden, Egon, 1954, pg. 390) 

 

De acordo com a historiadora Branislava Susnik (1980), os Carijó (ou Mbiazá), nada mais 

seriam que um guará, ou seja, uma província (ou conjunto de tekoas) dos Guarani históricos 

(Ava-Guarani). O guará Carijó “ocupava o litoral atlântico de Cananeia até o atual Rio Grande 

do Sul. Os Carijó7 ocupavam provavelmente também os campos de Curitiba, nas cabeceiras do 

rio Iguaçu” (BRIGHENTI, C, 2010, pg. 14). Divididos em 14 guarás independentes e isolados, 

os Guarani históricos, ainda segundo Susnik, ocupavam um amplo território entre os rios 

Paraguai, Miranda, Paraná, Tietê-Anhembi, Uruguai, Jacuí, e em alguns pontos do litoral.   

Corroborando com os dados apresentados por Susnik, John Monteiro (1984, 1992) afirma 

que os Carijó que, no século XVI, ocupavam o litoral sul da capitania de São Vicente, tratavam-

se de um subgrupo da grande nação dos Guarani, ou seja, também faziam parte da ampla família 

linguística Tupi-Guarani. Deste fato decorre a confusão das fontes, que ora os denomina de 

Carijó, ora de Guarani. 

 

1.3. Os índios do sertão: os Guarani 

Nos séculos que se seguem, os Carijó se viram entre a “cruz e a espada”. Instalados no 

Brasil desde 1549, os jesuítas voltaram suas atenções para a formação de missões junto das 

aldeias Carijó. Isso porque estes pareciam ser o gentio mais pacífico e, naturalmente, inclinados 

à missão evangelizadora.  

Como relata Manoel da Nobrega,  

                                                           
7 É bastante provável que o etnônimo Carijó tenha derivado do termo “karai-yo”, que em tupi antigo significa “descendentes dos anciões”. 
Como John Manuel Monteiro esclarece em nota (2013, pg. 255): “A difusão do termo carijó tem criado certa confusão etnográfica, sobretudo 
quando aparece como etnônimo nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Na verdade, a presença de Carijó naquelas regiões 
associava-se à expansão paulista durante o primeiro quartel do século XVIII. Os colonos se dirigiam para lá acompanhados por muitos escravos 
indígenas, chamados carijó para diferenciá-los dos escravos africanos, estes presentes em números cada vez maiores”. 
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Entre outros saltos que nesta costa são feitos, um se fez há dous anos muito cruel, que 

foi irem uns navios a um Gentio, que chamam de Carijós, que estão além de S. 

Vicente, o qual todos dizem que é o melhor gentio desta Costa, e mais aparelhado para 

se fazer fructo: ele somente tem duzentas léguas de terra: entre eles estavam 

convertidos e baptisados muitos. (Nobrega, Manoel da, 1988, pg. 81-82) 

 

De modo semelhante, descreve-os José de Anchieta, 

Além destes há outra casta de Indios grandemente disseminada por toda parte (á qual 

chamam de Carijó), em nada diferente destes no alimento, no modo de viver e na 

língua, todavia muito mais mansos e mais propensos ás coisas divinas, o que 

claramente conhecemos pela conversão de alguns que conhecemos aqui entre nós, 

bastante firmes e constantes. (Anchieta, José, 1988, pg 57-58) 

 

Se, por um lado, eram protegidos pelos jesuítas, por outro, eram caçados pelos moradores 

e bandeirantes, que os viam como escravos ideais para o trabalho na terra (MONTEIRO, J, 

1994).  

A princípio, a estratégia dos colonos portugueses para a obtenção de escravos era o 

estabelecimento de alianças com grupos Tupi e o fomento da guerra intertribal. No entanto, 

logo perceberam que este tipo de guerra estava conectado, indissociavelmente, a uma lógica da 

vingança, segundo a qual os poucos inimigos capturados não poderiam ser dados, tampouco 

vendidos, aos portugueses, pois o destino destes era a morte cerimonial e o festim canibal 

(VIVEIROS DE CASTRO, E, 2011; CARNEIRO DA CUNHA, M; VIVEIROS DE CASTRO, 

2009). A vinda dos padres jesuítas, a princípio, tinha como objetivo a transformação do modo 

de ser indígena, de tal maneira que este, ao abandonar a guerra e o canibalismo, pudesse, 

finalmente, ser integrado à sociedade colonial enquanto trabalhador produtivo (MONTEIRO, 

J, 2013, pg. 36). 

À medida que a economia açucareira do litoral da capitania de São Vicente progredia, 

mais se recorria ao trabalho escravo Carijó. Além deles, supostamente, serem mais suscetíveis 

à conversão, os paulistas tinham receio de continuar empreendendo o aprisionamento dos 

Tupiniquim, pois estes eram seus aliados no planalto, e dos Tupinambá que, contra eles, 
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moviam guerras8. Os Carijó eram empregados, sobretudo, no transporte de gêneros alimentícios 

do planalto paulista aos engenhos do litoral (MONTEIRO, J, 1984, pg. 30-31). Esses indígenas, 

no entanto, muitas vezes eram trazidos do Sul, mais especificamente da região do Porto dos 

Patos, atual Santa Catariana, ou dos sertões, uma vez que boa parte dos da própria capitania ou 

havia fugido para o interior das matas ou estava protegida por missões jesuíticas.  

Na primeira metade do século XVII, o desenvolvimento da agricultura paulista exigia 

ainda mais mão de obra escrava. A política de aldeamentos empreendida pelos jesuítas, porém 

não obteve êxito em transformá-los em trabalhadores, pois, além da reconhecida inconstância 

dos Tupi, que fez com que muitos deles simplesmente fugissem das missões, aqueles que 

ficaram se tornaram alvos fáceis para as frequentes epidemias. Em razão disso, as bandeiras 

tomaram novas proporções e começaram a atacar as grandes missões jesuíticas do interior. Do 

Guaíra, Itatim e Tape os bandeirantes “trouxeram milhares de Guarani e Carijó de volta para 

São Paulo” (Idem, pg. 32). Ao fim das bandeiras de grande escala, condenadas pelo próprio 

Papa, haviam sido estremecidas as relações entre moradores e jesuítas, de tal modo que estes 

últimos acabaram sendo expulsos da capitania em 1640. Sem seus tradicionais protetores, os 

Carijó, que naquela época compunham a maioria étnica da capitania, foram, em grande parte, 

reduzidos a escravos e forçados a trabalhar nas fazendas paulistas. Como resume John Monteiro 

(1984, pg.41), “trabalhador numa fazenda escravista, ou morador numa aldeia marginalizada, 

o índio de São Paulo seiscentista era condenado a uma existência pobre, alienada e indigna”. 

Graças ao descobrimento de ouro em Minas Gerais, deu-se um verdadeiro êxodo dos 

grandes fazendeiros paulistas, seguidos por seus escravos indígenas, com destino ao interior da 

colônia. Os pequenos proprietários que continuaram em São Paulo, por sua vez, passaram a se 

dedicar ao comércio de escravos africanos e de gado, investindo, assim, cada vez menos nas 

próprias terras. Deste modo, tal como ocorrera à lavoura paulista, houve um vertiginoso declínio 

nos investimentos na busca de mão de obra indígena (Idem, pg.42). Em 1730, por fim, a 

administração particular de indígenas foi completamente extinta. Tendo a tutela dos índios 

passado dos moradores ao estado colonial, as antigas aldeias voltaram a serem habitadas, mas, 

agora, com o novo intuito de isolar os índios do resto da sociedade civil. Imersos num estado 

de penúria extrema, os aldeados tinham como única alternativa arrendar as próprias terras aos 

sitiantes brancos; completando, assim, a marginalização dos indígenas do estado de São Paulo.  

                                                           
8 Para mais detalhes a respeito da Confederação dos Tamoios, ver: SZTUTMAN, Renato; PERRONE-MOISÉS, 
Beatriz. Notícias de uma certa confederação Tamoio. In: Mana, Rio de Janeiro, v. 16, 2010. p. 401-433 
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A consequência mais cruel de todo esse processo, contudo, foi a corrosão da própria 

identidade étnica dos índios. Repartidos entre proprietários rurais e, posteriormente, destituídos 

das próprias terras, os indígenas acabaram, por fim, sendo apagados da historiografia dos 

séculos seguintes. 

Na região do Vale do Ribeira, como demonstra o trabalho elaborado por Pablo Antunha 

Barbosa (2011) com a finalidade de subsidiar a produção dos Relatórios Circunstanciais de 

Identificação e Delimitação das Terras Indígenas instaladas no referido local, os indígenas 

jamais desapareceram. Com o fim do período colonial, no qual a política indigenista oscilava, 

como já mencionamos, entre os “interesses dos colonos, que desejavam escravizar os índios, e 

os esforços dos missionários, que tinham por objetivo convertê-los ao cristianismo e ao mesmo 

tempo fazê-los adotar os costumes dos civilizados” (MELATTI, J, 2014, pg. 249), o Estado 

brasileiro adotou uma nova postura quanto aos povos indígenas, deixando de tratá-los ora como 

livres, ora como inimigo, para enxergá-los, como preconizavam os regimentos pombalinos de 

1758: como incapazes que, tal qual órfãos, deveriam ser tutelados. É nesse contexto em que os 

Guarani voltam a ganhar espaço no noticiário do Vale do Ribeira. Em 1834, de acordo com 

Ernesto Guilherme Young (1903, pg. 255), alguns caçadores teriam sido rechaçados por 

indígenas nas proximidades do rio Itariri. Desbaratados, puseram-se a organizar, junto aos 

moradores da vila de Itariri, uma grande ofensiva contra os ferozes índios, a fim de catequizá-

los “com pólvora e chumbo” (Idem). No ano seguinte, diante da resistência dos indígenas, a 

Câmara pediu o auxílio de um índio manso de Itapetininga: o afamado capitão Guassú. Este, 

ajudado por dois homens “acostumados a andarem no sertão”, fez com que trinta e três índios 

se entregassem às autoridades públicas. Todos eles foram conduzidos a Francisco dos Santos 

Carneiro, então Juiz de Órfãos do recém-criado município de Iguape9. Em ofício encaminhado 

ao presidente da Província de São Paulo, o Juiz informou que os indígenas haviam sido 

distribuídos entre habitantes do município, de modo que assim “ficariam em breve tempo 

civilizados amigos do trabalho e dos meios de vida para serem úteis aos habitantes e a eles 

próprios” (in BARBOSA, P, 2011, pg. 9). Como é exposto em ofícios posteriores, os Guarani 

parecem não ter aceitado a “distribuição”, uma vez que, aqueles que não tinham sido 

acometidos por doenças, acabaram fugindo para as matas localizadas nos afluentes do rio 

Ribeira de Iguape.  

                                                           
9  Como salienta Pablo Antunha Barbosa: “nesse sentido, é possível afirmar que se não há informações 
sobre os Guarani antes da década de 1830 é que viviam de forma livre e em ‘aldeias livres’ antes mesmo da 
criação de distritos como Juquiá, por exemplo” (BARBOSA, Pablo Antunha, 2012, pg. 9) 
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Como esclarece Curt Nimuendaju (1987[1914], pg.9), estes seriam os Tañyguá, “horda” 

Guarani que, originalmente, vivia próxima dos Apapocuva-Guarani nas margens do Baixo 

Iguatemi. Liderados por um temido feiticeiro, empreenderam uma longa caminhada a partir de 

seu local de origem até o litoral leste. Quando da chegada dos Tañygua na região do Vale do 

Ribeira, relata Nimuendaju: 

Os antigos habitantes do litoral, os Karijó, já então estavam há muito extintos; quando 

se espalhou pelas colônias da região da Ribeira a notícia da chegada de novos índios, 

empreendeu-se imediatamente uma expedição contra eles. Os Tañygua, no entanto, 

estavam de sobreaviso. Sob o comando de Avavuçú, seu melhor guerreiro, fizeram 

muito habilmente uma emboscada a seus perseguidores, perto da desembocadura do 

rio do Peixe no Itariry, infligindo-lhes perdas que os rechaçaram. Afinal conseguiu-

se de forma amigável o que com força não se alcançara; por intermédio de um índio 

conhecido como Capitão Guaçu, os brasileiros estabeleceram relações amistosas com 

os Tañygua, e estes receberam em 1837, do Governo, uma légua quadrada de terra no 

rio do Peixe e no rio Itariry. (Nimuendajú, C, 1987[1914], pg.  9-10) 

 

Em razão das epidemias e da mestiçagem, segundo Nimuendaju (Idem), os Tañygua, que 

no início somavam duzentas pessoas, foram, no ano de 1885, reduzidos a apenas cinquenta e 

sete. Em 1914, tendo suas terras sido tomadas por brancos e mestiços, a população do Itariri se 

resumia a dezesseis índios (Fotos 1 e 2).  

De acordo com Egon Schaden (1974, pg.7), nos anos 60, viviam de 8 a 10 famílias 

Ñandeva na aldeia do Itariri. Em 1972, após ter sido promulgada a alienação das terras da aldeia, 

a FUNAI, sem sucesso, tentou transferi-los para o Posto Indígena de Peruíbe (Bananal) 

(CHEROBIM, Mauro, 1986, pg. 66).  

O aldeamento do Bananal é um dos mais antigos do litoral sul do estado de São Paulo 

(DANAGA, A, 2012, pg. 23). Em Peruíbe, também se abrigavam, de acordo com Egon Schaden 

(1974, pg. 6), indígenas do subgrupo Ñandeva. Estes faziam parte dos Oguahuíva que, assim 

como os Tañygua, partiram da região do Iguatemi no fim do século XIX, tendo como objetivo 

atingir as encostas do mar. 

O trabalho de Maria Inês Ladeira (2007) explora o caráter da ocupação e fixação dos 

Guarani em terras próximas à Serra do Mar. Os Ñandeva, subgrupo Guarani que abarca os 

Oguahuíva, Tañygua e Apapocuva mencionados por Nimuendajú (1914), teriam migrado para 

o leste no início do século XIX, partindo de seu habitat original no baixo rio Iguatemi; ao passo  
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Foto Índios Guarani em Iguape. 

Fonte: Pablo Barbosa, Daniel Pierri e Antônio Barbosa. Cartas Guarani. O uso presente de papéis do 

passado. 2013 

Foto Índios Guarani no aldeamento de Itariri. 

Fonte: Pablo Barbosa, Daniel Pierri e Antônio Barbosa. Cartas Guarani. O uso presente de papéis do 

passado. 2013 
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que os Mbyá teriam migrado mais tardiamente, no início do século passado. Os Mbyá atuais 

seriam os “descendentes daqueles grupos que não se submeteram aos encomenderos espanhóis 

e tampouco às missões jesuíticas, refugiando-se nos montes e nas matas subtropicais da região 

do Guairá paraguaio e dos Sete Povos” (AZANHA, G; LADEIRA, M, 1988, pg. 15-16). 

Partindo de seu território de origem – ao norte, a porção do Paraguai Oriental entre os rios 

Yguazu e Monday, ao sul, o alto Paraná, ainda no território paraguaio – penetraram o território 

argentino e brasileiro. Segundo Ladeira (2007), o movimento migratório que os levara até a 

Serra do Mar tinha um só objetivo: ingressar na “Terra sem Mal”. 

No final do século XX, muitos Mbya, sobretudo, proveniente dos estados do sul do Brasil, 

passaram a dar preferência à construção de novas aldeias na região do Vale do Ribeira paulista. 

Conforme as informações contidas no “Atlas das Terras Guarani no Sul e Sudeste do Brasil” 

(2015), recentemente publicado pelo CTI – Centro de Trabalho Indigenista, atualmente existem 

vinte e três aldeias Guarani instaladas em municípios que fazem parte da porção paulista do 

Vale do Ribeira.  

 

1.4. Dos Tupinambá, Tupiniquim e Carijó aos Mbya e Tupi Guarani 

O retrato elaborado pelas fontes coloniais acerca dos Carijó, ou Carió, é bastante 

ambíguo. Estes que no século XVI e XVII dominavam a costa do Atlântico desde a Barra de 

Cananeia até o Rio Grande do Sul são ora descritos como “civilizados”, ora como cruéis 

selvagens.  

Além dos já citados escritos de Gabriel Soares de Sousa (2010 [1587]), foram os de 

Paulmier de Gonneville (in PERRONE-MOISÉS, L, 1992) que mais contribuíram para a 

construção da imagem do Carijó “civilizado”. Em 1503, o comerciante e armador, original da 

região da Normandia, Binot Paulmier de Goneville, partiu da França em busca de “belas 

riquezas das Índias” (PERRONE-MOISÉS, L, 1999, pg. 335). Após se perder na costa africana 

devido a uma tempestade, a nau em que viajava chegou, no ano de 1504, a um local até então 

desconhecido, mas que hoje sabemos se tratar do litoral sul do Brasil, mais precisamente Santa 

Catarina. Neste local foram muito bem recebidos pelos índios Carijó. De acordo com o relato, 

estes eram: 

Gente simples, que não pediam mais do que levar uma vida alegre sem grande 

trabalho; vivendo de caça e pesca, e do que a terra lhes dá de per si, e de alguns 

legumes e raízes que plantam; indo meio nus, os jovens e a maioria dos homens 
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usando mantos, ora de fibra trançadas, ora de couro, ora de plumas, como aqueles que 

usam em seus países os egípcios e os boêmios, exceto que são mais curtos, com uma 

espécie de avental amarrado sobre as ancas, indo até os joelhos, nos homens, e nas 

mulheres até o meio das pernas; pois homens e mulheres se vestem da mesma maneira, 

exceto que a vestimenta da mulher é mais longa (GONNEVILLE, P, in PERRONE-

MOISÉS, L, 1992, pg. 21) 

 

Além das vestimentas, foram o sofisticado sistema político e as leis severas que fizeram 

com que os Carijó conquistassem a admiração do navegador francês. Quanto à organização 

política, diz que esse povo seria dividido em “cantões”, cada qual sob o comando de um “rei”. 

Estes, diferentemente dos franceses, não se distinguiriam de seus súditos quanto à vestimenta e 

moradia, mas eram igualmente respeitados, pois tinham “poder de vida e de morte sobre seus 

vassalos” (ibid, pg. 22).  

Não obstante a imagem positiva dos índios Carijó que nos fornece Gonneville, seu caráter 

guerreiro também é evidenciado no relato. Segundo ele, Arosca, “rei” dos Carijó que então 

viviam em Santa Catarina, mantinha um acordo de paz com os “reis” vizinhos; contudo, todos 

estes se encontravam unidos contra os povos do interior. Para tal fim, Arosca chegou a pedir 

que “alguns dos navios o acompanhassem com suas armas de fogo e artilharia, para atemorizar 

e desbaratar seus ditos inimigos” (ibid., pg. 23). Diante da recusa dos homens de Goneville, o 

“rei” aceitou, sem resistência alguma, que um de seus filhos, Essomericq, acompanhasse 

Goneville até a Europa, a fim de lá aprender sobre “artilharia; e o que eles desejavam 

intensamente, para poderem dominar seus inimigos; como também a fazer espelhos, facas, 

machados e tudo o que viam e admiravam dos cristãos; o que era prometer-lhes tanto como 

prometer a um cristão ouro, prata e pedrarias, ou ensinar-lhes a pedra filosofal” (ibid., pg. 24). 

As expectativas de Arosca, entretanto, foram frustradas, pois Essomericq jamais retornou a sua 

aldeia, passando o resto de seus dias na França.  

Em “Viage al Rio de la Plata” (1836[1567]), Ulrich Schmidel, soldado e cronista de 

origem germânica, expõe suas impressões a respeito dos Carijó que encontrou nas margens do 

rio Paraguai. Ali cultivavam tubérculos em abundância e, a partir destes, produziam bebidas 

alcoólicas. Também se destacavam pela domesticação de animais como “puercos, avestruces, 

ovejas indianas, tan grandes como mulos, cabras, gallinas, conejos, y outras cosas de este 

género” (SCHMIDEL, U, 1836[1567], pg. 16). Por outro lado, o autor também ressalta a 

fragilidade dos laços de parentesco nessa sociedade em que um pai facilmente troca uma filha, 
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ou o marido a mulher, por uma camisa ou uma faca. Contudo, é a voracidade com que os Carijó 

comem carne que mais espantou Schimidel. De acordo com ele, os Carijó “comem carne, auque 

se a humana, si pueden adquirirla. Matan á los cautivos em guerra, sean hombres ó mugeres, 

mozos ó viejos, y los asesinan como nosotros los puercos” (ibid., pg. 16). 

Aos Guarani são tecidos comentários semelhantes pelo aventureiro e, por poucos meses, 

governador do Rio da Prata, Álvar Núñez Cabeza de Vaca (2009[1555]). Nomeado como 

governador em 1541, Cabeza de Vaca aportou na ilha de Santa Catarina, e de lá seguiu a pé até 

Assunção, no Paraguai. Ao longo de sua fatigante jornada, deparou-se com inúmeros 

povoamentos indígenas, dentre os quais os Guarani. Após dezenove dias de caminhada, travou 

o primeiro contato com esse povo, que, como consta nos “Comentários” (2009[1555], pg.118), 

recebeu-o muito bem, dando-lhe de comer e beber. Conforme Cabeza de Vaca: 

Esses índios pertencem à tribo dos guaranis; são lavradores que semeiam o milho e a 

mandioca duas vezes por ano, criam galinhas e patos da mesma maneira que nós na 

Espanha, possuem muitos papagaios, ocupam uma grande extensão de terra e falam 

uma só língua. Mas também comem carne humana e tanto pode ser dos inimigos, dos 

cristãos ou de seus próprios companheiros de tribo. É gente muito amiga, mas também 

muito guerreira e vingativa. (CABEZA DE VACA, Álvar Núñez, 2009[1555], 

pg.118) 

 

Após ter conhecido incontáveis aldeias Guarani espalhadas ao longo de seu caminho até 

Assunção, Cabeza de Vaca reitera e complementa suas primeiras impressões: 

Essa nação dos guaranis fala uma linguagem que é entendida por todas as outras castas 

da província e comem carne humana de todas as outras nações que têm por inimigos. 

Quando capturam um inimigo na guerra, trazem-no para seu povoado e fazem com 

ele grandes festas e regozijos, dançando e cantando, o que dura até que ele esteja 

gordo, no ponto de ser abatido. Porém, enquanto está cativo, dão a ele tudo o que quer 

comer e lhe entregam suas próprias mulheres ou filhas para que faça com elas os seus 

prazeres. São essas mulheres que se encarregam de tratá-lo e de ornamentá-lo com 

muitas plumas e muitos colares que fazem de ossos e de pedras brancas. Quando está 

gordo, as festividades são ainda maiores. […] chamam então um índio que é tido como 

o mais valente entre eles, colocam-lhe uma espada de madeira nas mãos, que chamam 

de macana, e o conduzem até uma praça onde o fazem dançar por uma hora. 

Terminada a dança, dirige-se para o prisioneiro e começa a golpeá-lo pelos ombros, 

segurando o pau com as duas mãos. […] quando terminam de matá-lo, aquele índio 

que o matou toma o seu nome, passando assim a chamar-se como sinal de valentia. 
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Em seguida, as velhas pegam o corpo tombado, começam a despedaçá-lo e a cozinhá-

lo em suas panelas. Depois repartem entre si, sendo considerado algo muito bom de 

comer, e voltam às suas danças e cantos por mais alguns dias, como forma de regozijo. 

(CABEZA DE VACA, Álvar Núñez, 2009[1555], pg.131-132) 

 

É bastante provável que parte da descrição contida nos “Comentários” de Cabeza de 

Vaca, que, com efeito, fora escrita por seu secretário, Pero Hernández, em 1555, tenha sido 

influenciada pelas excitantes, porém aterradoras, histórias a respeito do ritual antropofágico dos 

Tupinambá da costa brasileira que já circulavam, boca-a-boca, tanto na América quanto na 

Europa, e que ganharam maior destaque quando da publicação, em 1557 (2011[1557], pg. 160-

167) do livro de Hans Staden.  

Em 1549, Hans Staden, célebre mercenário e arcabuzeiro de origem alemã, partiu para 

sua segunda aventura nas terras recém-descobertas do Brasil. O navio espanhol em que viajou 

tinha como objetivo a ocupação das terras do Rio da Prata, cuja abundância em riquezas 

minerais havia sido há pouco descoberta (STADEN, H, 2009 [1557], pg. 42). Após seis meses 

no mar, o navio finalmente chegou à costa do continente americano. Sem avistarem o porto de 

Santa Catarina, e tomados pelo medo de naufragarem em terras desconhecidas devido aos fortes 

ventos que jogavam o navio em direção aos arrecifes, resolveram baixar as ancoras nas 

proximidades de uma pequena ilha povoada por indígenas. À noite, uma embarcação se 

aproximou do navio. Nela estavam dois portugueses que, diante do estado de desespero em que 

se encontrava a tripulação, decidiram ajudá-los. Disseram que vinham da ilha de São Vicente, 

cuja posse pertencia ao Rei de Portugal, e que ficava a apenas treze milhas da ilha em que se 

encontravam naquele momento, a saber: Superagui. Vizinha da cidade de Cananeia, localizada 

no Nordeste do atual estado do Paraná, a ilha de Superagui era ocupada pelos Tupiniquins (ibid., 

pg.45). Os portugueses que auxiliavam o comandante do navio em que viajava Hans Staden, 

informara-os que dos Tupiniquins nada tinham a temer; no entanto, deveriam dobrar a atenção 

quando chegassem ao porto de Santa Catarina, pois em suas proximidades viviam os selvagens 

Carijó.  

De acordo com as memórias de Anthony Knivet, aventureiro inglês que, em 1591, fora 

deixado na costa brasileira pelo navio do pirata Thomas Cavendish,  

Os Carijó são homens de boa estatura e muito valentes. Fazem furos no lábio inferior 

como outros canibais. Esses Canibais também comem carne humana e falam a mesma 

língua dos tamoios. As mulheres são muito bonitas e a maioria tem pele clara. Usam 
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os cabelos soltos sobre as orelhas, têm o corpo todo pintado de preto e o rosto riscado 

de amarelo. Seus seios são cobertos de tatuagens de várias cores que lhes ficam muito 

bem. (Knivet, Anthony, 2008, pg. 201) 

 

Embora os Carijó e Guarani tenham sido, muitas vezes, descritos como povos receptivos, 

laboriosos, bem-vestidos, dotados de uma organização política complexa, leis severas, em 

suma, “o melhor gentio desta costa” (NOBREGA, M, 1988, pg. 82), ao passo que os Tupinambá 

e Tupiniquim, ao contrário, foram retratados como “nus, sem nenhuma cobertura” (CAMINHA, 

P, 2013 [1500], pg.15), sem conhecimento suficiente para domesticação de plantas, tampouco 

de animais, ingênuos comerciantes, em suma, “uma gente sem lei, sem fé, sem rei” ( 

GANDAVO, P, 2008, pg. 65-66, CARNEIRO DA CUNHA, M, 2012, pg. 28-34); no final das 

contas, a impressão que fica depois da leitura das fontes é a de que os Guarani históricos (ou os 

Carijó) em pouco se diferenciariam dos Tupi que habitavam boa parte da costa brasileira no 

século XVI.  

Refletindo a ideologia em voga na política do império no século XIX, Varnhagen, ao 

escrever a “História Geral do Brasil” (1854), demonstra sua profunda “aversão às populações 

brasileiras (palavras de seu arqui-inimigo João Francisco Lisboa) ” (MONTEIRO, J, 2001, pg. 

28), ao descrever os Tupi, em geral, como bandos “no triste e degradante estado da anarquia 

selvagem, uma ideia do seu estado, não podemos dizer de civilização, mas de barbárie e de 

atraso. De tais povos na infância não há história: há só etnografia” (VARNHAGEM, F, [1854] 

1981, I:30 In MONTEIRO, J, 2001, pg. 28). A intenção do autor, como nos esclarece John 

Monteiro (2001, pg. 29), era a de, a partir da leitura dos relatos do século XVI, reconfigurar a 

dicotomia Tupi-Tapuia, de modo que os Tupi fossem relegados ao passado, enquanto bárbaros, 

porém heroicos parceiros dos portugueses, enquanto os Tapuia seriam os selvagens do passado 

e do presente, representando um obstáculo a ser superado em favor da civilização. Em suma, 

seu argumento era o de “desqualificar os índios enquanto terríveis selvagens” (MONTEIRO, J, 

2001, pg. 31).  

Como já discutimos, no século XVI, a população indígena distribuída ao longo da costa 

brasileira parecia bastante homogênea em termos culturais e linguísticos. Entretanto, essa 

aparente isonomia fora rompida através da divisão classificatória, a princípio arbitrária, entre o 

bloco Guarani e o bloco Tupi.  
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De acordo com o modelo explicativo mais recente acerca da expansão tupi-guarani na 

costa brasileira, baseado nos dados arqueológicos estudados por José Brochado, e 

posteriormente defendidas por Francisco Noelli (1996), os Tupi-Guarani, em tempos anteriores 

ao da invasão europeia, teriam se cindido em um nicho originário amazônico, localizado entre 

o rio Madeira e o Amazonas. Os proto-Guarani teriam rumado ao sul do Madeira-Guaporé e, 

logo depois, descido pela bacia do Paraná, até chegar ao estado de São Paulo, onde se depararam 

com os Tupinambá. Por sua vez, os Tupinambá teriam contornado todo o planalto brasileiro 

pelo Noroeste até chegarem ao litoral sudeste, de onde partiram para a região Nordeste, 

tomando toda a costa (FAUSTO, C, 1992, pg. 382, SZTUTMAN, Renato, 2012). Esse modelo, 

entretanto, apresenta uma contradição óbvia. Como bem aponta Carlos Fausto (1992), como 

um argumento cuja base é a longa separação entre Tupinambá e Guarani (mais de 1500 anos) 

pode explicar as proximidades linguísticas e culturais dessas populações? 

Seja como for, essa relativa homogeneidade, porém, contrastava, no século XVI, mais 

nitidamente com uma série de grupos indígenas que se encontravam espalhados pela costa e 

pelo interior e que foram integrados no termo genérico Tapuia, ou simplesmente não-Tupi 

(FAUSTO, C, 1992, pg. 382). 

Como salienta Carlos Fausto (1992), os três termos classificativos escondem uma grande 

diversidade. Além daquela que se encerra no termo Tapuia, existe uma infinidade de unidades 

sociais, cujo limite, na maioria das vezes, é a própria aldeia, que fora abarcada pelo termo Tupi, 

tais como: Tupinambá, Tupiniquim, Tememino, etc. Assim, tudo se passa como se essa 

classificação operasse através da replicação de uma mesma lógica que separa dois termos, a 

saber: Tupi : Não-Tupi (Tapuia) :: Tupi-Guarani (Carijó) : Tupi-Não-Guarani (Tupinambá, 

Tupiniquim, etc.). Essa lógica classificatória tinha como objetivo pôr ordem nas inúmeras 

unidades sociais que, na prática, apresentavam-se como autônomas politicamente e que, 

flexivelmente, podiam se articular por meio de incertas alianças cuja a finalidade era, 

principalmente, o combate contra um inimigo em comum (Idem, pg. 383).  

Como demonstrado, o litoral sul do atual estado de São Paulo e parte de seu interior, 

especificamente, o Vale do Ribeira, no século XVI, faziam parte do território dos Carijó 

(Guarani) e, ao longo de cinco séculos, abrigou outros subgrupos da mesma etnia. Se, de um 

lado, os Mbya reconhecem, em seus mitos, o seu parentesco com os Guarani históricos (nos 

termos de Susnik) que ali viveram, os Tupi Guarani (Ñandeva), traçam seu parentesco tanto 



 

26 
 

com os antigos Tupinambá da costa quanto com os Guarani atuais que migraram do interior 

(DANAGA, A, 2012, 21-22).  

 

1.5. Os nossos lugares 

Em livro recentemente publicado, Timóteo Verá Tupã Popygua, cacique da aldeia Mbya-

Guarani localizada no município de Eldorado, no Médio Vale do Ribeira, narra a viagem dos, 

por ele denominados, ore retarã ypykuery (“antigos parentes”), que partiram do Yvy Mbyte (o 

centro da terra) em direção ao sol poente para chegar à margem do mar. Segundo ele, “em cada 

lugar que chegavam davam um nome” (TIMÓTEO, V, 2016, pg. 33). Depois de descobrirem o 

Oceano Pacífico, os “antigos avôs e avós, tiveram uma revelação de Nhanderu sobre yvy porã, 

Terra boa e fértil” (ibid., pg. 36). Partem, então, para encontrar o Tenondere, onde nasce o sol. 

Ao desse trajeto, Nhanderu os indica onde poderiam encontrar alimentos tradicionais, como o 

araçá mirim, um fruto cujo sabor muito se assemelha ao da goiaba. Por fim, “seguindo o rumo 

de Kuaray, Sol, chegaram em Yta jekupe, contenção do mar, ka’aguy yvyty régua, Serra do Mar, 

um lugar quente e muito exuberante, com muitos animais. Até que finalmente chegam a Para 

rembe, à margem do Mar, Tenondere, lugar onde nasce o sol” (ibid., pg. 40). Para os “parentes 

originários, como salienta Timóteo, chegar à beira do Oceano Atlântico significava ter atingido 

a terra que Nhanderu havia lhes destinado, a Yvy porã (“terra boa”). A este lugar, ainda, chamam 

de “Para guaxu rembe, porque Para é “oceano”, guaxu é “grande” e rembe é “margem”(ibid., 

pg. 41). Assim, o autor conclui a sua narrativa, 

Ore retarã ypykuery, nossos parentes originários, através da sabedoria espiritual e da 

revelação de Nhanderu, andaram pela beirada do mar. Onde ficavam, formavam tekoa 

e davam nomes aos lugares como: Para já’o rakã, ilhas, Yyguaa py, encontro do rio 

com o mar, Iguape, Para pyxi rakã, mangue, paranapuã, onda do Mar. (Timóteo, V, 

2016, pg. 41) 

 

Baseando-se em narrativas e mitos semelhantes, Maria Inês Ladeira defende que as 

migrações empreendidas, principalmente, pelos Mbya Guarani contemporâneos têm como 

objetivo “a identificação de seu território, elegendo lugares dentro dos mesmos limites 

geográficos observados pelos cronistas durante a conquista” (LADEIRA, M, 2007, pg. 67). Nos 

dias atuais, portanto, o motivo religioso de seus movimentos migratório estaria na busca dos 

lugares pelos quais os “antigos” passaram.  
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Seriam indícios dessa eleição dos lugares a vegetação, as árvores frutíferas e, 

principalmente, a toponímia dos locais. De acordo com relato coletado por Maria Inês Ladeira 

acerca da ocupação Mbya-Guarani na Serra do mar,  

Nosso bisavô, Nanderu Miri, já morava aqui. Porque deixou nomes aqui, deixou isso 

aqui como nome de Picinguaba, Guaecá, Camburi, Boiçucanga... então quer dizer que 

já esteve morando aqui. (Depoimento de José Bonifácio in Azanha, G; Ladeira, M, 

1988, pg. 31) 

 

Com essas informações corroboram os depoimentos que eu mesmo pude coletar com 

Paulo Cavanha, cacique da aldeia Araça-Mirim,  

Quando eu vi a terra onde hoje está a aldeia, eu já sabia que aqui era terra boa. Porque 

tinha muita árvore de araçá mirim, goiabinha, sabe? Por isso que o nome que eu dei 

para aldeia é Araça-Mirim. (Paulo Cavanha, 2015) 

 

Noutra conversa, complementa, 

Aqui, a cidade toda é dos Guarani. Você pode perceber. Aqui chama Pariquera-Açu. 

Esse nome fomos nós que demos. Vocês, juruá, nem conseguem falar o nome da 

cidade direito. É pa-ri-cu-é-ra e não pa-ri-ké-ra, tá tudo errado. E eu sei o que significa, 

você sabe? Significa velha armadilha para pegar peixes. (Paulo Cavanha, 2015) 

 

É curioso notar que, entre os Teneteara (ou Guajajara), cuja língua também faz parte da 

grande família linguística tupi-guarani, ainda existem dois tipos de armadilhas para pesca que 

se chamam pari. Diz: 

Um deles é o pari; trata-se de um cesto cilíndrico, totalmente fechado numa 

extremidade e, na outra, há uma abertura afunilada que permite a entrada de peixes, 

mas não sua saída; é colocado no fundo dos igarapés, com uma isca no interior. [...] 

uma terceira armadilha, chamada igualmente de pari, constitui-se de uma esteira de 

talos, amarrados um ao lado do outro, tendo pontas aguçadas na parte que deve tocar 

o fundo do igarapé. A cerca, flexível, é fincada no meio do igarapé à moda de labirinto, 

sendo feita uma barragem entre as margens do igarapé e o pari, para induzir os peixes 

a entrar no labirinto. (Melatti, J, 2014, pg. 98-99) 
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Como comprova a História, escrita pelos e para os juruá, os territórios no Vale do Ribeira, 

com efeito, no passado foram ocupados pelos “antigos parentes” dos Mbya-Guarani, de modo 

que suas reivindicações quanto ao uso fruto dessas terras não são, de modo algum, descabidas.    
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CAPÍTULO 2 – OS DESLOCAMENTOS TERRITORIAIS GUARANI 

Está conosco um principal dos Indios chamados Carijós 
(carijis), o qual é senhor de uma vasta terra, e veiu com 
muitos dos seus servidos só á nossa procura, afim de que 
corramos ás suas terras, para ensinar, dizendo que vivem 
como bestas feras, sem conhecer as cousas de Nosso 
Senhor. Digo-vos, caríssimos Irmãos, que é um mui bom 
cristão, homem mui discreto e nem parece ter cousa 
alguma de Indio. 

José de Anchieta, 1988, pg. 89-90 

 

O tema da mobilidade, com efeito, apareceu nos relatos que pude coletar de modo muito 

mais corriqueiro do que vislumbrava, de antemão, tendo como referências os estudos clássicos 

acerca dos deslocamentos territoriais Guarani.  

Aqui apresentaremos, sumariamente, a literatura responsável pela consolidação do tema 

dos deslocamentos territoriais como o cerne dos estudos sobre os Guarani, bem como os 

desdobramentos do tema, em particular aqueles relacionados à prática de uma intrincada 

religiosidade ou às respostas ao processo colonial. A partir do material que coletei em minhas 

experiências junto às aldeias Pindoty e Araça-Mirim, buscarei problematizar a relação entre os 

deslocamentos e a relação que estabelecem com os não-indígenas.  

2.1. O profetismo Guarani 

No início do século XX, supunha-se que, devido às reduções, à escravidão ou, 

simplesmente, ao massacre provocado pelos europeus e pelas doenças por eles trazidas, os 

povos de língua Tupi-Guarani teriam, supostamente, desaparecido da costa brasílica logo no 

início dos anos 1600. Antes relegados a um passado longínquo, eleitos, poeticamente, para 

ocupar o papel de personagens heroicos nos romances indianistas, os Guarani reaparecem, em 

carne e osso, na pioneira etnografia de Curt Nimuendajú ([1914] 1987). 

Em 1905, o etnólogo de origem alemã se deparou, no oeste do estado de São Paulo, nas 

proximidades do rio Batalha, com uma aldeia Guarani (Apapocúva), onde, “apesar da sua pele 

clara, compartilhou com eles lealmente no curso de dois anos a miséria de um povo agonizante”  

(NIMUENDAJU, C, 2013, pg. 289). No ano seguinte (1906), foi oficialmente incorporado ao 

grupo, ganhando, por fim, seu nome indígena: Nimuendajú, que, de acordo com ele, significa 

“fazer moradia” (NIMUENDAJU, C, 1987, pg. 32). 
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Submetidos às missões jesuíticas desde 1602, uma parcela considerável dos Guarani, 

sobretudo aqueles que viviam em território paraguaio, teria sido integrada à população rural. 

Os Apapocúva, no entanto, pouco entraram “em contato com os cristãos desde a destruição das 

missões de Verá e Guairá pelos paulistas (1630) (Idem, pg.3). A distante relação entre os 

Apapocúva e o cristianismo, constatada por “indícios quase apagados de um contato muito 

remoto” (Idem, pg.8), não teve como resultado a substituição de uma religião pela outra, mas 

sim uma religião vagamente marcada por uma “triste mistura do cristianismo mal ensinado e 

erradamente compreendido com as “superstições arquiamericanas” (Idem). Apesar disso, 

segundo Nimuendajú, os Apapocúva teriam conseguido “conservar com bastante pureza a velha 

religião” (Idem).  

O “iminente fim do mundo”, de acordo com o autor, seria um tema comum tanto no 

pensamento religioso dos antigos Tupi, quanto no dos Guarani atuais. A Cataclismologia 

Guarani teria como base tanto narrativas míticas que se referem aos cataclismos originários, 

como a de Guyrapotý, onde são apresentados o “desmoronamento da terra” e o “dilúvio” como 

elementos da conflagração universal, quanto “numerosas profecias dos pajés sobre futuras 

catástrofes, que apresentam acentuadas diferenças idiossincráticas (Idem, pg.67).    

A obsessão dos Apapocúva pelo assunto, porém, decorreria do 

Pessimismo inconsolável desta tribo moribunda que, sem nem saber, há muito já se 

entregou. Basta ouvir: hoje a terra está velha, nossa raça não quer mais se multiplicar; 

iremos rever todos os mortos, as trevas finalmente cairão, etc. (I.XLII). Não é só a 

tribo dos Guarani que está velha e cansada de viver, mas toda a natureza. […] 

diariamente se espera que Ñanderuvuçu atenda às suplicas da sua criação. 

(Nimuendajú, C, 1987:70-71) 

 

Para Nimuendaju, a religião Guarani, astutamente preservada por detrás do “escudo de 

um cristianismo simulado” (Idem, pg. 27), seria, com efeito, a única responsável pelos seus 

deslocamentos para o leste. Opondo-se, assim, ao ponto de vista do Barão de Antonina, segundo 

o qual os Guarani teriam sido “escorraçados de seu território em Mato Grosso por tribos 

inimigas” (Idem, pg. 100), Nimuendaju defende que 

A marcha para leste dos Guarani não se deveu à pressão de tribos inimigas; tampouco 

à esperança de encontrar melhores condições de vida do outro lado do Paraná; ou 

ainda o desejo de se unir mais intimamente à civilização – mas exclusivamente ao 
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medo da destruição do mundo e à esperança de ingressar na Terra sem Mal. 

(Nimuendajú, C, 1987, pg.102)  

 

De modo semelhante às emigrações empreendidas por seus vizinhos Tañyguá e Oguauíva 

(ambos subgrupos Guarani) no início do século XIX, os Apapocúva teriam deixado as margens 

do baixo Iguatemi, no atual estado do Mato Grosso do Sul, e dado início a movimentos 

religiosos. Os pajés, personagens centrais desses movimentos,  

Inspirados por visões e sonhos, constituíram-se em profetas do fim iminente do 

mundo; juntaram à sua volta adeptos em maior ou menor número, e partiram em meio 

a danças rituais e cantos mágicos, em busca da “Terra sem Mal”; alguns a julgavam 

situada, conforme a tradição, no centro da terra, mas a maioria a punha no leste, além 

do mar. (Nimuendajú, C, 1987, pg 8-9) 

 

Se superadas todas as dificuldades encontradas ao longo do trajeto, nas proximidades do 

mar, iniciavam severos jejuns e incessantes danças. Estas, como esperavam os Guarani, quando 

executadas até o esgotamento físico e mental, teriam o efeito de tornar os corpos mais “leves”, 

de tal modo que poderiam flutuar por sobre o mar e, ainda em vida, atingir a “Terra sem Mal”. 

Depois da “água imensa e infinita”, encontrar-se-ia uma ilha 

Com árvores permanentemente carregadas com frutas de todos os tipos: jabuticaba, 

cibiuna, pitanga, jaracatiá. No chão, por entre os troncos, dançam os tangarás e, nos 

galhos cantam outros pássaros. Em alguns lugares, o mel fica como uma camada 

grossa aberta na terra, de modo que não é necessário cortá-lo dos troncos das árvores. 

Lá também tudo continua como o era no tempo dos antepassados além da grande 

Água: plantando milho de manhã podiam já à noite comer as espigas verdes. Do fundo 

da ilha, escutam-se cantos, o ribombo surdo das tacuás e o sibilar das matracas da 

morte, passam o tempo do seu ser nessa ilha numa alegria eterna. (Nimuendajú, C, 

2013, pg. 304-305) 

 

No fim de sua etnografia, que, segundo Eduardo Viveiros de Castro (1986, pg. 100), 

“inaugura o período moderno da etnologia Guarani”, Nimuendaju, pretensiosamente, sugere 

que, talvez, as migrações Guarani do século XIX se assemelhem àquelas que levaram os Tupi-

Guarani a se espalharem pela costa oriental no início do século XVI. Deste modo, supõe que, 
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tais quais as migrações Guarani que observara, os deslocamentos Tupi-Guarani também tinham 

motivos religiosos como mola propulsora.  

Esta questão, anos mais tarde, é resgatada por Alfred Métraux em seu artigo “Migrations 

Historiques des Tupí-Guarani” (1927).  Neste, no entanto, o antropólogo de origem suíça 

defende que, ao contrário das migrações empreendidas pelos Caribe e Arawak, as dos Tupi-

Guarani não cessaram com a conquista europeia; mas, ao contrário, multiplicaram-se, levando-

os a lugares que jamais haviam ocupado antes do século XVI. O principal motivo para esses 

movimentos migratórios, portanto, seria o desejo de escapar da dominação dos brancos.  

Em “A Religião dos Tupinambá” (1928[1979]), Alfred Métraux dá continuidade à sua 

análise dos movimentos migratórios dos Tupi-Guarani históricos. Primeiramente, sugere que 

as migrações façam parte do que chama de “fenômenos revivalistas” (1979, pg. 175). Estes, em 

linhas gerais, frutos da derrota e subjugação diante dos europeus, aparecem como “nostalgia do 

passado”, a qual “serve de alimento a visões de um porvir grandioso, que lhes proporcionará a 

anelada vindeta e o retorno ao passado” (MÉTRAUX, 1979, pg. 175). Deste modo, através de 

“fantasiosos sonhos”, uma “civilização moribunda” tenta, como última alterativa, reafirmar-se 

(Idem). Dentre esses “sonhos”, destaca-se, tanto entre os Tupinambá da costa brasileira e os 

Guarani do Paraguai no século XVI e XVII, quanto entre os Guarani do sul do Brasil e do 

Paraguai no século XIX e XX, a busca da “terra onde ninguém morria”, ou, em outras palavras 

“A Terra sem Mal” (MÉTRAUX, 1979, pg. 176). Ademais, outra marca comum a estes 

movimentos era a centralidade de “indivíduos representando o papel de salvadores ou 

redentores” (Idem, pg. 175), de modo que poderiam ser descritos, ainda, como “crises 

messiânicas”. Ao contrário de Nimuendajú, cujos estudos, como já vimos, buscaram 

demonstrar a importância da religião autóctone na conflagração desses movimentos, Alfred 

Métraux conclui: 

Os movimentos messiânicos representam, pois, um fenômeno particular de 

aculturação. Ocorrem no momento crítico em que determinada população se sente 

incapaz de suster a ruina ameaçadora e angustiante. A revolta messiânica é, sem 

dúvida, a mais perigosa e irrazoável solução que um povo pode adotar quando as 

vicissitudes históricas o forçam a essa alternativa. A outra seria resignar-se à mudança, 

procurando conservar a tradição daquilo que fosse mais viável e fecundo. As 

manifestações messiânicas são ora formas brutais de repulsa, ora um exemplo de 

desvario diante da realidade dos fatos, ou, ainda, evasões fúteis no campo dos sonhos 

e do misticismo. (Métraux, M, 1979, pg. 195) 
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Se hoje algum consenso existe entre os “guaraniólogos”, é o de que Leon Cadogan fora 

o principal especialista sobre os Guarani. Seu principal trabalho, “Ayvu Rapyta – Textos Míticos 

de los Mbyá-Guaraní del Guairá” (1959[1997]), consiste na compilação de “mitos, leyendas y 

tradiciones” Mbya-Guarani, transmitidos, principalmente, pelos discursos do cacique Pablo 

Vera, seguidos de seus comentários. De acordo com o autor, o objetivo do livro é “subrayar 

ciertos aspectos de la cultura guaraní que no han recebido la atención que merecen, brinde 

alguns elementos de juicio de utilidade para el linguista, y facilite la tarea del investigador que 

pretende descorrer el vel que cubre el pensamento místico de la raza aborigen” (CADOGAN, 

L, 1997, pg.13). 

“Las tradiciones secretas e ‘esotéricas’ de los Mbyá” (idem, pg. 15), fazem parte do que 

chamam de “las primeiras palavras hermosas”, cujo conhecimento é restrito aos membros das 

aldeias e àqueles que, por algum motivo, ganham a confiança deles. Este é o caso de Leon 

Cadogan, que, a pedido do cacique Pablo Vera, empenhou-se para libertar Mario Higinio, um 

Mbya-Guarani que estava preso no “Cárcel Regional de Villarrica” (Idem, pg. 16). Embora já 

os conhecesse há muitos anos, somente depois desse episódio Cadogan tomou conhecimento 

da “poesia e filosofia autóctone en toda su beleza, toda su profundidad” (Idem).  

Ao longo dessa compilação de mitos, que Cadogan afirma serem, em suas palavras, 

“genuínos”, ou seja, desprovidos de qualquer influência do cristianismo, pouquíssimas são as 

referências aos deslocamentos territoriais empreendidos pelos Guarani. No entanto, no capítulo 

“Los héroes divinizados de la mitologia mbyá-guarani”, o antropólogo paraguaio define o 

conceito que irá nortear boa parte dos futuros trabalhos a respeito desse tema, a saber: aguyje. 

Este que pode ser traduzido como “perfeição”, consiste no estado em que “el hombre virtuoso, 

que ajusta su conducta estrictamente a los preceptos contenidos el código moral de la raza” 

pode chegar através da dedicação e “perseverancia a los ejercicios espirituales, se limita a un 

régimen estrictamente vegetariano”, fazendo-se, por fim, “merecedor a la gracia e ingressar 

al paraíso sin sufrir la prueba de la muerte” (CADOGAN, L, 1997, pg. 229). Em outras 

palavras, de acordo com essas narrativas míticas, através de exercícios religiosos, pode-se 

expulsar do corpo o teko achy, “las imperfeicciones humanas” (idem), postulando, assim, o 

ingresso no Yvy Marã’ ey, o paraíso além mar. Uma vez que o mito de Karai Ru Ete Miri, cuja 

divinização precedeu à da maioria dos outros heróis, remonta aos tempos da criação dos seres 

que hoje habitam a Terra; os mitos que narram o processo de obtenção do agyje por “médicos 
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agoreros de los grupos a su cargo”, portanto, atestariam que “estas migraciones, sin embargo, 

existian ya antes de la Conquista” (Idem, pg. 231). 

Embora tenha dedicado a maior parte de seu tempo e de seus esforços ao ensino de 

Antropologia, primeiramente na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo e, mais tarde, na Escola de Comunicações e Artes, Egon Schaden 

produziu, em suas pesquisas de doutorado e livre-docência, duas das obras mais importantes a 

respeito dos Guarani. Em “ A Mitologia Heroica de Tribos Indígenas do Brasil” (1945[1989]), 

o antropólogo se dedica à análise antropológica, ainda muito marcada pela influência do 

estrutural-funcionalismo britânico, de alguns grupos indígenas, como os Bororo, Kaingang, 

Mundurukú, entre outros. Destes, destacam-se os Apapocuva-Guarani, aos quais é dedicado 

todo um capítulo.  Quanto aos, assim referidos, “movimentos messiânicos”, suas análises, em 

certos aspectos, assemelham-se à de Alfred Métraux. Para Egon Schaden,  

Todos os povos estão sujeitos, em grau variável, à sucessão de períodos de riqueza e 

bem-estar e épocas de penúria e privações. Nas situações desfavoráveis, de fome, de 

pobreza e de opressão, as comunidades – quer sejam grupos étnicos, religiosos ou de 

outra natureza – se apegam à esperança de que, num futuro mais ou menos próximo, 

venham a recuperar a felicidade perdida. Surgem então frequentemente profetas e 

visionários, que, apoiados em elementos míticos ou representações místicas ou 

religiosas integradas na cultura do grupo, anunciam o reaparecimento da riqueza, da 

justiça e da liberdade, concitando os membros da coletividade a segui-los e a 

submeter-se às práticas e abstenções consideradas indispensáveis para se tornar 

dignos de um futuro melhor. Formam-se assim os chamados movimentos 

messiânicos, de caráter acentuadamente mítico ou religioso. (Schaden, E, 1989, 

pg.39) 

 

Tal estado de pobreza, que, de acordo com o autor, desencadeia os movimentos 

messiânicos, é conceituado como deprivation: uma situação sociocultural de penúria. Esta, que 

consiste na impossibilidade de obter o que a própria cultura definiu como necessário para a 

manutenção da vida, é, na maioria dos casos, uma das consequências da “desorganização 

social” resultante do que chama de processo aculturativo. Em suma, para Egon Schaden, 

normalmente, os “surtos messiânicos”, estão associados ao contato entre “grupos regidos por 

padrões de cultura diferentes” (Idem, pg.40), que, necessariamente, redunda no declínio dos 

antigos “padrões de comportamento grupal sobre a conduta do indivíduo” (Idem).  
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Assim, a chegada de representantes da civilização ocidental a territórios habitados por 

populações aborígenes perturbou muitas vezes o equilíbrio das culturas nativas 

fazendo aparecer movimentos étnicos, mais ou menos pronunciados, centralizados na 

ideia, ou melhor, na esperança de que haveria de vir uma idade de ouro, ou, pelo 

menos, uma época em que se restabelecessem os antigos modos de vida da 

comunidade. Em outros termos, a situação mais comum do aparecimento dos messias 

ou profetas é aquele em que “o conjunto das antigas normas sociais e culturais é 

minado pela cultura civilizada”. (Schaden, E, 1989, pg.40) 

 

A despeito de sua importância para o surgimento dos movimentos messiânicos, o 

“choque de cultura” com o colonizador é apenas uma de suas causas, pois, em todos os casos, 

antes do contato interétnico, deve existir a “crença na reencarnação de heróis míticos” (Idem, 

pg.41). Portanto, o fundamento dos movimentos, de acordo com Egon Schaden, são os 

elementos míticos e religiosos anteriores à chegada dos brancos.  

No caso dos Apopukuva-Guarani, especificamente, o estado de crise das “estruturas 

sociais” não teria sido provocado pelo violento avanço da civilização ocidental, cuja influência 

teriam conseguido neutralizar através do apego às tradições. O motivo dos movimentos 

migratório, portanto, teria sido puramente religioso, a saber: uma intrincada cataclismologia 

(Schaden, E, 1989, pg. 47). Deste modo, essas migrações não se enquadrariam, estritamente, 

na classe dos “movimentos messiânicos”; pois, embora compartilhem com estes a fidelidade às 

instituições tradicionais, a centralidade dos líderes religiosos e o resgate dos mitos dos heróis, 

apresentar-se-iam como casos especiais na medida em que, além da, já mencionada, ausência 

do contato interétinico como elemento desestruturador, o seu objetivo, ou seja, ingressar na 

“Terra sem Mal”, não apresentaria a característica de busca de “uma idade de ouro a ser 

usufruída nessa terra” (Idem, pg. 48), mas sim de uma vida utópica numa ilha além dos 

domínios do mundo em que habitamos.    

Em novos termos, tais conclusões são levadas à frente em “Aspectos Fundamentais da 

Cultura Guarani” (1954[1974]). Neste trabalho, Egon Schaden, detém-se à análise dos Mbya-

Guarani, que, na atualidade, seriam os únicos que ainda se dirigem à região litorânea (1974, pg. 

170). Estes, como preconizara Leon Cadogan, apresentariam “mais claramente do que em 

qualquer outro grupo a crença original, aborígene, do Paraíso na sua forma genuína de aguydjê, 

ou seja, como perfeição espiritual e física” (Schaden, E, 1974, pg. 170). No entanto, logo em 

seguida, ao contrastar os Mbya do Guaira paraguaio com aqueles que viviam no litoral 

brasileiro, deixa claro que o ideal dos primeiros, a saber, ligado a “um estado místico de bem-
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aventurança obtido em recompensa a um cultivo especial de vivênciais sobrenaturais e de uma 

conduta ‘virtuosa’, estado que se refere menos a condições de existência física do que ao destino 

da ama” (Idem), em muito se diferenciaria do daqueles que optaram pela migração. As crenças 

na destruição do mundo, tão presentes nos discursos dos líderes religiosos dos Mbya que se 

deslocaram ao litoral, nos quais o Paraíso é encarado como “lugar de refúgio e segurança com 

condições de vida ideais” (Idem), de acordo com Egon Schaden, teriam sido ativadas pelo 

contato interétinico. Num desesperado esforço antiaculturativo, aos mitos teriam atribuído 

novos significados, de modo que estes pudessem representar uma esperança de melhora das 

“condições de vida inseguras ou pouco satisfatórias” em que se encontravam. Deste modo, o 

motivo propriamente religioso da busca da “Terra sem Mal”, a saber, juntar-se às divindades 

através da sublimação da condição humana, teria sido relegado a um segundo plano; dando, por 

fim, lugar à desesperada crença no fim iminente e à esperança de, já no paraíso, superar a 

“desintegração cultural” e a “desorganização social” através de um modo de vida ideal.  

Partindo da revisão de uma vasta bibliografia, que compreende tanto os numerosos 

relatos deixados por cronistas e missionários a respeito dos Tupi-guarani dos séculos XVI e 

XVII, quanto os estudos mais recentes a respeito dos Guarani, como os trabalhos, já 

mencionados, de Nimuendajú, Alfred Métraux, Leon Cadogan e Egon Schaden, e a própria 

experiência de campo entre os Guayaki do Paraguai, Hélène Clastres (1978[2007]) buscou, num 

primeiro momento, refutar a ideia, bastante comum nos antigos relatos, de que os Tupi-guarani 

e Guarani seriam “gente sem fé, nem crenças”, ou que estas teriam surgido durante o período 

colonial, fortemente influenciadas pelos ensinamentos jesuíticos. 

De acordo com a autora, a maioria dos cronistas e missionários, simplesmente, não se 

atentou às crenças e à mitologia indígena. Isso teria acontecido, por um lado, devido à postura 

etnocêntrica compartilhada por eles, que os impossibilitava de ver religião onde não 

encontravam paralelos com as próprias crenças; por outro, em virtude do próprio caráter da 

religião Tupi-guarani, pois esta, com efeito, “não transcorria, entre os tupi-guarani, nos quadros 

– tão diversos – onde eles [europeus] podiam esperar encontrá-la” (CLASTRES, H, 2007, pg. 

26). Como a própria autora admite, tanto os Tupi quanto os Guarani, “não adoravam 

visivelmente nada, e sua prática religiosa não se inscrevia em nenhum quadro conhecido: 

concluir daí que ela era inexistente exigia apenas um passo, que foi dado sem maior hesitação” 

(idem, pg. 26). 
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Não obstante, como fora evidenciado, ainda que muitas vezes preconceituosamente, por 

alguns poucos relatos, os índios não eram completamente desprovidos de “superstições” ou 

“falsas crenças”. Do conjunto destas, destacava-se o mito da “Terra sem Mal”. Em linhas gerais, 

a “Terra sem Mal” era descrita pelos antigos Tupi-guarani como o lugar da imortalidade, onde 

não haveria trabalho, tampouco regras de casamento, mas somente atividades prazerosas, como 

as danças, as bebedeiras, etc.  

A tentativa de assimilar a crença indígena à crença cristã do paraíso post-morten, portanto, 

apresentava muitas limitações. Em primeiro lugar, diferentemente do paraíso cristão, a “Terra 

sem Mal” era situada no “espaço real, às vezes a leste, outras a oeste” (idem, pg. 39). Mas, 

sobretudo, porque a “Terra sem Mal” também era um lugar acessível aos vivos, “onde era 

possível, ‘sem passar pela prova da morte’, ir de corpo e alma (idem, pg. 39). Desse modo, a 

religião Tupi-guarani, desprovida de culto aos deuses, oferecia aos homens a possibilidade de, 

ao atingirem a imortalidade, tornarem-se deuses.  

Para que isso se realizasse, a figura do líder religioso, o caraí, era imprescindível.  

Diferentemente dos xamãs, ou pajés, que viviam dentro das aldeias e tinham como função curar 

e/ou causar doenças, os caraí viviam isolados nas matas, distantes das casas coletivas. Também 

se caracterizavam pelos constantes deslocamentos, pelos severos jejuns e pela origem 

incomum, pois estes afirmavam que, como os deuses, não seriam nascidos de pai, mas somente 

de mãe. Em certos momentos, contudo, os caraí, ou homens-deuses, dirigiam-se às aldeias, e 

nestas proferiam longos discursos. Nestes, prometiam o fim do trabalho e a imortalidade; em 

suma, o acesso à “Terra sem Mal”. Com efeito, esses discursos não se limitavam a incitar a 

migração, o abandono da aldeia a fim de pôr-se a caminho da terra da imortalidade, mas, 

principalmente, propunham certas regras de vida.  

Para ascender a essa terra prometida, não se recomenda apenas aos índios que parem 

de caçar e cultivar (que renunciem, portanto, ao que constitui a trama da sua existência 

cotidiana), mas ainda que desrespeitem as regras de matrimonio. Que deem suas filhas 

a quem quiserem: é a inteira ordem social que se vê posta em questão. (Hélène 

Clastres, 2007, pg. 59, grifos da autora) 

 

Como aponta Hélène Clastres, o profetismo Tupi-guarani não se encaixaria, portanto, no 

esquema clássico dos movimentos messiânicos; na medida em que, diferentemente destes, não 

tinha como finalidade a manutenção de uma ordem que se encontrava em risco, mas sim pôr 
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fim à ordem através da autodestruição da própria sociedade. Pois, “bem longe de ‘frear’ a 

desorganização social, pelo contrário, eles [os movimentos proféticos] a promovem” (idem, pg. 

75).  

É bem verdade que os movimentos proféticos Tupi-guarani também combatiam uma 

crise. Esta, porém, de acordo com Hélène Clastres (2007) e Pierre Clastres (2013), tinha uma 

origem interna, a saber: as transformações políticas e sociais pelas quais passavam as 

sociedades Tupi-guarani.  

Os caraí, ou caraíbas, devido ao seu prestígio, seus poderes mágicos e à sua 

importância religiosa, muitas vezes entravam em conflito com os chefes de aldeia. Para estes, 

desprovidos de poderes sobrenaturais, sem o dom da eloquência, nem a possibilidade de trânsito 

entre as aldeias, a figura do profeta significava enorme perigo para a manutenção de suas 

posições de prestígio. Como consequência do caráter ambíguo de seus poderes – religiosos e 

mágicos, mas que, muitas vezes, desdobravam-se em poderes políticos – muitos caraíbas 

acabavam tornando-se chefes de aldeia. Esta posição, no entanto, seria incompatível com a do 

profeta. Isso porque, quando os profetas englobavam os poderes políticos, sua condição de 

autoridade mágica e religiosa ruía. Tornar-se chefe de aldeia significa abandonar todas aquelas 

características que os configuravam como ser “fora da sociedade”; pois, “ser chefe é, antes de 

mais nada, pertencer a uma linhagem privilegiada, é governar uma aldeia e residir nela” (Idem, 

pg. 56). 

Em outras palavras, mesmo que essas sociedades – como mostra sobretudo o 

messianismo Guarani – tendessem à centralização do poder, tal transformação jamais seria 

alcançada10. Pois a religião Tupi-guarani, cujo centro gravitacional é a busca da “Terra sem 

Mal”, é por excelência uma religião contra as leis, a sociedades e, consequentemente, contra o 

poder político. 

Essa contradição, por fim, seria apenas uma imagem reduzida de outra muito maior, que 

envolveria toda a sociedade Tupi-guarani, qual seja: a oposição entre o político e o religioso. 

Se no plano político existia uma tendência centrípeta, a qual confinava a autoridade nos limites 

da aldeia, no plano religioso haveria uma tendência centrífuga, que se desdobrava na busca da 

“Terra sem Mal”. 

                                                           
10 A não ser que, como no caso paraguaio, esta fosse imposta por um agente externo 



 

40 
 

De todo modo, como conclui a autora, o que é evidenciado por meio da recusa do trabalho, 

das leis, do espaço estruturado da aldeia, do parentesco, etc., em suma, pela busca da “Terra 

sem Mal”, é que o “mal”, do qual tanto fugiam os Tupi-guarani, seria a própria sociedade – ou, 

nas palavras de Pierre Clastres, uma sociedade em vias de conhecer o Estado (CLASTRES, P, 

2011)11. Porque estas começavam a conhecer uma 

Organização política e territorial bem estruturada, já em correlação com uma 

expansão recente: tudo indica que mudanças profundas estavam sendo produzidas 

nas sociedades tupis-guaranis. Conheciam uma evolução política, que logo seria 

cortada pela chegada dos europeus, e cujos possíveis desdobramentos talvez se 

possam prever. (Hélène Clastres, 2007, pg. 73) 

 

 2.2. Nhandereko, ou o ethos religioso Guarani 

Devido ao fato dos Guarani terem sido “descobertos em épocas e circunstâncias diversas, 

desde os primeiros encontros no litoral catarinense até a penetração mais concentrada dos 

jesuítas no século XVII” (MONTEIRO, John, 1992), as fontes coloniais a respeito destes são 

fragmentadas e dispersas. 

No início, as relações estabelecidas entre europeus e Guarani eram de interesse mútuo. 

Se por um lado os europeus buscavam neles a mão de obra necessária para seus 

empreendimentos nas terras recém-descobertas, por outro, os Guarani desejavam estabelecer 

alianças com os adventícios e, assim, torná-los aliados úteis no combate contra inimigos 

tradicionais. Entretanto, as relações “estáveis” foram abaladas pelo desenvolvimento das 

instituições colonialistas espanholas e paulistas que, por terem como objetivo a exploração do 

trabalho escravo indígena, ameaçavam a liberdade e a identidade do Guarani. 

O regime de encomiendas na América espanhola, de fato, causou um enorme impacto 

sobre a organização social e política de inúmeros grupos indígenas. Um dos efeitos deste regime 

foi o aumento da mortalidade entre os Guarani. A reação desse grupo indígena frente a esse 

quadro desfavorável se dava por duas vias: pela fuga ao contato (por meio de migrações) ou 

pela busca de novos espaços para a preservação da autonomia política e cultural dentro da 

própria situação colonial. Assim, na aliança firmada entre chefes indígenas e encomenderos 

subjazia uma estratégia nativa. Como sujeitos de sua própria história, estes buscavam na 

                                                           
11 Quanto à revitalização do tema clastreano da conjuração do poder coercitivo, ver: SZTUTMAN, Renato. O 
Profeta e o Principal: A ação política ameríndia e seus personagens. São Paulo. Edusp, Fapesp, 2012. 
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colaboração uma maneira de preservar a sua liberdade, ainda que parcial e vigiada 

(MONTEIRO, John, 1992). A despeito dos acordos, muitos foram os conflitos violentos nos 

quais se envolveram.  

Coube aos franciscanos e jesuítas dar prosseguimento ao processo de conquista dos povos 

Guarani. Tomados como bárbaros e coitados, os jesuítas viam como necessária a conversão 

religiosa desses indígenas. Contudo, existiam outros interessados na conversão. Segundo a 

opinião da época, uma vez reduzidos, os Guarani poderiam ser integrados à força de trabalho 

colonial com mais facilidade. Os jesuítas, porém, por muitas vezes defenderam a “liberdade” 

indígena contra o interesse dos colonos no trabalho escravo. 

Embora os jesuítas estivessem, indubitavelmente, envolvidos no processo de colonização, 

suas políticas muitas vezes opunham-se às do Estado colonial. Com isso, sem contradizer os 

próprios anseios, os jesuítas colocavam-se como aliados dos indígenas contra a opressão 

exercida pelo Estado espanhol. Conscientes deste fato, a estratégia utilizada pelos Guarani foi 

a de se “sujeitar” ao regime de missões; assegurando-se, assim, contra os encomenderos e as 

investidas, cada vez mais frequentes, dos bandeirantes paulistas. Porém, para que o acordo 

“político” entre os Guarani e padres fosse estabelecido, ambos os lados tiveram que aceitar 

certas perdas. Se por um lado os Guarani deviam abandonar a nudez e a mobilidade, por outro, 

os missionários jesuítas – ou pelo menos aqueles que obtiveram resultados mais significativos 

sem grandes conflitos – tiveram que admitir o fracasso parcial da própria missão, a saber: a 

mudança profunda do modo guarani de viver. 

A relação entre jesuítas e os Guarani, sobretudo, no território paraguaio, deu origem a 

uma rica documentação. Destes documentos, que abrangem o período de 1594 a 1639, 

destacam-se as “Cartas de Fundação de Reduções” escritas por missionários jesuítas, as 

“Cartas Anuas de la Província Jesuítica del Paraguay” redigidas pelos superiores de 

província, e os trabalhos linguísticos do Padre Ruiz Montoya. Não obstante a perspectiva 

religiosa que incide sobre os fatos, prejudicando uma percepção mais apurada acerca da 

realidade dos acontecimentos, as fontes jesuíticas se mostram riquíssimas, como é evidenciado 

pelos inúmeros diários que descrevem, minuciosamente, o cotidiano das missões jesuítica. 

Tomando como base essa extensa literatura, Bartomeu Melià (1981, 1990) procurou 

delinear as características centrais dos Guarani “antigos”. Como argumenta o autor, as situações 

críticas do contato e da redução fizeram com que emergissem categorias fundamentais do 

pensamento Guarani. O exemplo mais ilustrativo seria o termo ñande reko, que significa “o 
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nosso modo de ser”. Não se sabe ao certo se esse termo existia antes mesmo do contato; porém, 

pode-se conjecturar que essa representação autoconsciente da identidade étnica tenha ganhado 

força a partir do momento em que os Guarani foram postos frente a frente com um “outro modo 

de ser”. Em suma, é na relação de alteridade e de confrontamento que “o modo de ser” teria 

sido delineado e reivindicado pelos Guarani. 

Hay que decir que este “modo de ser” guaraní viene elicitado sobre todo cuando se da 

la confrontación de los modos de ser, el de los Guaraní y el traído por la colonización 

hispánica, de la cual el de los jesuitas es sólo una variante. Las formulaciones más 

explícitas del modo de ser guaraní aparecen en aquellas situaciones críticas en las que 

los indios se sienten amenazados en su propia identidad; es en el momento en que van 

a ser “reducidos”, cuando ellos más se declaran irreductibles, y justifican su posición 

– y su reación – apelando a su “modo de ser”, es decir, a su cultura particular y 

diferente y a su identidad específica. (Bartomeu Melià 1981, pg. 06) 

 

Como afirmavam, este seria o antigo e bom modo de se viver. Ainda existiria outro termo 

usado para designar algo bastante similar: o teko (ou tekó). Segundo Montoya, em Tesouro de 

la lengua guaraní (2001 [1639]), este conceito poderia ser traduzido por: ser, estado de vida, 

condição, estar, costume, lei, hábito. O teko Guarani, como aponta Bartomeu Melià, mostra-se, 

principalmente, através de duas categorias: a espacialidade e a tradição. 

A forma como os Guarani se organizam no espaço, ou, em outros termos, como imprimem 

sua lógica sobre o território, constitui-se enquanto elemento primordial de seu “modo de ser”. 

O tekoha (ou tekoá), o local onde se reproduz a cultura Guarani, não se limita às casas e roçados, 

mas compreende todo o espaço necessário para que eles possam “viver segundo os seus 

costumes”. O conceito de tekoha, enquanto espaço do costume e da liberdade, claramente, 

entrava em conflito com as pretensões dos jesuítas de conversão dos costumes – introdução de 

um outro “modo de ser” – e de redução – imposição de uma nova configuração espacial. 

A espacialidade Guarani também compreende um modo particular de vivê-la. Os 

costumes dos “antigos” são descritos pelas fontes históricas como seminômades, na medida em 

que se dedicavam à agriculta, sem, necessariamente, fixar-se num mesmo território por muito 

tempo. As migrações Guarani não se limitariam, portanto, àquelas causadas pela fuga dos 

encomenderos e missões.  

Essas migrações, célebres nos estudos etnológicos a respeito dos povos Tupi-guarani, 

teriam como motivo principal a busca da “Terra sem Mal”, o Yvy Marane'y (ou yvy marãey). 
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Sem negligenciar completamente as análises que colocam essa busca no plano da religião e da 

metafísica (CLASTRES, Hélène, 1978; CLASTRES, Pierre, 1990), Bartomeu Melià propõe 

um retorno à primeira tradução do termo Yvy Marane'y. Segundo o Padre Ruiz Montoya, o 

significado dessa expressão poderia ser traduzido por “solo intacto, que ainda não foi 

edificado”. 

A busca da “Terra sem Mal” teria, portanto, segundo seu uso original, um sentido mais 

econômico e ecológico, a saber: a busca de terras virgens para ocupar. Assim, em seus 

deslocamentos buscavam, sobretudo, um solo onde poderiam viver segundo o “modo de ser 

autêntico” Guarani. A colonização, entretanto, teria colocado inúmeras barreiras a essas 

aspirações. 

A tradição, o segundo eixo de sustentação do teko, por sua vez, foi amplamente combatido 

pelos missionários jesuítas. As tradições Guarani descritas nos relatos jesuíticos são: a nudez, 

a poligamia, o canto e a dança. Apesar das primeiras terem sido duramente combatidas, o canto 

e a dança não foram alvos da oposição jesuítica. Mas, pelo contrário, eram exaltados como a 

marca da profunda religiosidade desse povo. Para os Guarani, os cantos e as danças 

funcionavam como resistência aos ensinamentos trazidos pelos padres; pois, por meio desses, 

afirmavam a própria identidade e reproduziam o “modo de ser” (teko) 

Tendo em vista os Guarani contemporâneos, Bartomeu Melià retoma o tema da 

“espacialidade” no artigo “A terra sem mal dos Guarani: economia e profecia” (1990). 

Assentado em estudos arqueológicos recentes, Melià argumenta que os Guarani, desde tempos 

longínquos, teriam escolhido ocupar terras de alto rendimento produtivo, como as proximidades 

da bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. A questão da terra, portanto, mostra-se central 

para a compreensão do “modo de ser” tanto dos Guarani “antigos” quanto dos “atuais”. 

Como afirmara anteriormente, segundo o modo Guarani de compreender o espaço, a terra 

não seria tomada como simples meio de produção econômica, mas sim como tekoha. Como foi 

traduzida por Montoya, o tekoha poderia ser traduzida por “o lugar onde se dão as condições 

de possibilidade do modo de ser Guarani”. Enquanto espaço físico e sociopolítico, o tekoha é 

constituído, basicamente, por três elementos: o espaço preservado (onde se pesca e caça), o 

espaço cultivado (onde se planta milho, mandioca, etc.) e o espaço das casas (onde se entrelaça 

o político e o social). Deste modo, a terra considerada adequada para se viver segundo o “modo 

de ser” Guarani, não é somente uma terra produtiva para a agricultura, mas um espaço que 

contenha em si as três dimensões da tekoha. 
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O ideal de terra, também, é impregnado por julgamentos religiosos. Como narram os 

mitos, a terra teria sido criada pelo primeiro Pai (Ñamandu) e, desde o surgimento da 

humanidade, sua perfeição encontrar-se-ia ameaçada pelo desequilíbrio. A fonte deste 

desequilíbrio seria a forma desregrada com que os humanos usufruem dela, comprometendo 

suas bases. A deterioração de um território específico pode começar por qualquer um dos três 

espaços constituintes do tekoha: a mata, o roçado ou a aldeia.  

Atualmente, a despeito de toda a destruição causada pela ocupação desregrada dos 

brancos, de acordo com Melià, os Guarani, com muita dificuldade, esforçam-se para encontrar 

ou recriar espaços ecológicos semelhantes aos tradicionais. Ou seja, por meio da reprodução do 

tekoha, estariam, por outra via, dando continuidade à busca pela “Terra sem Mal”. 

A partir dos estudos empreendidos por Bartomeu Melià, cujos esforços, como esperamos 

ter demonstrado, resumem-se à tentativa de tornar a busca Guarani da “Terra sem Mal” mais 

“mundana” e de pôr no centro das discussões a respeito desse povo indígena a sua luta para 

reproduzir seu nhandereko (“modo de ser”) diante das dificuldades impostas pelos não-

indígenas; desenvolveram-se duas linhas de estudo a respeito dos Guarani. 

A primeira delas, a nosso ver, é representada pelos trabalhos de Maria Inês Ladeira. Como 

a autora descreve em seu livro “O Caminhar sob a Luz” (2007), à medida que a região do litoral 

sudeste brasileiro se desenvolvia economicamente, impulsionada, sobretudo, pelo turismo, os 

poucos Guarani que ainda ocupavam essa mesma região eram, cada vez mais, ameaçados. 

Vistos como nômades e aculturados, a estes as terras eram negadas, uma vez que, supostamente, 

seriam provenientes de outros países, principalmente do Paraguai. Embora encurralados pela 

especulação fundiária, os Guarani não aceitavam lutar pela demarcação de suas terras, pois 

alegavam que a delimitação as descaracterizaria. Neste complexo cenário político se enquadra 

o trabalho de Maria Inês Ladeira. Tomando como base a mitologia desses grupos indígenas, a 

autora argumenta sobre a importância – ou melhor, a centralidade –, da Serra do Mar, da Mata 

Atlântica e do mar (o oceano Atlântico) para a cosmologia e dinâmica social dos Guarani, 

sobretudo, os Mbya-Guarani. 

De acordo com estudos etnológicos recentes, os Mbya atuais seriam os “descendentes 

daqueles grupos que não se submeteram aos encomenderos espanhóis e tampouco às missões 

jesuíticas, refugiando-se nos montes e nas matas subtropicais da região do Guairá paraguaio e 

dos Sete Povos” (AZANHA, Gilberto & LADEIRA, Maria Inês, 1988, pg. 15-16). Partindo de 

seu território de origem – ao norte, a porção do Paraguai Oriental entre os rios Yguazu e 
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Monday, ao sul, o alto Paraná, ainda no território paraguaio – os Mbya penetraram o território 

da Argentina e do Brasil. Em território brasileiro, uma significativa parcela dos Mbyá 

empreendeu longas caminhadas rumo ao litoral sudeste. O motivo pelo qual desejavam atingir 

o mar, como aponta Maria Inês Ladeira (2007), não se diferenciaria completamente daquele 

que levou os Apapocúva-Guarani ao litoral paulista no início do século passado. 

Por meio dos movimentos, os Mbya desejam atingir a “A Terra sem Mal”. Assim como 

para os Apapocúva, para os Mbya da atualidade o mar teria um caráter cosmológico ambíguo. 

Ao mesmo tempo em que aparece como um obstáculo a ser transposto, o mar seria um ponto 

de chegada, pois em suas proximidades, mais propriamente na Serra, o destino Guarani se 

realizaria. 

A escolha pelos territórios na Serra do Mar se assentaria na interpretação que fazem do 

mito de origem da “Terra em que vivemos” (yvy pyaú) (AZANHA, Gilberto & LADEIRA, 

Maria Inês, 1988, pg. 21). Nesse mito, que narra os eventos que sucedem a destruição da 

“primeira terra”, Ñamandu Ru Ete, “o criador, o absoluto” (CADOGAN, L, 1997, pg. 28), 

delega o trabalho de criar uma “nova terra” a um de seus filhos, Ñanderu Papá Miri. Tendo em 

vista que, desde o princípio, era sabido que esta nova terra não estava destinada a durar, 

Ñanderu Papá Miri, além de criar o cachimbo (petyngua) e o fumo (pety), criou barreiras de 

pedra, a Serra do Mar, de modo que o novo não fosse, como o anterior, inundado (Idem, pg. 

105). A partir disso, conjecturam os Mbya que Ñanderu Papá Miri, que, carinhosamente, 

chamam de “bisavô”, teria habitado o litoral. Prova disso, alegam, são os nomes pelos quais 

são conhecidos esses lugares (AZANHA, Gilberto & LADEIRA, Maria Inês, 1988, pg. 28). 

Como os próprios Mbyá afirmam, as terras que buscam habitar são seus tekoá, ou seja, o 

“lugar onde é possível manifestar a nossa maneira de ser” (Idem). A ocupação desses lugares, 

onde podem “viver bem”, reproduzindo o ñandereko, “os nossos costumes” (Idem, pg. 23), 

significa a própria condição para ser Guarani – como sugere a expressão usada pelos Ñandeva 

atuais para nomear o mar: “a água ao lado da qual somos Guarani” (Idem, pg. 22). A fixação 

em um determinado tekoá segue algumas regras gerais, como: o local deve estar dominado por 

mato; a terra deve ser passível à construção de roçados; deve ficar relativamente distante das 

“comunidades brancas”, evitando, assim, qualquer tipo de conflito futuro. 

Segundo os Mbya-Guarani, somente aqueles que vivem em conformidade com as normas 

do “modo de ser”, mantendo as relações de parentesco e de reciprocidade, construindo a roça e 

participando das rezas, ou seja, aqueles que vivem o tekó porã, a “boa vida”, podem receber as 
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“belas palavras” (LADEIRA, Maria Inês, 2007) e, por conseguinte, almejar atingir, finalmente, 

a “Terra sem Mal”. 

De qualquer modo, o fato é que a procura da “terra sem mal” parece, hoje, concentrar-
se na manutenção de um lugar onde os Guarani possam “viver bem”, isto é, onde 
possam reproduzir o ñandereko (“nosso modo de ser”). (Azanha e Ladeira, 1988, pg. 
22). 

 

As andanças seriam, portanto, motivadas pela incerteza que envolve a identificação e 

escolha destes lugares sagrados. Caberia aos líderes religiosos, “iluminados” pelas “belas 

palavras”, ouvirem as mensagens de Ñanderu. Por meio destas, dizem eles, o “nosso pai 

verdadeiro” reitera a missão dos Mbya, a saber, a de “procurar seus verdadeiros lugares”, e dita 

os caminhos para encontrá-los. 

Empenhados na tarefa de “sustentar” o mundo, veem como necessária a procura dos 

“lugares originais”, onde há “mata, água boa, terra para o plantio do milho, liberdade para a 

reza”, elementos esses centrais para o cumprimento das “normas do bom comportamento”. 

Como alternativa à dificuldade de encontrá-las, pode-se optar por criar uma nova tekoá, 

contanto que esta se encontre dentro dos “mesmos ‘limites’ preestabelecidos pelos antepassados 

míticos”. A fundação desta a partir da “recriação” dos “elementos originais existentes em yvy 

apy”, “o lugar exemplar criado por Nhanderu, onde desceram seus filhos, na terra”, aliás, 

apresenta-se como outra possibilidade para “retornar ao infinito” (LADEIRA, Maria Inês, 

2007). 

Ao lado dessa abordagem que tenta “articular significados míticos e aspectos econômicos, 

ecológicos e sociais na abordagem dos deslocamentos” (PISSOLATO, E, 2007, pg. 110), há 

aquela iniciada por Ivori Garlet (1997), cujos fundamentos se assentam mais na História que 

nos Mitos. Segundo o antropólogo, aqueles aos quais nos referimos, atualmente, através do 

etnônimo Mbya, tratam-se dos descendentes daqueles que na documentação do período colonial 

eram chamados de Ka’yguá (os do mato, ou os Monteses). Alheios ao sistema reducional e ao 

de trabalho escravo no regime de encomendas, os Ka’yguá teriam se mantido, relativamente, 

isolados em seu território original, o Yvy Mbyte (“O centro do mundo), localizado na porção 

leste do Paraguai, até meados do século XVII. A partir desse período, no entanto, passaram a 

sofrer sucessivos ataques das autoridades coloniais espanholas. O objetivo destas era, 

principalmente, a apropriação dos territórios dos Monteses, nos quais abundavam a erva-mate 

e a madeira. Diante da resistência violenta desses indígenas, que rechaçaram tanto as tentativas 

de implementação de reduções jesuítas em seus territórios e quanto as de transferência em 
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massa para reduções longínquas, contra eles foram organizadas expedições militares, por meio 

das quais pretendiam escravizá-los ou, simplesmente, exterminá-los, de modo que o acesso a 

seus territórios fosse garantido. Em resposta a esses ataques, os antigos Mbya optaram, em 

certas ocasiões, pelo enfrentamento armado e, em outras, pela fuga. De um modo ou de outro, 

o seu objetivo era o de preservar o “modo de ser” e de se manter, a qualquer custo, dentro dos 

limites do território original.  

Com a independência do Paraguai, em 1811, as relações entre a sociedade nacional e os 

Ka’ygua recrudesceram ainda mais. Ao término da Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870), o 

Estado paraguaio possuía sob seu controle 98,5% das terras (GARLET, I; ASSIS, V, 2009, pg. 

29), das quais logo abriu mão a fim de “levantar fundos e equilibrar a economia interna” (Idem). 

A maior parte dessas terras, porém, fora adquirida por grandes empresas estrangeiras, cujo 

objetivo era a exploração da erva-mate e do apepu (Citrus aurantium). O loteamento de toda a 

área rural do Paraguai e sua posterior venda para as grandes empresas, evidentemente, resultou 

no esbulho definitivo das terras dos antigos Mbya.     

Pode-se concluir, portanto, que a emergência do latifúndio atingiu o território Mbyá 

como onda avassaladora, fracionando-o e sendo transferido ao domínio particular. Os 

Mbyá, que até então puderam permanecer relativamente isolados nas florestas, 

tiveram que, cada vez mais, considerar as relações com os proprietários aos quais 

ficou condicionada a possibilidade de permanência sobre as áreas. (Garlet e Assis, 

2009, pg. 31)    

 

Impossibilitados de fugir para locais compreendidos pelo território original, aqueles que 

não foram submetidos à escravidão e que não morreram devido às epidemias, tão características 

do período colonial, tiveram que se deslocar para além dos limites do Yvy Mbyte. Esses 

deslocamentos, portanto, caracterizavam-se enquanto fuga, cujo objetivo era o “retorno à 

selva”. Por meio deste, pretendiam manter sua “independência ao domínio externo” e a 

“vivência dos costumes dos antigos” (Idem, pg. 36). De acordo com o autor,  

Observa-se, portanto, que a mobilidade espacial dos Mbya nos moldes 

contemporâneos não se constitui em um “vício de caráter ou instinto migratório” 

como afirmou Muller. Embora houvesse uma predisposição cultural para esta 

dinâmica, a mesma foi superdimensionada e intensificada pela situação de contato 
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interétnico. (Garlet e Assis, 2009, pg. 37)     

  

Tais deslocamentos empreendidos pelos Mbya em face ao esbulho de suas terras, 

resultaram na redefinição de seus territórios, que passou a ser reconhecido como “amplo, aberto 

e descontínuo” (Idem, pg. 39). Esses movimentos, portanto, não se encaixariam na no conceito 

de migração tal qual ele é, normalmente, evocado entre os guaraniólogos. Como aponta Garlet, 

A maioria dos estudiosos preservou e/ou, simplesmente, transcreveu a expressão 

“Terra Sem Mal” (TSM), citanda por Nimuendaju ([1914]1987), para justificar tudo quanto 

se relaciona às migrações numa ampla abrangência temporal e espacial. Assim, a TSM 

tornou-se a panaceia para todos os males, principalmente os gerados pela unanimidade. 

(Garlet e Assis, 2009, pg. 37) 

 

Nesse sentido, o autor propõe um conceito mais amplo, que englobe toda a variabilidade 

de deslocamentos, inclusive a migração, a saber: mobilidade. Dentro deste conceito, encerram-

se os processos de desterritorialização e de reterritorialização. Além desses haveria ainda a 

circularidade, que se constitui na ‘mobilidade exercida pelo grupo no interior de um espaço 

conhecido e delimitado culturalmente, entendido como território” (Idem, pg. 40). 

 O território original, com demonstra Garlet, teria se expandido por meio da 

desterritorialização (o esbulho das terras) e reterritorialização (por meio da impressão da 

antiga lógica territorial Mbya em novos domínios). De acordo com as fontes históricas, antes 

do contato interétinico, a mobilidade experimentada pelos Mbya, provavelmente, limitava-se à 

circulação dentro do “território original”. Depois do contato com a sociedade ocidental, 

entretanto, teriam se intensificado as migrações, que, na maioria das vezes, apresentava-se 

como fuga. Por fim, resume Garlet: 

Observa-se que a mobilidade Mbyá é multifacetada e multicausal. Ela não se encaixa 

ou se restringe à categoria de migração e/ou à busca da Terra sem Males.  

Portanto, a mobilidade Mbyá é o resultado da combinação de traços culturais com o 

impacto interétinico, ou seja, como resultado de um traço cultural historicamente 

construído, que possui variáveis que se combinam e recombinam a cada momento e 

situação. (Garlet e Assis, 2009, pg. 42-43) 

 

Tentando conciliar ambas as perspectivas, Clovis A. Brighenti (2010) discute o papel dos 

Estado Nacionais – especificamente, Brasil e Argentina –, cujas políticas se pautaram na 
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necessidade de incorporar os grupos indígenas aos demais cidadãos do país, para o atual estado 

de desintegração em que se encontram os Guarani. O referido processo de incorporação teria 

se dado, principalmente, através das reduções, do esbulho das terras, da demarcação de 

territórios diminutos e, mais recentemente, da educação escolar, que tinha como principal 

objetivo a “modificação de seus padrões de cultura” (BRIGHENTI, C, 2010, pg. 16). À medida 

que a intervenção dos Estados se intensificava, os Guarani passaram a recorrer, cada vez mais, 

aos deslocamentos territoriais. Estes, porém, não tinham um único sentido: ora eram realizados 

no sentido oeste-leste, ora oeste-leste. Embora nas narrativas pessoais sejam arroladas uma série 

de motivações para tais deslocamentos, o autor afirma: 

Um aspecto está presente em praticamente todas as respostas: a busca de espaço, a 

busca de terra, tanto na esfera física, como espaço concreto, quanto na esfera 

transcendental, a busca da terra sem mal, espaços ecologicamente preservados que 

possibilitem viver o agudjire/perfeição, a passagem para o sagrado. (Brighenti, 2010, 

pg. 133) 

 

2.3. Uma rede que conecta aldeias 

Tomando como ponto de partida as narrativas a respeito dos deslocamentos, cuja coleta 

se deu durante o trabalho de campo com os Mbya e Chiripa Guarani de diversas aldeias 

localizadas no estado de Santa Catarina, Flávia Cristina de Mello buscou contornar as teorias 

monocausais sobre os movimentos espaciais Guarani. Embora todos eles tenham como intuito 

a “resistência à extinção étnica e a busca do Nhandereko” (MELLO, F, 2001, pg. 129), muitos 

são os eventos que podem desencadear tais movimentos:  

Visitas aos parentes, expropriação progressiva de terra, a ausência de condições de 

vida adequada à manutenção do “modo de ser” Guarani, a morte de uma liderança, os 

conflitos interétnicos pela posse e ocupação das terras, as lutas armadas deles 

decorrentes constantes em todo o território Guarani, arranjos matrimoniais, a 

devastação ambiental e a destruição dos elementos naturais necessários para a 

manutenção dos costumes, a subsistência das famílias, desacordo entre parentes, entre 

outros temas, são narrados nos trechos que recorto das falas dessas pessoas. (Mello, 

F, 2001, pg. 129) 

 

Além disso, Flávia de Mello propõe que os deslocamentos podem ser divididos, para 

questão de análise, em dois tipos bastante distintos, a saber: migração e mobilidade.  
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O primeiro, ligado a situações de expulsão ou mudança necessárias por questões 

culturais e tradicionais, e o segundo ligado à circularidade entre as aldeias, realizando 

com a finalidade de visitar parentes, levar notícias, bens materiais, presentes, 

remédios, sementes, etc., para outras aldeias, para adquirir conhecimentos com 

grandes especialistas, para procurar um cônjuge e se casar, enfim, para compor e 

reproduzir uma rede de reciprocidade entre as aldeias, e para tanto, as relações de 

parentesco são fundamentais.  (Mello, F, 2001, pg. 150-151) 

 

Em artigo de 1989, porém, Maria Inês Ladeira já havia discutido a distinção entre 

migração e mobilidade entre aldeias. Neste, afirma que: 

Na concepção de território dos Mbya-Guarani está implícita uma dinâmica (política, 

social, religiosa e econômica), entre os vários agrupamentos, essencial à reprodução 

de seu mundo, onde se desenvolvem relações diversas que não se coadunam com os 

critérios de delimitação de terras indígenas empregados pelos órgãos oficiais. 

(Ladeira, M, 1989, pg. 60) 

 

Em seguida, complementa: 

A forma como os grupos familiares se organizam no seu território e o desenho de sua 

mobilidade entre aldeias, em função da procura de casamentos e das relações de 

parentesco, fazem, implícita, uma busca de equilíbrio fundada numa ideia de 

harmonia e prosperidade social. [...] a situação de crise que aflige uma delas, num 

dado momento, é compensada pela prosperidade de outra. Desta forma, a reprodução 

da sociedade Mbya do litoral como um todo é condicionada pela relação de 

dependência entre as várias aldeias. Em síntese, uma aldeia em crise sucumbiria não 

fosse a prosperidade e outra que nela projeta seus reflexos. (Ladeira, M, 1989, pg. 61) 

 

Como afirma Elizabeth Pissolato (2004, 2007), as caminhadas teriam outras funções além 

das já mencionadas. A partir de sua pesquisa etnográfica junto a grupos Mbya no litoral do 

estado do Rio de Janeiro, a autora propõe uma nova abordagem a respeito da mobilidade. 

Distanciando-se da imagem do “Guarani religioso” (Cadogan, Léon, 1997; Nimuendajú, Curt, 

1987), a qual teria enviesado a maioria das abordagens acerca da mobilidade Guarani, Elizabeth 

Pissolato afirma que no “caminhar/mover-se (oguata) estão presentes simultaneamente 



 

51 
 

aspectos do parentesco e da organização social e princípios cosmológicos e noções importantes 

para a definição de pessoa Mbya” (PISSOLATO, E, 2004, pg. 72). A capacidade de movimento, 

com efeito, seria a característica essencial dos seres com agência. Além disso, em certa medida, 

a própria duração da Pessoa depende do movimento. Resume a autora, “a capacidade de 

movimento/locomoção/mudança de lugar, parece-me, é condição e instrumento para a 

manutenção deste estado [de bem-estar/prazer/alegria], e, consequentemente, para a própria 

manutenção da Pessoa” (idem, pg. 73).  

Embora estabeleça o seu foco de análise nas “orientações pessoais na vivência do 

parentesco”, Elizabeth Pissolato (2007, pg. 214) não negligencia a importância dos coletivos 

no plano estrutural. Sugere que: 

Melhor que buscar um lugar primeiro onde estariam expressos os princípios mais 

fundamentais do parentesco, vale perceber como a estrutura aberta que o parentesco 

mbya define não se faz corresponder plenamente a qualquer dimensão coletiva ou de 

grupo (mais ou menos extenso), mas realiza-se no movimento das pessoas e deste 

mesmos coletivos. (Pissolato, E, 2007, pg. 214) 

 

Diante da dificuldade de definir a unidade local, que ora aparece como uma única família, 

uma parentela, ora como reunião de parentelas, pois, de fato, “o mesmo elemento de 

instabilidade que marca a trajetória das pessoas na Terra recorta os coletivos humanos, em 

âmbitos diversos” (ibid., pg. 217), sugere que: 

Os coletivos ganham forma nos vários contextos espaciotemporais, não parece ser nos 

termos da reciprocidade entre grupos que o “sistema” seria mais bem descrito, mas 

antes como processo voltado para a produção de pessoas que se realiza justo nesta 

dinâmica da constituição temporária de perspectivas – pessoais e coletivas, e sempre 

em relação -, que caracteriza a mobilidade e a multilocalidade mbya. (Pissolato, E, 

2007, pg. 217)  
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2.4. Buscando os brancos 

Como ficará mais claro no próximo capítulo, muitos são os motivos que os Mbya-Guarani 

com quem convivi apresentam para justificar suas andanças. De Juliano Cabral Ramires escutei 

pela primeira vez uma história de deslocamento territorial devido à morte de um parente: 

Antes de mudar para cá [aldeia Araça-Mirim] eu morava na aldeia de Miracatu. Lá o 

meu irmão é cacique e eu já dava aula na escola da aldeia. Tinha uma casa boa, com 

geladeira e máquina de lavar. Coisas que aqui eu nem tenho condição de ter, porque 

não tem energia elétrica. Minha mulher gostava muito de morar em Miracatu. Mas, 

quatro anos atrás, a minha mulher ficou grávida. Ele nasceu, era um menino, mas ficou 

muito doente. Ele ficou internado um tempo, mas depois morreu. Tivemos que 

enterrar o corpo dele na aldeia mesmo. Todo dia que eu passava pelo lugar onde ele 

foi enterrado eu lembrava dele, e ficava muito triste. Então eu já queria me mudar de 

lugar, foi aí que o Paulo [Cavanha], que é casado com a minha irmã mais velha, me 

convidou para morar aqui na aldeia. Eu vim sem pensar muito, mesmo sabendo que 

aqui as coisas seriam bem mais difíceis. (Juliano Cabral Ramires, 2015) 

 

De Paulo Canha escutei algo muito semelhante. Disse-me,  

Morava no rio Branquinho, em Cananeia. Lá até que era bom. Tinha uma rocinha e 

na aldeia só morava a minha família. Era mais calma, muito silêncio, sabe? Mas daí 

aconteceu que meu irmão mais velho morreu. Ele tinha ido para a cidade, logo de 

manhãzinha. Estava voltando, já era de tarde. Veio o carro e atropelou mesmo, na 

beirada da estrada. Eu era muito amigo dele, sempre moramos na mesma aldeia, desde 

crianças. Quando ele morreu eu fiquei muito triste, queria desistir de tudo. Daí falei 

pro Renato [Benitez, morador da aldeia Pindoty]: Estou cansado, acho que vou para 

o Paraguai, ainda não sei. Daí ele falou dessa terra aqui, que era boa, tinha rio, tinha 

mato mesmo. (Paulo Cavanha, 2015) 

 

Conforme as narrativas, não só existem muitos motivos para os deslocamentos, mas, na 

maioria das vezes, um mesmo movimento apresenta diversas causas. Por exemplo, noutras 

ocasiões, ouvi de Paulo que a sua mudança para Pariquera-Açu se deu pela perda de roça em 

Cananeia e porque a aldeia ficava longe demais da cidade. 

Um dia, foi muito ruim mesmo. Minha mulher estava assim, no mato, perto da casa. 

Não sei o que ela estava fazendo. Mas veio uma cobra e picou a mão dela. Ela ficou 

muito doente, febre mesmo. Não tinha remédio pra fazer ela ficar boa. Daí tinha que 
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chamar juruá pra levar no hospital. Mas a aldeia ficava longe da cidade. E o carro 

nem podia chegar na entrada da aldeia, parava bem longe, tinha que caminha bastante 

mesmo. Ainda bem que deu tempo de levar ela no hospital, ficou boa mesmo. Mas 

daí já comecei a não gostar. O taxi não vinha na aldeia, não tinha como ir na cidade. 

Daí também não é bom. (Paulo Cavanha, 2015) 

  

Sobre a localização da aldeia Araça-Mirim, Paulo, certa feita, disse-me: 

Aqui eu gosto. É longinho, tem silêncio, não dá pra ouvir carro passando na estrada. 

Também tem muito mato, muito bichinho. Os juruá também não vêm muito aqui, só 

de vez em quando pra vender sorvete, doces pras crianças, essas coisas. O pessoal da 

igreja eu já avisei que não pode entrar aqui, tem que falar mesmo. Mas também a 

aldeia não é tão longe da cidade, dá pra chamar taxi, ele vem bem rápido. Também o 

SESAI [referindo-se aos profissionais do Secretaria de Saúde Indígena] vem toda 

quarta. Também dá pra ter escola boa, vem a caminhonete da prefeitura trazer 

merenda toda a semana. Isso é muito bom. (Paulo Cavanha, 2015) 

 

A importância do acesso facilitado à cidade também é salientada por Mariza Silveira 

(16), que nasceu na aldeia Pintoty: 

No começo a aldeia não era aqui, era lá em cima, bem no morro. Eu lembro que 

quando eu era criança, e meu pai ainda era vivo, à noite a gente ficava olhando as 

luzes da cidade dos juruá. Era muito bonito, e a gente ainda não tinha luz aqui na 

aldeia. Nessa época era difícil ir pra cidade, tinha que andar bastante numa trilha no 

meio do mato. Mas, depois foi mudando. Foi construindo casa mais pra baixo, mais 

pra baixo, e agora estamos aqui, bem perto da cidade. No começo, não tinha juruá 

por perto. Agora tem demais. E eles vêm aqui na aldeia sempre. Tem menino que 

vem jogar bola aqui na aldeia. Vem crente, quase todo dia. Vem todo mundo. Isso 

eu não gosto, tem gente trazendo coisas ruins para aldeia. (Mariza Silveira, 2016) 

Bem como as migrações, a mobilidade entre aldeias também parece, atualmente, 

pautar-se numa aproximação com o “mundo dos brancos”. 

A gente viaja mesmo, pega taxi mesmo. E vai pra outra aldeia, passear um pouco. Mas 

agora só vai de carro. Os mais novinhos, adolescentes, né? Também viajam mesmo. 

Mas eles querem saber de outras coisas. Eles vão pras aldeias que tem mais bagunça, 

que tem forró e baile. Querem é saber de festa. Daí tem que ir em aldeia que tem coisa 

boa, tem energia, tem festa. Aqui, você sabe, ninguém vem porque aqui eu não deixo 

fazer festa. Então tem que ir pra outra aldeia mesmo. (Paulo Cavanha, 2015) 
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Como iremos desenvolver noutro capítulo, tudo se passa como se, atualmente, fosse 

absolutamente necessária a relação com os brancos, principalmente, devido aos bens que desta 

podem extrair. Por isso, é a possibilidade de com eles estabelecer contato que motiva uma 

significativa parcela dos movimentos, sejam eles migratórios ou de mobilidade entre aldeias. 

Nesse quesito, as aldeias instaladas no Vale do Ribeira, são privilegiadas. Isso porque, devido 

às características ambientais, econômicas e sociais da região, os Mbya-Guarani podem, com 

menos riscos, lançarem-se nesse tipo de relação; uma vez que, ao mesmo tempo que conseguem 

manter a sua autonomia em suas aldeias relativamente isoladas, possuem acesso facilitado às 

cidades, cuja população, como já dissemos, é composta, em sua grande maioria, por pessoas 

em condição de pobreza e que, por isso, do ponto de vista dos Mbya, não significariam um 

grande perigo.   
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CAPÍTULO 3 – AS ALDEIAS 

 

E ao lado das diferenças devidas ao isolamento, existem 
aquelas, também importantes, devidas à proximidade: 
desejo de oposição, de se distinguir, de serem elas 
próprias [...] Por conseguinte, a diversidade das culturas 
humanas não nos deve induzir a uma observação 
fragmentária ou fragmentada. Ela é menos função do 
isolamento dos grupos que das relações que os unem. 

Lévi-Strauss, C, 1976, pg. 57 

 

O trabalho de campo em que se baseia esta dissertação transcorreu, de forma bastante 

irregular, entre o início do ano de 2015 e a metade de 2016. No entanto, ao longo desse dilatado 

espaço de tempo, convivi, de fato, com os Guarani por somente três meses. Neste curto, porém 

intenso, período pude experimentar o dia a dia em duas aldeias que, embora estejam separadas 

por poucos quilômetros, facilmente superados por meio de uma estreita e sinuosa trilha aberta 

nas proximidades das margens do córrego cujas águas as abastecem, provocou-me, muitas 

vezes, a impressão de que em muito se diferenciavam. 

Não obstante as divergências, que neste capítulo pretendemos esmiuçar, a população de 

ambas as aldeias é constituída, integralmente, por membros do subgrupo Mbya. De acordo com 

a classificação de tipo genético elaborada Aryon Dall’Igna Rodrigues (1986), que, em linhas 

gerais, “consiste em reunir numa só classe as línguas que tenham tido origem comum numa 

língua anterior” (MELATTI, J, 2014, pg.59), a língua Guarani pertence à família linguística 

Tupi-Guarani, que, por sua vez, faz parte do amplo tronco linguístico Tupi. Identificá-los 

enquanto Guarani, porém, não era o suficente; pois esta categoria ainda englobava diversos 

agrupamentos que em muito se diferenciavam. Tendo como base diferenças “linguísticas, mas 

também por peculiaridades na cultura material e não-material”, Egon Schaden (1974, pg.2) 

propôs a classificação dos Guarani que, atualmente, vivem em território brasileiro em três 

subgrupos, a saber: os Kaiowá, os Ñandeva e os Mbya. Apesar das críticas que, de quando em 

quando, são dirigidas à classificaçao, esta, como defende Maria Inês Ladeira (2007, pg.34), não 

deve ser vista como mero “formalismo classificatório, pois corresponde também a uma 

definição de diferença apontada e vivida pelos próprios índios”. 

Os Mbya que, naturalmente, reconhecem-se como um grupo diferenciado, descendem, ao 

que tudo indica dos grupos Guarani que não se “submeteram aos encomenderos espanhóis e 

tampouco às missões jesuíticas, refugiando-se nos montes e nas matas subtropicais da região 

do Guaíra paraguaio e dos Sete Povos” (LADEIRA, M, 2007, pg.35). Não há consenso quanto 
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ao significado do termo Mbya. Egon Schaden traduz, simplesmente, como “gente” (1974, pg.3). 

Porém, de acordo com Ladeira (1984, pg.123), Mbya “quer dizer estrangeiro, estranho, aquele 

que vem de fora, de longe, segundo informação do cacique José. Os Guarani da costa assim se 

referem aos Guarani que vieram do sul”. Ao assumirem o caráter exógeno de seu grupo, os 

Mbya não só afirmam sua origem diferenciada, pois teriam sido criados “em primeiro lugar por 

Nhanderu”, mas também o seu destino comum: retornarem para junto de seu criador, no Yvy 

Marãey (“A Terra sem Mal”). Inclusive, talvez este seja um dos principais motivos dos Mbya 

serem o único subgrupo Guarani que continua migrando para o leste, em direção ao Oceano 

Atlântico (LADEIRA, M, 2007, pg.40). 

 

3.1. Aldeia Pindoty 

No município de Pariquera-Açu, no Médio Ribeira, encontra-se a aldeia Pindoty, que em 

Mbya significa “muita palmeira”. O acesso à aldeia é feito através da rodovia SP-226, que liga 

Pariquera-Açu a Cananeia. Na altura do quilômetro onze da referida rodovia, existe um desvio 

que dá acesso à recém-formada Vila Clementina. A partir desse ponto, o trajeto se torna mais 

difícil em razão das péssimas condições em que se encontram as estreitas e esburacadas ruas de 

terra do bairro periférico. Seguindo, aproximadamente, três quilômetros em sentido leste, numa 

área completamente rural, encontra-se a entrada da aldeia Pindoty. 

Seu fundador, o ex-cacique Ângelo Silveira, infelizmente, faleceu em 2011. No entanto, 

muitos que ainda lá vivem guardam na memória a história de Ângelo e da criação da aldeia. 

Segundo os relatos de seus familiares, Ângelo nasceu numa aldeia na Argentina; porém, ainda 

jovem, mudou-se com seus avós maternos para a aldeia de Chapecó (SC). Isso porque, desde 

muito cedo, Ângelo manifestava o desejo, bastante comum entre os Mbya-Guarani, de 

“conhecer as aldeias dos parentes”12. Mais tarde, ainda em Chapecó, casou-se com Lúcia. Em 

decorrência dessa união, mudou-se para aldeia Rio Branco, localizada em Itanhaém (SP), onde 

viviam seu sogro e sogra. Todos me apontaram que seria bastante comum morar, durante os 

primeiros anos após o casamento, junto da família da esposa, uma vez que as mulheres não 

poderiam "suportar a saudade de seus pais". Naquela época, de acordo com Lúcia (viúva de 

Ângelo) e os arquivos do CTI, o cacique de Itanhaém era Zezinho, filho do capitão Francisco 

(ex-cacique e fundador da aldeia Rio Branco). Este, porém, encontra-se com idade avançada e  

                                                           
12Entre os Mbya-Guarani, a categoria “parente”, muitas vezes, abarca todos aqueles que falam a mesma língua e 
que compartilham dos mesmos costumes, sejam eles consanguíneos ou não. O fundamento dessa distinção entre 
“parentes” e “não-parentes”, como ficará mais claro a seguir, encontra-se no conceito nativo de nhe’e (alma). 
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Entrada da aldeia Pindoty, Pariquera-Açu(SP), 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Córrego que abastece a aldeia e, ao fundo, a casa de reza. Aldeia Pindoty, Pariquera Açu (SP), 2015. 
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com a saúde bastante debilitada. Em razão disso, na aldeia Rio Branco, o cacique já não 

convocava reuniões, tampouco participava dos encontros entre as chefias Guarani da região. 

Se, por um lado, a falta de engajamento político da liderança garantia o isolamento e a 

consequente independência da aldeia, como argumentava a família de Zezinho em sua defesa; 

por outro, fazia com que a população do Rio Branco não usufruísse dos recursos advindos dos 

“projetos” e de outras relações com a sociedade juruá. Diante das exigências do “mundo 

moderno”, onde o estabelecimento de relações com os brancos e suas instituições é 

imprescindível para a continuidade do que restou do mundo Guarani (garantia do direito sobre 

as terras ocupadas, alimentação, auxílio médico, etc.), decidiram que Ângelo deveria ocupar o 

cargo de cacique, enquanto Zezinho, a contragosto de sua família, assumiria como vice-cacique. 

Os desentendimentos entre aqueles que apoiavam Ângelo e aqueles que apoiavam Zezinho, ou, 

nas palavras de Lúcia, entre os “sulistas” e os “paulistas” – em referência à origem de sua 

família e de Ângelo, que vinham dos estados do Sul do Brasil e da Argentina, e à família de 

Zezinho que residia no Rio Branco desde a metade do século XX –, teriam chegado a tal ponto 

que a única solução encontrada por Ângelo foi a procura de um novo lugar para viver com sua 

família. 

Lúcia, porém, insiste que o deslocamento se deu, unicamente, em virtude de uma 

mensagem de Nhanderu recebida na opy’i (casa de reza). Segundo ela, Nhanderu, através do 

xeramõi (rezador) da aldeia Rio Branco, aconselhou-os a sair daquela aldeia, que tanto lhes 

trazia tristesa, e a buscar um novo local para viver. Após muito procurar, a família de Ângelo 

se instalou em Itapitangui, uma pequena vila próxima à Cananeia (SP). Entretanto, como lembra 

Lúcia, esse “não era um local escolhido por Nhanderu”, pois havia muito mosquito e pouca 

água. Nesse período de dificuldades, intensificaram-se as rezas e Ângelo teve de sair em busca 

de novos aliados. Por meio de pessoas ligadas ao “Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra” e de funcionários da Funai, chegou ao conhecimento de Ângelo a existência de terras 

devolutas no município de Pariquera-Açu (SP). Para Lúcia, tudo isso só foi possível graças à 

Nhanderu, que falou através dos juruá, de modo que estes puderam ajudar os Guarani a 

encontrar o local designado por ele. Antes de levar toda a família, Ângelo, o xeramõi (rezador) 

e um funcionário da Funai foram conhecer a área. Nesse lugar encontraram mata, onde 

abundava caça, um rio e, principalmente, silêncio; pois, àquela época, o local onde hoje se 

encontra a aldeia Pindoty era cercada apenas por esparsas propriedades rurais. Ângelo Silveira 

e o xeramõi, então, chegaram à conclusão de que ali poderia ser criada uma aldeia onde seus 

familiares viveriam em paz. O prefeito de Pariquera-Açu na época, Orlando Milan, 
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disponibilizou uma Kombi que os buscou em Itapitangui e, posteriormente, deixou-os no local 

onde hoje se localiza a aldeia. No início, por motivos ainda bastante obscuros, o prefeito os 

presenteava, regularmente, com roupas, alimentos e ferramentas, de tal modo que, até hoje, ele 

é visto pelos moradores mais velhos da aldeia como um jurua muito bondoso e próximo de 

Nhanderu. 

Após a criação da aldeia, Ângelo Silveira pediu para que seu pai, Luiz Silveira, e mãe, 

Tereza da Silva, que então viviam na aldeia Tekoa Sapukai Bracuí (Angra dos Reis – RJ), fos- 

sem morar com ele na aldeia Pindoty. O motivo da pronta mudança, segundo Renato 

Mariano, genro de Luiz Silveira, seria a felicidade advinda do “convívio entre parentes”. Luiz 

Silveira nasceu na aldeia Limeira (Chapecó – SC) e lá viveu por muitos anos. Conforme seu 

próprio relato, a vida na aldeia era muito boa, ao menos até a chegada dos Kaingang. Estes, 

ainda segundo Luiz Silveira, eram muito briguentos e, frequentemente, assaltavam as roças das 

aldeias Guarani. A fim de evitar “mais confusão”, decidiu mudar-se para a aldeia Bracuí, em 

Angra dos Reis (RJ), onde já vivia seu primo (filho do irmão do pai) João da Silva13; e lá 

permaneceu até receber o convite de seu filho Ângelo Silveira. 

Renato Mariano também vivia na aldeia Bracuí (Angra dos Reis – RJ), onde casou-se 

com Margarida, filha de Luiz Silveira e, portanto, irmã de Ângelo Silveira. Segundo Renato 

Mariano, quando Luiz Silveira mudou-se para a aldeia Pindoty, sua esposa (Margarida) 

imediatamente manifestou seu desejo de acompanhar seus pais. Não obstante o fato da aldeia 

Bracuí, àquela época, já ser demarcada e possuir uma “boa estrutura”, o jovem casal resolveu 

acompanhar seus familiares. Para Renato Mariano, sua mudança se justifica, mais uma vez, 

pela busca de uma vida feliz entre parentes. 

Atualmente, a aldeia Pindoty, cuja população “permanente”14 é de 64 pessoas, é composta 

pelos filhos e filhas de Luiz Silveira, seus genros e noras, netos e netas e outros parentes mais 

distantes. Seja como for, há o consenso na aldeia de que todos que nela vivem são, de algum 

modo, parentes próximos, e, por isso, não-casáveis15. 

                                                           
13 João da Silva é amplamente reconhecido pelos Mbya Guarani que vivem na região Sudeste enquanto uma 
importante liderança religiosa. Sua história é minuciosamente descrita no livro “As divinas palavras – Aldo Litaiff” 
(1996). 
14 Entre aspas porque, embora tenham residência fixa na aldeia, podem, a qualquer momento, decidirem por fazer 
uma visita prolongada a algum parente ou mesmo mudar-se. A população “não-permanente”, por sua vez, é 
composta por pessoas que estão visitando parentes na aldeia Pindoty ou jovens que estão na aldeia em busca de 
cônjuges não-aparentadas, os quais, evidentemente, podem tornarem-se “permanentes”, ou por meio da fixação na 
aldeia decorrente da alegria de se viver entre parentes, ou através de casamentos. 
15 Como já salientamos, idealmente, todos os Mbya são parentes, visto que todos são “os filhos caçulas de 
Nhanderu” e, portanto, compartilham de um mesmo princípio vital divino, a saber: o nhe’e (consequentemente 
falam a mesma língua, possuem os mesmos costumes, etc.). No entanto, eles mesmos distinguem dentro dos Mbya 
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3.2. Aldeia Araça-Mirim 

Por meio de um estreito desvio entre os quilômetros noventa e oito e noventa e nove da 

rodovia SP-222, que liga Pariquera-Açu ao município de Iguape, tem-se acesso a uma longa 

estrada rural. Na metade do trajeto, no entanto, a estrada se torna quase intransitável, devido à 

erosão causada pelas frequentes chuvas. Superados quatro quilômetros de estrada de terra, 

repleta de ladeiras e lamaçais, avista-se a, quase isolada, aldeia Araça-Mirim. 

Quando da minha primeira visita à Araça-Mirim, Paulo Cavanha, fundador e atual cacique 

da aldeia, contou-me uma primeira versão da história de criação da aldeia. Natural do Rio 

Grande do Sul, Paulo viveu em uma série de aldeias no sul e no Paraguai, até que acabou se 

instalando com a família na aldeia Rio Branquinho (ou Rio Branco II) (Cananeia –SP). A 

despeito de sua fama entre os Mbya16, a aldeia de Cananeia, naquele tempo, encontrava-se 

abandonada. Isso porque, supostamente, o solo da região não seria adequado à agricultura 

tradicional17. De todo modo, Paulo e sua família viveram um longo período de estabilidade na 

aldeia de Cananeia. Tudo corria bem até que uma chuva muito forte destruiu toda a sua 

plantação de avaxi etei (milho verdadeiro). Numa noite, já bastante abatido, Paulo teve um 

sonho. No sonho, Nhanderu (“Deus” ou, literalmente, “nosso pai”) o aconselhou a mudar-se 

para uma nova área, onde criaria uma aldeia e, novamente, plantaria avaxi etei. Seguindo as 

indicações de Nhanderu, Paulo Cavanha – que é xeramõi (rezador) – teria localizado, em 

Pariquera-Açu, a área onde hoje se encontra a aldeia Araça-Mirim. 

Durante minha segunda visita à aldeia, no entanto, Paulo Cavanha me contou outra 

história acerca da criação da aldeia Araça-Mirim. De acordo com Paulo Cavanha, até 2013, ele 

e sua família viviam muito bem na aldeia Rio Branquinho (Cananéia – SP); porém, a morte de 

seu irmão, que fora atropelado, abalou-o demasiadamente. Logo após a morte trágica do irmão, 

Paulo Cavanha teria contactado Renato Mariano, que, àquela época, já vivia na aldeia Pindoty 

(Pariquera-Açu – SP). Conforme o próprio Renato, Paulo parecia muito triste e não tinha certeza 

se deveria continuar na aldeia Rio Branquinho ou se deveria retornar ao Paraguai. Prontamente 

Renato Mariano sugeriu que mudasse para uma área de mata próxima à aldeia Pindoty. Após  

 

                                                           
“níveis de parentesco”; em suma, os parentes distantes, ou casáveis, e os parentes próximos, entre os quais o 
casamento é terminantemente proibido. 
16Segundo Juliano Cabral Ramires, quando era criança e vivia no Rio Grande do Sul, era comum escutar os mais 
velhos falarem sobre a aldeia de Cananeia enquanto “um lugar belo, cheio de papagaios”. 
17Segundo Maria Inês Ladeira, as coisas não são bem assim, já que a família que hoje vive no local obteve bons 
resultados no plantio. 



 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opy (Casa de Reza), aldeia Araça-Mirim, Pariquera-Açu, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hermenegildo e o avaxi retirado de sua roça, aldeia Araça-Mirim, Pariquera-Açu, 2015. 
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visitar a área, Paulo Cavanha, então, decidiu que levaria sua família e ali construiriam uma nova 

aldeia. 

As duas histórias, com efeito, não são contraditórias. Segundo Renato Mariano, a 

plantação de avaxi etei da aldeia Rio Branquinho (Cananeia – SP), de fato, foi destruída pelas 

chuvas em 2013. Além disso, toda mudança de um local para outro ocorre após um sonho em 

que Nhanderu “dita os caminhos a seguir”. 

Juliano Cabral Ramirez é professor na aldeia Araça-Mirim. Desde seu nascimento na 

aldeia Jaguarizinho (São Francisco de Assis – RS), Juliano viveu em 14 aldeias diferentes. Em 

decorrência da falta de dinheiro, mas, sobretudo, da escassez de matas onde pudessem caçar e 

de áreas que pudessem usar para o plantio de cultivares tradicionais no Rio Grande do Sul; 

Hermenegildo, pai de Juliano, decidiu, junto de seus familiares, buscar uma aldeia em que 

pudessem viver de um modo “mais tradicional”. Hermenegildo transitou por uma série de 

aldeias, fixando-se em algumas durante curtos períodos de tempo. Suas frequentes mudanças 

tinham como motivos, segundo o próprio Hermenegildo, o abuso no uso de álcool por parte dos 

moradores das aldeias, destoando assim do “modo tradicional Guarani”, e/ou o esgotamento 

dos solos agricultáveis nas aldeias. De todo modo, o que o levou à aldeia Araça-Mirim 

(Pariquera-Açu – SP), onde hoje vive com sua família, foi sua busca por um modo de vida 

tradicional. Na aldeia Araça-Mirim, onde a entrada de bebida alcoólica foi terminantemente 

proibida pelo cacique Paulo Cavanha, e onde mantém uma pequena roça que supre as 

necessidades básicas de sua família, Hermenegildo alcançou, na medida do possível, seu 

objetivo de uma vida mais tradicional. 

Antes de mudar-se para a aldeia Araça-Mirim, Juliano Cabral Ramirez vivia na aldeia 

Ambaporã (Miracatu – SP), onde seu irmão, Saulo, era cacique e vice-diretor da escola. Após 

obter seu diploma de professor indígena pela USP – Universidade de São Paulo, Juliano recebeu 

uma série de propostas de emprego. Porém, uma destas seduziu-o. De acordo com ele, certo 

dia, Paulo Cavanha lhe propôs um emprego de professor na recém-criada aldeia Araça-Mirim. 

O salário e as condições de trabalho oferecidas por Paulo Cavanha eram piores que as outras 

propostas que tinha em mão; contudo, Juliano escolheu o emprego porque na aldeia Araça-

Mirim, assim como seu pai, poderia viver de um modo mais tradicional. 

Embora seja difícil determinar a validade dos dados, que, de um dia para o outro, podem 

se tornar obsoletos, de acordo com o censo populacional que realizei em janeiro de 2016, setenta 

e oito pessoas vivem de forma relativamente fixa na aldeia Araça-Mirim. 

 



 

63 
 

3.3. Relações entre aldeias 

A rede que conecta as duas aldeias de Pariquera-Açu (SP) às outras aldeias Mbya-Guarani 

espalhadas por um amplo território, que abrange parte do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, 

os estados do Sul do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Pará, é demasiadamente 

complexa. 

Além das conexões entre aldeias estabelecidas através dos laços de parentesco, que são 

incessantemente atualizados por meio de visitas, há ainda uma rede mais ampla constituída a 

partir de relações de reciprocidade, que engloba, idealmente, todos as aldeias do “mundo 

Mbya”. 

É comum ouvir dos taxistas de Pariquera-Açu (SP) histórias, muitas vezes pitorescas, a 

respeito das muitas viagens realizadas pelos Mbya-Guarani que vivem nas aldeias da região. 

As viagens, em sua grande maioria, têm como objetivo a visitação de parentes. Porém, não é 

raro escutar que, às vezes, viajam para participar de uma festa, ou de uma partida de futebol 

entre aldeias, ou vão para buscar alguma semente, muda e/ou matéria-prima que não pode(m) 

ser encontrada(s) na aldeia, ou, ainda, vão em busca de um xeramõi de prestígio que possa curar 

uma enfermidade grave, etc. 

Separadas apenas por uma Serra, as relações entre as aldeias Araça-Mirim e Pindoty se 

dão por meio de trocas de alimentos, de serviços religiosos (curas), de visitas despretensiosas, 

de partidas de futebol, etc. 

 

3.4 Os informantes jurua 

De acordo com os dados coletados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatítica, Pariquera-Açu contava, no ano de 2010, com 18.446 habitantes. Destes, 52 

trabalham, regularmente, como taxistas. Como eles mesmos apontam, há mais taxistas em 

Pariquera-Açu do que em qualquer outra cidade da região do Vale do Ribeira. Com efeito, a 

média de táxis por habitante do município (354,7), surpreendentemente, é maior que a de 

metrópolis como Brasília (DF) (764), Florianópolis (SC) (896,2) e Curitiba (PR)  (777,9)18. 

Sílio, que diz ser um dos taxistas mais antigos da cidade, no entato, afirma que esse é um 

fenômeno relativamente recente. Ao que tudo indica, uma das razões para o repentino aumento 

do número desses profissionais seria a demanda, cada vez maior, dos Guarani. Como ele mesmo 

narra, "antes não era assim, tinha pouco taxista aqui em Pariquera-Açu. Sabe... a cidade é 

                                                           
18In Associação das Empresas de Taxi do município de São Paulo. Disponível 

em:<http://www.adetax.com.br/index.php/informacoes-e-servicos/estatisticas/> 



 

64 
 

pequena... gente muito simples que pouco sai de casa, só para uma coisinha ou outra, vai no 

mercado, na igreja... não tinha muito trabalho pra gente". Mas, nos últimos anos, "a indiarada 

começou a usar muito taxi, sabe... todo dia eu vou buscar ou levar alguém na aldeia. E não é só 

aqui não! Os de Registro, de Iguape, de Cananeia, também ligam pra gente pra buscar na aldeia. 

Às vezes querem ir pra cidade, sabe? Gastar um pouquinho. Mas, às vezes, eles querem fazer 

viagens grandes, pra visitar o parente em outra aldeia". 

Essa demanda aumentou ainda mais quando os Guarani passaram a ter acesso ao dinheiro, 

sobretudo, oriundo dos cargos remunerados nas escolas das aldeias e dos programas sociais 

disponibilizados pelo Governo Federal, como o "bolsa família". Segundo Plínio, outro taxista 

"amigo" dos Guarani, "no começo, só os mais velhos, de vez em quando, chamavam a gente 

para uma corridinha. Pra ir no banco pegar a aposentadoria, comprar alguma coisinha. Era 

diferente, ninguém tinha dinheiro, nem telefone para ligar pra gente, pegavam o taxi na praça 

mesmo". Hoje, porém, "eles não param de ligar, toda hora. Bem de manhãzinha o telefone toca 

e já sei que são eles. Nunca vi gente que gosta de andar de carro igual eles... e leva a família 

inteira, se deixar até o cachorro vai junto". 

O principal destino dos Guarani, como sublinha Silio, é o centro da cidade de Pariquera-

Açu. Como é típico nas pequenas cidades do interior paulista, no centro há a igreja matriz, a 

"Paróquia Apostolo São Paulo", em cujos anexos se encontra a "Praça Central", composta por 

um Coreto, alguns bancos e um jardim, todos precariamente conservados. Ao redor desta se 

organiza todo o comércio da cidade: alguns mercados, armarinho, bares, restaurantes, açougues, 

hotel, etc. Nas manhãs de domingo, ainda, as ruas são tomadas por "barraquinhas" de feira, 

onde são vendidos pastéis, churrasco, roupas e todo tipo de quinquilharia. A chance de encontrar 

algum Guarani na "Praça Central" de Pariquera-Açu, em qualquer hora do dia, sentado em 

algum banco, é bastante grande. "Esses índios gostam mesmo de passear na cidade. Tem gente 

que me liga cedinho pra levar lá. Depois eles pedem pra levar de volta, cheios de sacolinhas de 

mercado. Na aldeia, já esperando, fica um grupinho pra pedir carona, sabe? Já que o meu ponto 

é no centro, acabo levando de graça. Mais tarde, a mesma pessoa me liga pra voltar na aldeia, 

ele quer ir de novo pra cidade, dá pra acreditar? Tem gente que vai duas, três vezes, no mesmo 

dia, pra cidade", como, mais de uma vez, ouvi de Sílio e Plínio.       

O abrupto aumento dos taxistas em decorrência dessa nova demanda, porém, já dá 

mostras de que não durará por mais muito tempo. Como aponta Sílio, um dos "taxistas oficiais 

dos índios", "antes todo mundo levava índio, sabia que eles tinham dinheiro. Mas agora não é 

mais assim. Agora o pessoal já percebeu que eles não são muito bons pra pagar. Eles ligam e já 
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perguntam, dá pra marcar pra mim? Como eles recebem no começo do mês, tem gente que 

prefere pagar tudo de uma vez só. Mas não é fácil. Como tem muito taxistas, eles começaram 

a andar só com um, depois percebiam que não daria pra pagar a dívida e mudavam de taxista, 

e assim vai... tem gente, que eu sei, o pessoal comenta, deve muito dinheiro mesmo, nunca vão 

pagar, né? Fazer o quê? Hoje, eles mesmos já me falaram, tem taxista que não anda mais com 

índio. Quando liga algum índio, já fala que não vai dar. É complicado, né? Falam que eles sujam 

o carro e não pagam". Por isso, atualmente, apenas cinco taxistas continuam atendendo os 

insistentes chamados dos Guarani. Destes, destacam-se meus dois informantes, Sílio e Plínio. 

Ambos são aposentados, de modo que exercem a profissão, como dizem, "mais pra não ficar 

fazendo nada em casa".  Como Sílio, certa vez, contou-me, "eu sei que tem gente que paga 

certinho. Pode até atrasar um mês, dois, mas paga. Tem outros que eu também sei que não 

pagam, e não adianta nem cobrar, eles falam 'depois eu pago tudo de uma vez', mas não sou 

bobo. Mas mesmo assim eu continuo dando carona pra eles, já são meus amigos, como vou 

dizer não? E tem mais: se eu não os levar, o que vou fazer? Ficar o dia todo esperando sentado 

na praça?". 

Ambos os taxistas, Plínio e Sílio, conhecem os Guarani há muito tempo e, naturalmente, 

ganharam a confiança deles. Ao primeiro recorrem, frequentemente, para marcar longas 

viagens. "Já conheci muitos lugares por causa deles, cada enrascada. Uma vez fui levar um 

rapaz daqui da aldeia [Pindoty] pra visitar um parente na aldeia de Registro [provavelmente 

Itapu Mirim]. No meio da estrada de terra, antes de chegar na aldeia, começou a chover muito. 

Não deu outra, o carro encalhou. Esperamos a chuva passar e ele foi buscar ajuda na aldeia. 

Depois ele chegou com uns meninos, com enxada pra ajudar. Sei que chegamos na aldeia e já 

estava bem escuro. Como não tinha como voltar, dormi numa casinha na aldeia mesmo, com 

goteira, muito mosquito e uma barulheira... Conto pra todo mundo essa história, ninguém 

acredita". Em outra ocasião, Sílio falou sobre suas viagens internacionais, "nunca tinha ido pra 

outro país, ter que passar  pela fronteira, sabe? Com eles eu já fui pra Argentina e pro Paraguai. 

Nunca vi tanta pobreza. Nem tem como comparar, lá o pessoal vive muito mal. Essas viagens, 

que custam bem caro, mais de mil reais, eu sempre cobro antes, e eles sempre pagam, não sei 

como, mas pagam". 

Parte significante daquilo que vim a saber sobre o passado e o presente das aldeias aprendi 

através desses taxistas. Nas longas viagens entre aldeias, os Guarani costumam atualizá-los 

sobre os acontecimentos recentes, sobre as brigas, os novos casais, as separações, as traições, 

etc. Enfim, falam, sobretudo, sobre a vida pessoal dos parentes. Tais informações, às quais eu 
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jamais teria acesso se não fossem os taxistas, embora façam parte, na maioria das vezes, da vida 

privada dos meus interlocutores e, por isso, obviamente, aqui serão completamente omitidas, 

foram de grande importância, uma vez que, de certo modo, ajudaram-me a compreender a 

complexa trama social das aldeias em que estive. 

 

3.5. O cotidiano nas aldeias de Pariquera-Açu 

O dia nas aldeias começa bastante cedo. Por volta das cinco horas da manhã, quando os 

galos começam a cantar vigorosamente, irrompendo o mais profundo dos sonos, começa-se a 

escutar as primeiras conversas dentro das oo (casas). Em geral, estas são casas de pau a pique 

que, à primeira vista, lembram em muito as dos caipiras que ainda habitam a região. Embora, 

atualmente, pouquíssimos jovens saibam como erguê-las, sua construção é bastante simples. 

Primeiramente, nos quatro cantos da futura casa, são feitos quatro furos profundos no solo, 

dentro dos quais são introduzidas, verticalmente, quatro grossas toras de madeira, cuja função 

será a de sustentar o telhado. As paredes, por sua vez, são constituídas pelo entrelaçamento de 

galhos compridos – ou tiras de bambu – fincados no solo, com outros postos verticalmente, 

perpendiculares às toras dos cantos. Os vãos deixados entre os galhos são preenchidos, 

rusticamente, com barro. Nas parendes, ainda, é deixado um vão onde será, posteriormente, 

fixada, por meio de dobradiças de ferro, uma porta de madeira. Nenhuma casa que pude 

observar apresentava janelas. O telhado, de duas águas, é tradicionalmente coberto com folhas 

de palmeira pindo; entretanto, é comum encontrar casas cobertas com telhas de barro ou mesmo 

telhas onduladas de fibrocimento, metonimicamente conhecidas como "Brasilit". Sem divisões 

de cômodos, em seu interior a mobília é frugal. No chão, em frente à parede em que foi fixada 

a porta, rigorosamente, encontra-se o fogo em que serão preparados os alimentos. Ao redor 

deste, são dispostos pequenos bancos de madeira ou cadeiras com o assento de plástico, 

obviamente, trazidas das salas de aula. Na parede oposta, fica(m) a(s) cama(s). De acordo com 

os mais velhos, os Guarani nunca tiveram o costume de dormir em redes. Antigamente, dizem 

eles, dormiam sobre girais cobertos com palha de milho. Nos dias atuais, porém, dormem em 

finíssimos colchões de espuma postos sobre camas de madeira, os quais, muitas das vezes, são 

frutos de doações dos juruá. Em cima das camas, amarrados nos caibros, são estendidos 

mosquiteiros feitos a partir de lençois de cama. Em algumas casas já é possível observar estantes 

de madeira, onde são dispostos os alimentos e os utensílios de cozinha, geladeiras, fogões a gás, 

televisores, aparelhos de som, etc. 
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Depois de reabastecido com galhos secos, que, no dia anterior, foram buscados pelas 

crianças nas imediações das casas, o fogo é aceso para dar início ao preparo da primeira 

refeição. Em uma panela ou caldeirão é fevida a água, que, previamente, fora misturada com o 

café torrado e moido e o açucar. O "café", servido extremamente quente e doce, é apreciado por 

todos, exceto as crianças. Para acompanhá-lo, as mulheres costumam cozinhar o chipa, uma 

espécie de pão feito a partir de farinha de trigo, água e sal, cuja mistura é moldada, habilmente, 

em finos discos e, em seguida, imersa em óleo vegetal fervente. 

Terminado o café, ferve-se a água para o chimarrão. Em uma pequena cuia, acomodam 

um punhado de erva-mate moida; e, logo em seguida, sobre ela despejam água quente. O 

primeiro a beber, via de regra, é o anfitrião. Depois deste, a cuia segue para o homem mais 

velho presente, que, por sua vez, ainda de acordo com a tácita regra das idades, entrega ao 

seguinte. Tendo a cuia chegado, finalmente, ao mais jovem, inicia-se, na mesma ordem, uma 

nova rodada de chimarrão. Essa cerimônia pode se prolongar por horas, ao longo das quais 

conversam, geralmente, acerca dos sonhos que tiveram à noite, sobre as atividades que serão 

desenvolvidas durante o dia, que horas irão à cidade, qual foi o placar do jogo de futebol do dia 

anterior, etc.   

Após o chimarrão, homens e mulheres dão início às suas atividades diárias. Alguns 

seguem para a escola, onde irão trabalhar até o meio dia. Outros, pegam as enxadas, que são 

usadas para roçar suas diminutas plantações, ou os facões, cuja função principal é a de cortar 

lenha para alimentar as fogueiras, que se mantêm acesas até o final do dia. As mulheres, por 

seu turno, responsabilizam-se pelo preparo do almoço e pela limpeza tanto do interior das casas, 

quanto dos "quintais". Nestas áreas adjacentes às casas, habitam as galinhas e os cachorros, 

sempre atentos às sobras de alimentos que são atiradas através da porta. Já as crianças, muitas 

vezes contrariadas, põem-se a caminho da escola. 

Por volta do meio dia, é servido o almoço - refeição essa que, para muitos, será a única 

do dia. Nas casas, o cardápio pouco varia. Este é composto, geralmente, por uma generosíssima 

porção de arroz e feijão acompanhada de macarrão, ovo frito, galinha cozida, batata doce, 

mandioca cozida e/ou reviro, uma espécie de farofa feita com farinha de trigo, ovos mexidos e 

óleo vegetal. Devido ao fato dos Guarani não terem o costume de usarem temperos, tampouco 

cebola ou alho, o sabor da comida, servida sempre muito quente, é insosso. 

Após o almoço, recolhem-se em suas casas e lá permanecem até, mais ou menos, as 

quinze horas. Ao passo que os homens retomam suas atividades iniciadas durante a manhã, as 

mulheres seguem para o rio, onde lavam as roupas e tomam banho. Por volta das dezoito horas, 
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quando as atividades escolares se encerram, as crianças se amontoam nos pátios. Nestes amplos 

terrenos, elas, livremente, correm, jogam futebol, bolinha de gude, etc. 

Com o cair do sol, dá-se o início das atividades dentro das casas de reza (opy’i). Ao longe, 

já é possível ouvir o som das rabecas (rave’i) e violões (mbaraka) que, timidamente, começam 

a ser afinados pelos jovens na opy´i. De pau a pique, tal qual as casas comuns, sua construção 

segue algumas regras específicas: sua localização e dimensões devem ser, previamente, 

determinadas por Nhanderu através de um sonho do xeramoi; sua composição, dentro do 

possível,  deve seguir o “modo dos antigos”, ou seja, com telhado de folhas de pindo, sem 

instalação elétrica, etc; sua entrada, obrigatoriamente, acha-se de face para o leste, de modo que 

a luz do sol invada seu interior logo nas primeiras horas do dia. A respeito da casa de reza da 

aldeia Araça Mirim, nada posso dizer, uma vez que minha entrada jamais foi permitida. Na 

parede frontal da opy’i da aldeia Pindoty, cujo interior pude explorar sem muita resistência, 

dispõem-se, numa espécie de prateleira, alguns popygya (objeto ritual constitudo por duas 

hastes de madeira unidas por uma corda) e dois mbaraka miri (chocalhos utilizados para marcar 

o rítmo). Logo abaixo dessa prateleira, afileiram-se os takuapu (taquaras de dança que são 

utilizadas exclusivamente pelas mulheres). Junto às paredes laterais, encontram-se alguns 

bancos compridos e cadeiras de plástico, todos eles apropriados das escolas. Por fim, próximo 

à parede posterior, fica a fogueira, cujo objetivo é aquecer o interior da opy e ferver a água para 

o chimarrão. 

O inicio do ritual cotidiano se dá com o xeramoi, munido de seu inseparável petyngua 

(cachimbo), enfumaçando os objetos rituais e a parede frontal da opy. Ao longo desse processo, 

o xeramoi profere uma reza inaudível, por meio da qual, de acordo com meus interlocutores, 

agradece Nhanderu pela saúde dos presentes. Em seguida, as crianças e os adolescentes são 

chamados à frente para treinar alguns cantos e danças. Tal qual o xondaro (dança-luta) 

(MONTARDO, D, 2009, pg. 126), essa primeira sessão do ritual de reza tem como objetivo 

“esquentar o corpo para as rezas noturnas e proteger a opy”. Mesmo na aldeia Pindoty, que, 

desde o início, mostrou-se mais aberta à minha presença, jamais me permitiram presenciar a 

segunda parte da sessão de reza, o porahéi. Dois seriam os motivos para essa restrição: o meu 

“corpo não aguentaria a força dos cantos e danças” e a minha presença poderia por em risco a 

eficácia do ritual. De longe, no entanto, pude sentir “a força dos cantos e danças” que, muitas 

vezes, persistiam madrugada adentro.  

Recentemente, porém, o cotidiano vem sendo profundamente alterado por aquilo que eles 

chamam de “moderno”.  
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3.6. Olhares acerca da escola indígena 

“Por que você quer saber sobre essas coisas? […] Você não devia perder seu tempo 

escrevendo sobre isso. Os jurua vão achar que somos muito atrasados. Você devia fazer um 

trabalho sobre a escola! Isso, sobre a escola! Porque hoje é ela que importa” – exclamou Basílio 

Silveira, então cacique e professor da aldeia Pindoty, certa vez, após uma série de indagações a 

respeito das narrativas tradicionais dos Guarani. Surpreendido, prontamente discordei quanto à 

falta de importância do que chamam de “tradicional”, ou seja, dos costumes, conhecimentos e 

práticas que ditavam as suas vidas no, nem tão longínquo, “tempo dos antigos”; no entanto, não 

há como negar o papel preponderante da escola na vida dos habitantes de ambas as aldeias.   

A política nacional para educação indígena, até o fim do regime militar no Brasil, era 

voltada, inegavelmente, para a integração (“aculturação expontânea”) dos povos indígenas à 

“comunhão nacional” por meio da substituição dos valores tradicionais pelos nacionais. 

Somente com a Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, com a influência direta dos 

ditames estabelecidos pela Convenção 169 da OIT – Organização Internacional do Trabalho 

(1989), a política quanto a educação indígena no Brasil foi profundamente alterada, 

supostamente, eliminando a orientação para a assimilação e passando a respeitar as diferenças 

culturais, por meio da valorização de suas práticas sociais, culturais, religiosas e espirituais. Por 

fim, a função de coordenar e implementar a educação formal entre os povos indígenas passou 

da FUNAI – Fundação Nacional do Índio, para o Ministério da Educação, através de suas 

secretarias estaduais e municipais.  

A estrutura da escola, segundo eles, provisória instalada pela Secretaria Estadual de 

Educação na aldeia Araça Mirim é bastante precária. A construção de paredes de madeira, telhas 

de fibrocimento e chão de contrapiso, acomoda, sem conforto algum, mais de trinta crianças e 

adolescentes em seus, aproximadamente, 25 m². A duras penas, os professores, Juliano Ramires 

e Alexandre, revezam uma mesma lousa para ensinar, simultaneamente, o conteúdo 

correspondente para alunos de idades e níveis educacionais distintos. A escola não conta com 

instalação elétrica, cozinha, tampouco banheiro. A merenda escolar, entregue pela prefeitura, é 

distribuida entre as famílias, garantindo, assim, o almoço das crianças e de seus familiares por 

alguns dias. 

Na aldeia Pindoty, por sua vez, a escola apresenta condições um pouco melhores. Ainda 

que possua apenas uma - porém bastante ampla - sala de aula, a escola é construida com blocos 

de cimento, telhado de fibrocimento, porcelanato e janelas de ferro. Na classe multisseriada,  
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Sala de aula na aldeia Araça-Mirim, Pariquera-Açu (SP), 2015. 

 

 
Sala de aula na aldeia Pindoty, Pariquera-Açu (SP), 2015. 

  



 

71 
 

dois professores costumam dar aulas ao mesmo tempo, dividindo um largo quadro negro. Na 

extesão defronte para a cozinha, as professoras ministram as aulas de Artes e Oficina Cultural. 

Ademais, a escola conta com uma cozinha relativamente bem equipada, com congeladores, 

armários recheados de utensílios e um fogão industrial. Anexo ao prédio, ainda, foram 

construidos dois banheiros com fossa séptica.  

Em razão de seu maior aparelhamento, a instalação da escola redundou num maior 

impacto no cotidiano da aldeia Pindoty do que no da Araça Mirim. As refeições, por exemplo, 

que eram, como já descrevemos, preparadas e consumidas no âmbito da casa, restrita à família 

nuclear e, vez ou outra, a alguns parentes mais próximos; ocorrem, atualmente, no espaço da 

escola. Logo durante a manhã, uma parte significativa dos habitantes da aldeia se desloca para 

a escola, de modo a compartilhar o café da manhã servido na merenda escolar (geralmente, 

achocolatado e bolachas). Mais tarde, por volta do meio dia, todos, irrestritamente, reunem-se 

no pátio da escola, com seus pratos e vasilhas em mãos, à espera do almoço. O prédio da escola, 

ademais, devido à sua quantidade de assentos, disponibilidade de luz elétrica, ventiladores e 

banheiros, é utilizado para outros fins, como: reuniões da aldeia, organizadas pela liderança 

política ou religiosa com o intuito de discutir algum acontecimento recente; receber visitantes 

não-indígenas, de modo que estes não precisem adentrar, propriamente, no espaço da aldeia; 

organização de festas; etc.  

O quadro de funcionários das escolas é formado, integralmente, por índios Guarani. Na 

aldeia Pindoty, João Silveira é o diretor. Sua função principal, de acordo com ele, é participar 

das reuniões convocadas pela Diretoria de Ensino de Registro (SP), tanto na aldeia quanto fora 

dela. Nestas reuniões, segundo João, são discutidas as atribuições dos professores, o conteúdo 

programático das aulas, as avaliações que deverão ser aplicadas e, sobretudo, o conteúdo das 

aulas de “Oficina Cultural”, em que os professores têm a liberdade de ensinar, muitas vezes 

aconselhados pelos xeramoi, algo que faça parte da “cultura” Guarani. Basílio Silveira, então 

cacique, era o único professor da aldeia Pindoty com formação universitária. Entre 2003 e 2008, 

junto de Juliano Ramires, professor da aldeia Araça Mirim, Basílio frequentou às aulas do curso 

de Formação Universitária do Professor Indígena (FUPI), oferecido pela USP – Universidade 

de São Paulo, em seu campus no Butantã. Os outros professores, todos eles filhos ou noras de 

Luiz Silveira, o único xeramoi da aldeia Pindoty, possuem apenas o ensino médio. Na escola 

da aldeia Araça Mirim, ainda ligada burocraticamente à da aldeia Pindoty, existem apenas dois 

professors: Juliano Ramires, cunhado do cacique da aldeia, e Alexandre, proveniente da aldeia 

do Rio Silveira (Bertioga – SP).  
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Nas escolas, onde é disponibilizado todo o ensino fundamental, matriculam-se todas as 

crianças com idade entre 6 e 14 anos. O ensino médio, porém, deve ser cursado em escolas 

estaduais do município de Pariquera-Açu. No entanto, devido ao preconceito e à dificuldade de 

comunicação em língua portuguesa, poucos são aqueles que dão continuidade aos estudos na 

cidade.  

As aulas, via de regra, são ministradas em língua Guarani. De acordo com os próprios 

professores, nem as crianças e nem os adolescentes, com raríssimas exceções, entendem o 

português, de modo que não seria viável o aprendizado nessa língua. Em certos casos, como 

pude presenciar, tampouco os professores dominam a língua portuguesa. Ao longo dos 

primeiros anos do ensino fundamental, todo o processo de alfabetização bilíngue é auxiliado 

por materiais didáticos especificamente elaborados para os Guarani. Nos anos seguintes, 

entretanto, o material utilizado é o mesmo da rede pública estadual. Com isso, todo o ensino 

para além da alfabetização fica bastante prejudicado, pois nem mesmo os professores 

conseguem traduzir para o idioma Guarani os textos de História, Geografia, Ciências da 

Natureza e Matemática. Além dessa enorme dificuldade, alegam que a falta de estrutura física 

das escolas, de preparo dos professores e da imposição de conteúdos descolados de suas 

realidades, representam barreiras bastante difíceis de serem superadas pelas escolas indígenas.  

Como já era de se esperar, aqueles que mais enaltecem a importância da escola nas aldeias 

são, justamente, aqueles que nelas trabalham. Antes delas, com efeito, poucas eram as vias de 

acesso ao dinheiro. Enquanto casos especiais do que é categorizado pelo “Sistema 

Previdenciário Brasileiro” enquanto “Trabalhadores Rurais”, tanto homens quanto mulheres 

indígenas podem, graça à certidão fornecida pela FUNAI, requisitar a aposentadoria por idade. 

Considerando que, como já dissemos, grande parte da população do município de Pariquera-

Açu não goza de muitos recursos, de modo que a venda de artesanato indígena na cidade, 

dificilmente, resultaria em algum êxito, a aposentadoria dos mais velhos era a única fonte segura 

de dinheiro. De acordo com a resolução nº5 da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação do MEC (Ministério da Educação), de 22 de julho de 2012, que define 

as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica, a 

promoção de uma educação escolar, realmente, diferenciada tem como uma de suas condições 

a formação e admissão de professores indígenas. Com isso, a escola deixou de ser vista, 

exclusivamente, como um instrumento cujo objetivo era a subversão dos costumes e o controle 

Estatal, e passou a significar uma possibilidade, bastante concreta, de obtenção de recursos. Na 

aldeia Pindoty, oito pessoas integram o quadro de funcionários da escola, sendo um diretor, 
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cinco professores, uma auxiliar de limpeza e uma cozinheira. Já na aldeia Araça-Mirim, são 

empregados apenas dois professores. A distribuição desses cargos, que, invariavelmente, é 

definida pelos líderes politicos das aldeias, nem sempre leva em conta as habilidades pessoais 

do indivíduo enquanto educador, mas sim a necessidade de sua família nuclear e, na maior parte 

das vezes, tem como objetivo a concentração de renda na família extensa dos próprios líderes 

politicos.  

Embora muitos demonstrem pronfundo orgulho das escolas nas aldeias, outros apontam 

os problemas que, supostamente, elas trouxeram. De muitos escutei que, depois que as escolas 

foram construidas nas aldeias, os pais passaram a negligenciar os seus papeis de educadores, 

pois, como afirmam, a função principal das escolas seria a de educar as crianças. “Antigamente 

era diferente, o pai e a mãe ensinavam as crianças. Meu pai era muito bravo mesmo. Ele 

acordava todo mundo bem cedo, de madrugada. Mandava todo mundo tomar banho no rio, água 

bem gelada. E tinha que ir! Se não fosse, nossa, ele batia mesmo. Depois a gente já começava 

a carpir a roça, ia ver os monde [armadilhas], saía pra pescar… não podia ficar parado” – 

lembra, com certo saudosismo, Paulo Cavanha. Mas, de acordo com ele, hoje as coisas 

mudaram: “Os pais não querem nem saber, acham que a escola vai ensinar tudo pras crianças. 

Mas não é assim. Até ensina, né? Mas só sobre as coisas dos juruá. Assim não é bom. Não 

ensina a trabalhar, a cozinhar, essas coisas da gente. Por isso as crianças não querem saber de 

mais nada. Depois cresce e fica sem saber fazer casa, sem saber como fazer roça, como é que 

vai casar?”. Para os pais, entretanto, a culpa não é somente da escola, mas, sobretudo, do 

sentimento que estes têm pelos filhos. Dizem: “Meu pai me batia muito, me ensinava assim. 

Hoje a gente não bate. Só um pouquinho. A gente ama muito os nossos filhos”; “Quando eu era 

pequeno era diferente, não tinha moleza. Hoje as crianças podem só estudar e bricar, é muito 

mais fácil”; “Antes os pais também amavam os filhos, mas era diferente. Eles queriam ensinar 

a gente como era ser adulto. Hoje não é assim. A gente quer proteger os nossos filhos, não quero 

que eles trabalhem. Talvez só quando estiverem maiorzinhos”. Os pais nunca souberam me 

explicar o que teria causado essa mudança na acepção do “amor pelos filhos”. Os mais velhos, 

e mais críticos, por sua vez, disseram-me que essa mudança na postura dos pais quanto à 

educação de seus filhos seria, tão somente, mais um exemplo de um processo, muito mais 

amplo, de “abrandamento” dos Guarani devido ao contato com as “coisas dos juruá”.  

Os mais velhos, como asseveram os mais jovem, estariam negligenciando a sua função 

como educadores. Aos xeramoi caberia orientar as criança, seja por meio do conhecimento 

advindo de suas vivências, seja pela sabedoria transmitida por Nhanderu, que, como eles 
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mesmos afirmam, gosta muitos dos xeramoi e, por isso, costuma “falar” como eles. Se, por um 

lado, as crianças e adolescentes, já “abrandados” pelo contato com as “coisas dos juruá”, não 

costumam mais recorrer aos conhecimentos dos mais velhos, por outro, os xeramoi alegam que, 

mesmo que elas os consultassem, não seriam capazes de ensinar sobre o “modo dos antigos”, 

pois nem mesmo eles sabem sobre tudo. O problema, entretanto, não seria o de que antes os 

xeramoi possuiam conhecimentos mais vastos, mais sim que antes existiam mais velhos nas 

aldeias, de modo que cada um poderia constribuir com uma parcela do conhecimento total. 

“Hoje, infelizmente, nós esquecemos muitas coisas porque não existem mais muitos velhos. 

Atualmente, nem os velhos têm oportunidade de praticar a cultura, porque não existe mais 

tantos velhos. […] Os antigos sabiam falar sobre nós desde o princípio. Mas os velhos de hoje 

sabem apenas a metade, ou nem mesmo a metade” – disse-me, certa feita, Hermenegildo, um 

dos pouquíssimos velhos que restaram na aldeia Araça Mirim. Quanto ao motivo do 

“desaparecimento” dos xeramoi, deteremos-nos a seguir.   

   

3.7. Entre o “tradicional” e o “moderno”       

Se, de um lado da Serra, onde se encontra a aldeia Araça-Mirim, podemos observar uma 

ênfase na busca por uma vida mais “tradicional”, do outro lado, na aldeia Pindoty, a ênfase recai 

num processo recente de “modernização”. Aliás, “tradicional” e “moderno” são termos que eles 

mesmos usam para se referir, respectivamente, ao “modo dos antigos”, aqueles que pensavam 

e agiam de acordo com o nhandereko, e o modo de vida daqueles que se deixaram influenciar 

pelos juruá. Contudo, como pretendemos demostrar, as coisas não são tão simples assim. 

Na aldeia Araça-Mirim, Paulo Cavanha, que ocupa a dupla função de cacique/xeramõi, 

ou seja, líder politico e religioso, proibiu algumas práticas que são amplamente observadas em 

outras aldeias Mbya-Guarani, mas que, segundo ele, não fazem parte do “costume dos antigos”. 

Por exemplo, na aldeia Araça-Mirim é expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas 

e a entrada de qualquer tipo de missionários; também é reprovada a prática, bastante comum 

entre os jovens Mbya, de pintar os cabelos ou de usar piercings. Adentrar a opy (casa de reza) 

é privilégio exclusivo dos Mbya, de modo que nem mesmo eu, que com eles convivi por um 

certo tempo, jamais fui convidado a participar de qualquer ritual religioso nesta aldeia.  

A busca por tradicionalidade também passa pelo esforço, muitas vezes em vão, de plantar 

os cultivares “verdadeiro”. De acordo com os mais velhos, devido ao recente acesso ao dinheiro, 

os mais jovens perderam o ânimo para trabalhar nas roças, de tal modo que apenas eles, os 

xeramoi, possuem plantações substanciais. Aos jovens, porém, não faltaria apenas motivação, 
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mas também o conhecimento objetivo a respeito das técnicas de cultivo e, acima de tudo, a 

retidão moral e religiosa, imprescindíveis, de acordo com os xeramoi, para o sucesso dos 

trabalhos. Hermenegildo Ramires e Paulo Cavanha, os únicos xeramoi da aldeia, cultivam, em 

linhas gerais, milho (tanto o dos brancos, que denominam, genericamente, de avaxi tupi, quanto 

o avaxi etei, o milho Guarani), jety (batata doce), manduvi (amendoim), kumanda (feijão), ka’a 

(erva-mate), manji’o (mandioca) e pety (fumo). A despeito de seus esforços, as especificidades 

do solo, irregular e dominado por rochas calcárias, e do clima, cujas principais características 

são as elevadas umidade e pluviosidade, limitam, em muito, o cultivo de alimentos tradicionais 

nas aldeias no Vale do Ribeira.  

Já na aldeia Pindoty, o mote é a modernização – com certos limites, é verdade. De acordo 

com Basílio Silveira, que foi cacique da aldeia até a metade de 2016, quando se mudou para 

uma aldeia no Rio Grande do Sul, seu estilo de liderança seria mais “moderno” do que o de 

Paulo Cavanha. Em primeiro lugar, porque acreditava ser o único cacique Mbya solteiro, de 

modo que se via mais alinhado aos jovens e de seus interesses. Além disso, Basílio possui, como 

já foi dito, um diploma de professor indígena pela USP, é bem articulado e domina muito bem 

o português; contrastando, assim, com Paulo Cavanha, mais velho, tímido e sucinto. 

Quando do meu trabalhado de campo, porém, ambas as lideranças políticas se 

encontravam em crise. Como várias vezes me disse Paulo Cavalha, para ser um cacique é 

preciso dar o exemplo através da própria conduta. Devido aos seus excessos quanto às festas e 

às bebidas, Basílio jamais conseguiu impor qualquer autoridade na aldeia Pindoty. Além disso, 

seu estilo de vida o levou à aquisição de uma frondosa dívida, que o deixou sem escolhas, senão, 

mudar-se, subitamente, da aldeia. O processo de sucessão de seu posto, como pude observar, 

prolongou-se por vários meses. Embora alguns reunissem as características desejáveis em um 

líder político, como a articulação e os contatos com membros-chave da sociedade juruá, 

ninguém se interessava pela posição, pois esta, como eles mesmos alegavam, exige demasiado 

esforço e comprometimento sem a contrapartida de um salário. Na aldeia Araça Mirim, por sua 

vez, a crise possui motivos mais complexos. Para Paulo Cavanha, no tempo em que era cacique 

na aldeia Rio Branquinho II (Cananéia-SP), obedeciam-no com maior facilidade. No entanto, 

na aldeia Araça Mirim, com a chegada de pessoas que não fazem parte de sua família extensa 

e que não se alinham à sua preocupação com o “tradicional”, sua voz perdeu força. “Não adianta 

mais fazer reunião, ninguém vai… e tem gente que vai mas parece que não entende nada. Não 

querem saber, né? Já cansei de pedir: a gente tem que trabalhar, tem que fazer roça, tem que vir 

toda noite na casa de reza (opy’i). Não adianta… não querem fazer nada mesmo”, relatou-me 
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Paulo Cavanha. Para os outros, porém, o problema se concentra na falta de habilidades sociais 

de Paulo. De acordo com eles, antigamente, a liderança religiosa e política cabiam a uma única 

pessoa, investindo-lhe de maior poder de persuasão. Devido às novas exigências, ainda segundo 

eles, a liderança política teria se descolado da religiosa. Os ruvixa (líderes politicos), 

atualmente, devem ter como principal caracterítica a articulação com a sociedade juruá, de 

modo que sejam ouvidos pelos não-indígenas em reuniões e que consigam angariar maiores 

recursos para a sua aldeia. Com isso, a tendência, contra a qual Paulo Cavanha luta, é a de que 

o posto de liderança política da aldeia seja ocupado por um indivíduo mais jovem e que domine 

a língua portuguesa.  

Uma das razões para ausência de roças na Aldeia Pindoty, como eles mesmos alegam, é 

a falta de tempo para se dedicarem às atividades agrícolas, uma vez que os adultos, em sua 

grande maioria, ocupam cargos remunerados. Com isso, a dieta na aldeia Pindoty tem como 

base, predominantemente, alimentos não-tradicionais adquiridos nos mercados e vendas da 

cidade de Pariquera-Açu, oferecidos na merenda da escola, ou obtidos por meio de doações. 

Dizem que, a pouco tempo atrás, as coisas não eram assim. Lembram que os idosos costumavam 

platar milho, batata doce, amendoim, etc. Mas, com a morte destes, os cultivares foram 

completamente abandonados.  

Outro fato que diferencia uma aldeia da outra é a chegada, ainda recente, de energia 

elétrica na aldeia Pindoty. Enquanto na aldeia Araça-Mirim existe apenas uma televisão, que 

funciona, em raríssimas ocasiões, graças a um gerador a gasolina; na aldeia Pindoty todas as 

casas possuem não só televisores, que, muitas vezes ficam ligados o dia todo, como também 

DVD-players, videogames, aparelhos de som, etc.  

A modernização na aldeia Pindoty, contudo, também esbarra em certos limites. Como 

pude presenciar em várias reuniões, os adultos se encontravam bastante preocupados com o 

comportamento de seus filhos. Segundo eles, as meninas só pensam em assistir televisão, 

brincar no celular e buscar namorados. Com isso, estão esquecendo de ajudar as mães e, 

sobretudo, escutar os mais velhos (xeramõi). Já os meninos, não desejam mais aprender 

construir casas, tampouco armadilhas, mas sim tocar instrumentos musicais para “tornarem-se 

famosos e ricos”.  

A esses fatos atribuem a alta taxa de divórcio na aldeia. De acordo com os pais, as 

crianças, devido ao contato com o “costume dos juruá”, crescem com a ideia de, logo no início 

da juventude, relacionar-se amorosamente. No entanto, como eles mesmos atestam, não há algo 

análogo à instituição do namoro na sociedade Mbya-Guarani. Deste modo, logo que iniciam 
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qualquer relacionamento deste tipo, dão-se, entre as famílias nucleares envolvidas, as 

discussões acerca do casamento. Ouvi, certa vez, que o casamento prematuro teria como 

objetivo evitar o “amor não correspondido”, cujas consequências seriam uma profunda 

depressão e, fatalmente, a morte. Durante minha estadia na aldeia Araça-Mirim, pude presenciar 

a união de dois jovens, um garoto com quinze anos e uma garota com doze. Para o pai do jovem, 

entretanto, a união, provavelmente, não teria vida longa. Isso porque, tanto o filho quando a 

nora, não saberiam se “virar sozinhos”. Disse-me: “Ele é muito jovem, é um menino ainda. 

Ainda estuda e nem sabe trabalhar. Com que dinheiro vão viver? Ela também. Não sabe 

cozinhar, nem limpar a casa. Parece que ela não aprendeu nada ainda. E, olha, esse não é o 

primeiro casamento dela. Ela já se casou três vezes”. De acordo com os mais velhos, nem 

sempre foi assim. Dizem que, antigamente, logo após o nascimento de um filho, os pais já 

definiam com quem eles deveriam se casar quando atingissem a idade adulta. Contudo, nos dias 

atuais, são os próprios filhos que decidem com quem irão se casar. Para essa decisão, do ponto 

de vista dos mais velhos, os jovens não levam em conta características que antes eram 

valorizadas num cônjuge, como a sua habilidade como caçador, agricultor, cozinheira, etc., mas 

sim a sua beleza, seu modo de se vestir, os bens que possui, etc. 

Como eles mesmos estão começando a perceber, a onda de modernização que, 

repentinamente, passou pelas aldeias, acabou enfraquecendo algumas tradições da cultura 

Mbya-Guarani. Por exemplo, segundo Fábio Silveira, a reclusão das meninas após a primeira 

menstruação (menarca), que deveria durar trinta dias, protegendo-as, assim, dos perigos da 

transformação animal (-jepota), não pode ser conciliada com o calendário escolar, de tal modo 

que a rigidez da reclusão deu espaço a uma reclusão frouxa de “fim-de-semana”. Além disso, 

o “amor pelos filhos” fez com que os país não mais controlem, rigidamente, a dieta das filhas 

durante a reclusão. Disse-me Juliano Ramires: “Antes as meninas ficavam trinta dias trancadas 

num quartinho. Não podiam falar com ninguém, nem por o pé no chão. Ficavam só deitadas. 

Também não podiam comer qualquer coisa. Comiam só água com farinha. Quando minha filha 

crescer, não sei se vou fazer isso. Eu gosto muito dela, não vou conseguir dormir sabendo que 

ela está com vontade de tomar sorvete, comer bolacha, …”.  

Outro assunto corrente nas aldeias é a dificuldade dos Guarani em lidar com o dinheiro. 

Isso porque Nhanderu teria deixado o dinheiro para os juruá e não para os Guarani, cuja vida 

deveria ser dedicada às “coisas sagradas”. Quando recebem algum dinheiro, segundo eles 

próprios, os Guarani tendem a gastá-lo rapidamente, geralmente comprando coisas 

desnecessárias. A maior parte do dinheiro que conseguem é gasto com os taxistas de Pariquera-



 

78 
 

Açu. Não obstante o alto valor cobrado por estes, alguns moradores da aldeia Pindoty vão, 

quase que diariamente, à cidade. Lá eles compram doces, refrigerantes, bebidas alcoólicas, 

fumo, bilhetes de loteria, etc., ou, simplesmente, sentam-se num banco da praça e observam “o 

modo de vida dos juruá-kuery”. 

A mobilidade Mbya-Guarani, por sua vez, embora pareça ter se intensificado graças ao 

acesso, cada vez mais generalizado, aos meios de transporte dos juruá, de acordo com os meus 

interlocutores, diminuiu muito nos últimos anos. De acordo com eles, são dois os “mecanismos 

de fixação” aos quais estão submetidos. Em primeiro lugar, a luta pela demarcação de suas 

terras. E, em segundo lugar, a obtenção de dinheiro. Tanto na aldeia Araça-Mirim quanto na 

aldeia Pindoty, a principal fonte de dinheiro, como já dissemos, é a escola. Isso porque, além 

de empregar diretores, professores, auxiliaries de limpeza e merendeira, a escola oferece às 

famílias cujos filhos nela estudam a possibilidade de participar de programas sociais. Desse 

modo, assim como os adultos, que não podem ausentar-se de seus trabalhos, as crianças devem 

comparecer às aulas; pois, caso contrário, correm o risco de prejudicar a renda da família. O 

que decorre disso é a diminuição das viagens durante o período letivo e o esvaziamento das 

aldeias no período de férias escolares.  

 

3.8. Acerca de uma – nem tão descabida – teoria do fim do mundo 

É amplamente conhecida a centralidade do tema do fim do mundo no pensamento dos 

povos Guarani. Isso se deve, sobretudo, à pioneira monografia de Curt Nimuendajú, intitulada 

“As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocuva-

Guarani” (1997). Passados mais de cem anos desde a primeira publicação deste texto, o tema 

do fim do mundo parece ser hoje ainda mais atual. Por conta de inúmeras questões, como a 

redução de seus territórios, a violência de seus vizinhos, a estagnação na demarcação de suas 

terras (por exemplo, lembremos da situação alarmante em que vivem muitos dos grupos 

Guarani-Kaiowá no estado do Mato Grosso do Sul), em suma, por todas as dificuldades 

colocadas para a manutenção do teko, o “modo de ser”, os Guarani vivem hoje próximos do 

completo oposto da “Terra sem Mal” (o paraíso Guarani), a saber, aquilo que Bartomeu Melià 

(1988, pg. 346) chamou de “o dia em que só haverá mal sem terra”. 

Um tema corrente nas conversas com Luiz Silveira, xeramoi da aldeia Pindoty, é a 

preocupação com a dieta. Diz ele: “Nhanderu deixou tudo pra gente, deixou milho, deixou 

batata doce, deixou feijão, […]. Essas são as nossas comidas. Comendo elas, a gente fica mais 

forte, com saúde, e vive mais. Por isso que eu cheguei na minha idade, só comia as “comidas 
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verdadeiras” […]. Agora que estou velho, não consigo mais plantar. Então eu como a comida 

dos juruá. Como arroz, feijão, frango da granja, essas coisas, sabe? Já não me sinto tão bem de 

saúde, estou muito pesado. […] Os médicos juruá só fingem. Eles vêm aqui na aldeia e eu falo: 

não estou bem, tenho dor aqui [aponta para a barriga]. Eles enganam a gente. Dão o remédio e 

dizem que vai melhorar, mas não melhora, né? Eu acho que eles fazem isso porque são maus. 

São como todos os juruá, querem que a gente morra, dão o remédio errado mesmo. […] Por 

isso que não têm mais tantos velhos nas aldeias, eles foram todos envenenados pela comida dos 

juruá, e também não temos remédios para isso”.  

Na aldeia Araça-Mirim, ouvi algo semelhante de Hermenegildo Ramires. Para ele: 

“Antigamente os guarani viviam mais, por causa das coisas que nós comíamos. Antes era tudo 

sem sal, tempero, óleo. […] Hoje é muito difícil viver mais de cem anos. Mas antes era comum, 

eu mesmo conheci muitos xeramoi com mais de cem anos, lá no Rio Grande [do Sul]. Não é 

mais assim porque os jovens comem muita comida dos jurua. Toda essa comida faz com que o 

sangue fique bem fraquinho, por causa do óleo e do sal que entra no corpo, é verdade. […] 

Nhanderu deixou sementes especiais para cada um dos povos do mundo. Por isso temos que 

comer nossa “comida verdadeira”.  

Para Paulo Cavanha, contudo, a conspiração dos juruá para por fim nos Guarani-Mbya 

vai além do extermínio dos mais velhos. “Eu já percebi tudo, eu sei. O pessoal da saúde 

[funcionário que trabalham no SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena] já me disse. 

Querem acabar com as crianças. Esses remédios que dão para as mulheres não terem mais filhos 

fazem muito mal para elas, elas ficam doentes. Daí, as crianças não nascem, e as mulheres 

morrem. Querem acabar com a gente”. A associação do uso de anticoncepcionais e a morte 

prematura de mulheres é bastante frequente em ambas as aldeais. Sobre a morte recente de uma 

mulher da aldeia, Luiz Silveira, exclareceu-me: “Ela era uma mulher muito boa, trabalhadeira 

mesmo, fazia até bichinho e cestinho pra vender. Mas ela tomou muito remédio para não ter 

filho. Tomou por muito tempo esse remédio. Isso não é bom. Por isso ela morreu, teve câncer 

[nos pulmões]”.   

Para Paulo Cavanha, no entanto, as mulheres têm sua parcela de culpa. Para ele, as 

mulheres deixaram de recorrer aos mais velhos em busca de remédios Guarani. “A gente 

também têm remédio que faz não ter filhos, temos mesmo! Ele é feito com algumas plantas do 

mato. Aqui na mata mesmo, eu já vi essas plantas. A gente faz esse remédio e dá para a mulher 

tomar. E ele é muito melhor que o remédio juruá. Porque você precisa tomar só uma vez e 

pronto, não vai mais ficar grávida. Quando quizer engravidar, depois, tem que tomar um outro 
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remédio, daí volta tudo. […] Mas não é tão fácil, não é só tomar. Por um tempo não pode comer 

certas coisas, carne, comida dos juruá, nem pensar! Nem tomar chuva, ou vento forte. Por isso 

que as mulheres preferem tomar o remédio dos juruá, é só tomar e pronto, não precisa fazer 

nada” – explicou-me Paulo Cavanha. 

O problema é mais sério do que parece, de modo que toda a vida na Terra se encontra, 

segundo Paulo Cavanha, em risco. Disse-me: “Eu já disse, os velhos estão acabando. E as 

crianças também não nascem mais. Eram elas que davam força para nós, os xeramoi. Agora a 

gente fica triste, não tem alegria na aldeia sem as crianças. […] Eu vi na televisão esses dias. 

Tinha terremoto, onda grande, essas coisas feias. Mas isso não acontece aqui e eu sei o porquê. 

É porque aqui tem nhandeva (Guarani), e Nhanderu gosta muito da gente, gosta mesmo dos 

xeramoi. Mas estão acabando os velhos, vamos sumir. E quando não existir mais nhandeva 

aqui, eu já sei de tudo, Nhanderu vai ficar bravo, vai ter terremoto, onda grande. Vai acabar 

tudo, e vai ser culpa dos juruá.” 
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CAPÍTULO 4 - ALTERIDADE E PREDAÇÃO ENTRE OS MBYA-GUARANI 

Creio que hoje é possível remontar às fontes filosófica e 
ética do dualismo ameríndio. Ele se inspira, parece-me, 
numa abertura para o outro que se manifestou com toda 
clareza quando dos primeiros contatos com os brancos. 
Reconhecer isso, quando nos preparamos para 
comemorar o que, em vez de descoberta, eu chamaria de 
invasão do Novo Mundo, a destruição desses povos e de 
seus valores, é realizar um ato de contrição e piedade. 

Claude Lévi-Strauss, 1993, pg. 14  

 

4.1. Acerca do pessimismo antropológico 

Como atenta Eduardo Viveiros de Castro (1986, pg. 100), o tema do pessimismo histórico 

Guarani, introduzido por Curt Nimuendajú (1914), na maioria das vezes, pouco se distingue do 

pessimismo demonstrado pelos etnólogos que se propuseram a estudá-los. No último parágrafo 

de sua pioneira monografia, Nimuendajú, melancolicamente, assevera: 

Parece-me, aliás, que este estado de espírito, pelo menos na geração mais nova dos Guarani, 

está retrocedendo. Muitos já não mais se curvam diante do sol com aquela saudade 

melancólica do paraíso de onde ele se levanta, e menos ainda diante do solene poder do deus 

cristão – mas sim diante do bezerro de ouro, cuja imagem o progresso dos novos tempos 

levou aos confins solitários do longínquo ocidente. (Curt Nimuendajú, 1987, pg. 132) 

  

No mesmo sentido, Alfred Métraux identificou na aculturação a causa dos “movimentos 

messiânico” empreendidos pelos Tupi-Guarani históricos e Guarani contemporâneos. De 

acordo com ele, tais movimentos expressariam a “intensa melancolia de uma civilização 

moribunda”, que, por meio deles, esforçam-se em “reafirmar-se à custa dos mais fantasiosos 

sonhos” (METRAUX, A, 1979, pg. 175).  

Assentados em mitos e em discursos proféticos, os sonhos de uma vida idílica numa Terra 

Prometida (SCHADEN, E, 1974, pg. 171), passaram, pelos menos entre os Mbya, a se inclinar 

em direção a uma vertente mais “concreta”, em que o Paraíso se torna o único cenário possível 

para o exercício das práticas tradicionais. “E dessa ventura faz parte também a possibilidade 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” (Idem). O esforço 

antiaculturativo entre os Mbya, nos termos de Egon Schaden, por meio de uma exortação do 

“tradicional”, teria tomado sentido religioso. Por fim, resume: “no fundo, portanto, o paraíso 

sonhado outra coisa não é senão a continuação da existência terrena, com a diferença apenas de 
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lá não se passar pelas provações e dissabores que caracterizam a vida neste mundo” (Idem, pg. 

172).  

Supostamente, o referido “dissabor” da vida no yvy vai (“a terra imperfeita”) decorreria 

do estado de penúria e privação no qual se encontram atualmente. Estes, por sua vez, teriam 

sido provocados pela “desorganização social” relacionada ao processo de “mudança de cultura” 

(SCHADEN, E, 1989, pg. 40).  

No trabalho de Leon Cadogan (1997), como aludimos no capítulo anterior, os Mbya do 

Guairá, portadores das “belas palavras” que dão fundamento à religião nativa, mostravam-se 

como os últimos representantes de uma suposta “pureza” Guarani, no sentido em que, isolados 

nas matas, em pouco teriam sido influenciados pelos colonizadores. Deste modo, assim como 

preconizara Nimuendajú (1987), o núcleo da resistência contra os invasores se encontraria na 

preservação do pensamento religioso. 

À Bartomeu Melià (1981, 1990) coube conceituar esse conjunto de práticas e ideais 

religiosos defendidos, supostamente, a todo custo, pelos Guarani. Ora grafado como reko, teko 

ou nhandereko, o “nosso modo de ser”, “as leis tradicionais”, compreende, em linhas gerais, 

aqueles costumes passados ao longo das gerações e que, naturalmente, contrastavam com os 

dos invasores europeus. O anseio por uma vida tradicional, inclusive, os teria impulsionado à 

busca da “Terra sem Mal”, no sentido que lhe é atribuído por A. Montoya (2011). Nas terras 

virgens e agricultáveis, fundariam seus tekoa: o substrato físico necessário para a prática do 

nhandereko. 

Em suma, tudo se passa como se o contato interétnico tivesse provocado, de um lado, a 

desestruturação da sociedade Guarani e, do outro, o recrudescimento da religião nativa – ou, 

em outros termos, de um “modo de ser ideal/tradicional” –, que passou a representar o núcleo 

duro da resistência; a qual, seja por meio dos deslocamentos grupais ou da defesa do 

comportamento individual exemplar, desdobrava-se, diante da inevitabilidade do contato, numa 

busca, desesperada, por uma tradicionalidade já impraticável. Na atualidade, contudo, os 

Guarani nos mostram que é possível – à custa de excessivos esforços, é verdade –  existir 

enquanto individualidade étnica apesar do contato e, principalmente, das transformações por 

este causadas em suas condições de vida.    

Parte significativa dessa tendência, cujo eco ainda pode ser ouvido em trabalhos recentes 

sobre os Guarani, a nosso ver, decorre do viés teórico dos primeiros estudiosos que se 
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dedicaram à compreensão desse povo indígena. O pessimismo, aliás, seria antes dos 

antropólogos que dos próprios Guarani.  

Neste capítulo pretendem retornar às primeiras teorias antropológicas acerca do contato 

interétnico, que, de certo modo, inspiraram muitos dos trabalhos clássicos sobre Guarani. 

Destas seguiremos até as teorias mais modernas, cujo foco se assenta no processo de reprodução 

social através das “coisas” dos brancos. Por fim, apresentaremos as nossas impressões a respeito 

das relações, cada vez mais intensas, envolvendo os Mbya-Guarani e os não-indígenas de 

Pariquera-Açu. 

 

4.2. Teorias antropológicas do contato 

A influência da antropologia norte-americana acerca do contato interétinico, como 

salienta Roberto Cardoso de Oliveira (1964, pg. 22), marcou, profundamente, os trabalhos 

produzidos pelos antropólogos brasileiros na primeira metade do século XX. No memorando 

de 1936, entitulado “Memorandum for the Study os Acculturation”, Robert Redfield, Ralph 

Linton e Melville Herskovits se voltaram tanto para o aspecto sociológico quanto cultural dos 

fenômenos de “conjunção intercultural”. Neste, de acordo com Eduardo Galvão,  

Aculturação foi definida como o estudo dos fenômenos que resultaram quando grupos de 

indivíduos possuindo cultura diferentes entram em contacto direto e permanente e das 

consequêntes mudanças nos padrões culturais desses grupos. Distinguiu-se aculturação de 

mudança cultural, de que é um aspecto, e de assimilação, que pode ser uma fase de 

aculturação, e ainda de difusão, que, embora concorrente ao processo de aculturação, 

necessariamente não exige o contacto entre povos. (Eduardo Galvão, 1979, pg. 129) 

 

Em 1949, no vigésimo nono Congresso Internacional de Americanistas, organizado em 

Nova York, o tema da aculturação, conceito esse que, nos anos seguintes, nortearia os trabalhos 

de boa parte dos antropólogos brasileiros, principalmente daqueles que tinham como tema de 

seus trabalhos populações que se encontravam em estreito contato com a sociedade 

hegemônica, ganhou novas dimensões. Nesta ocasião, foram expostos trinta e três textos nos 

quais, antropólogos de todos os cantos do continente americano, apresentavam etnografias a 

respeito das situações de “Mudança Cultural” com as quais se depararam. Destes, destacavam-

se, as comunicações de Wagley e Willems, que discutiam a cultura do caboclo amazônico e do 

habitante rural da região sul do Brasil, respectivamente. Os resultados aos quais ambos 
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chegaram não só demonstravam a ampliação dos objetivos dos estudos antropológicos no 

Brasil, cujo foco exclusivo, até então, era o índio; mas, principalmente, alinhando-se aos norte-

americanos, colocavam no centro das discussões “o conhecimento histórico e funcional da 

transmissão de traços culturais do indígena aos demais contingentes de nossa população” 

(GALVÃO, E, 1979, pg. 126).  

A preocupação com o futuro – ou melhor, a ausência deste – das populações indígenas 

no Brasil, como é notada na obra de Baldus e Nimuendajú, antecede, porém, à definição dada 

pelos antropólogos norte-americanos ao conceito de aculturação. A marca desses trabalhos 

empíricos pioneiros, como bem nota Eduardo Galvão (1979, pg. 127-128), era a caracterização 

de situações de mudança cultural em decorrência do contato com populações rurais brasileiras 

que, por si só, atestassem o processo mais geral de assimilação dos povos indígenas à cultura 

nacional.    

Em território brasileiro, a discussão teórica em volta do conceito de aculturação iniciou-

se, apenas, na primeira Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em 1953 no Rio de 

Janeiro. Nesta ocasião, em trabalho apresentado por Eduardo Galvão (1979), tendo em vista 

situações de contato distintas e ricamente etnografadas, como a dos índios xinguanos, os 

Kayapó e os Tenetehara, chega-se à conclusão de que seria mais proveitoso esquecer o conceito 

de aculturação e, em seu lugar, atentar-se ao processo, mais específico, de assimilação. Isso 

porque, ainda de acordo com Galvão, na época, pouco se sabia sobre a cultura dos ameríndios, 

dos caboclos e daqueles que faziam parte das frentes pioneiras de contato, de modo que não 

seria possível compreender toda a dinâmica das mudanças culturais através da doação e adoção 

de elementos culturais. No entanto, a análise da assimilação de certos grupos indígenas, 

sobretudo aqueles que travaram contato mais intensos com populações não-indígenas, à 

população rural por meio da substituição, quase que completa, da cultura tradicional pela 

brasileira, emerge como algo mais tangível; uma vez que, nessas situações, a transição de uma 

cultura para outra é mais acelerada e, por isso, evidente. Outra possibilidade de estudo, porém, 

seria o das modalidades da assimilação. Ou seja, acerca dos motivos subjacentes ao fato de 

certos grupos indígenas, como os Timbira e os Karajá, imporem maior resistência à assimilação, 

enquanto outros, como os Tupi, supostamente, serem mais receptivos aos traços culturais 

alheios.  

 Em “O Índio e o Mundo do Branco” (1964), Roberto Cardoso de Oliveira propõe uma 

abordagem sociológica para a questão da “sobrevivência das populações tribais”, a qual 
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denominou “fricção interétnica”, e que buscava superar o paradigma da aculturação. A base de 

sua análise se assenta no pressuposto, claramente inspirado na noção de “situação colonial” tal 

qual é definida por Balandier (1955), de que haveria uma contradição que impediria a 

coexistência entre as - assim chamadas - “sociedades tribais” e a sociedade envolvente (nacional 

ou colonial). Pois, em seus termos, “ a existência de uma tende a negar a da outra” (OLIVEIRA, 

C, 1964, pg. 27). Desse modo, toda situação de contato entre uma sociedade indígena e as 

frentes de expansão nacional - ou seja, onde há fricção interétnica -, caracterizar-se-ia por uma 

luta pela sobrevivência, cujo resultado, na maioria das vezes, é ou o extermínio ou a completa 

perda de autonomia dos primeiros. Em suma, a fonte da referida contradição entre as 

sociedades, como salienta Roberto Cardoso de Oliveira, encontrar-se-ia na estrutura de poder 

implicada nas situações de contato; na qual a sociedade dominante (nacional) se impõem diante 

da sociedade indígena, que, progressivamente, perde sua autonomia política, seus territórios, 

seus bens materiais, etc.  

Em linhas semelhantes àquelas esboçadas por Eduardo Galvão, Darcy Ribeiro, em artigo 

de 1957, já havia apresentado uma proposta de abordagem para a questão do contato interétnico. 

Tendo em vista o contexto histórico e as estruturas econômicas regionais implicadas, o 

antropólogo delineia o conceito de “integração”. De acordo com este, aqueles grupos “tribais” 

que, a duras penas, conseguiram sobreviver apesar dos longos anos de contato, teriam sido 

integrados à população nacional, “a cuja vida econômica se haviam incorporado como reserva 

de mão-de-obra ou como produtores especializados de certos artigos de comércio” (RIBEIRO, 

D, 1957, pg. 57). Assim, a integração à economia da sociedade nacional resultaria, fatalmente, 

na “profunda descaracterização” da língua e da cultura dos grupos indígenas sobreviventes. 

Mais tarde, em “Os Índios e a Civilização” ([1968]1996), o antropólogo retoma, em novos 

termos, sua discussão acerca da não assimilação dos povos indígenas pela sociedade nacional.  

Com efeito, de todos os grupos indígenas sobre os quais obtivemos informação fidedigna, 

podemos dizer que não foram assimilados à sociedade nacional como parte indistinguível 

dela. Ao contrário dessa expectativa, a maioria deles foi exterminada e os que sobreviveram 

permaneceram indígenas: já não nos hábitos e costumes, mas na auto-identificação como 

povos distintos do brasileiro e vítimas de sua dominação. (Darcy Ribeiro, 1996, pg. 20)  

 

Deste modo, do impacto da civilização sobre as populações indígenas não resultaria na 

assimilação plena das últimas, mas sim na “transfiguração étnica” destas. Esta, por sua vez, é 

definida por Darcy Ribeiro como 
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O processo através do qual as populações tribais que se defrontam com sociedades nacionais 

preenchem os requisitos necessários à sua persistência como entidades étnicas, mediante 

sucessivas alterações em seu substrato biológico, em sua cultura e em suas formas de relação 

com a sociedade envolvente. (Darcy Ribeiro, 1996, pg. 26)     

 

 Por meio da transfiguração cultural, ou seja, através da “mutação cultura e social e de 

redefinição do ethos tribal” (Idem, pg. 28), os grupos indígenas teriam sobrevivido, segundo 

Darcy Ribeiro, à passagem da condição de “isolados” à de “integrados”. Assim, diante dos 

dados empíricos que atestavam não o desaparecimento dos povos indígenas, mas, ao contrário, 

o aumento de seus efetivos, o conceito “integração”, de acordo com o autor, mostra-se mais 

eficiente que o de “assimilação” para explicar a realidade dos povos indígenas no Brasil. Por 

fim, resume: 

Demonstro que a integração dos índios às frentes econômicas que avançam sobre eles 

constitui uma integração inevitável, no sentido de força-los a produzir mercadorias ou a se 

vender como força de trabalho para obter bens que se tornam indispensáveis, como as 

ferramentas, os remédios e alguns outros. Mas essa integração não significa assimilação. 

Mesmo quando perdem a língua e ainda quando se completa o que se poderia chamar de 

aculturação, ou seja, mesmo quando eles se tornam quase indistinguíveis do seu contexto 

civilizado, ainda assim mantêm sua auto-identificação como indígenas de um grupo 

específico, que é seu povo. (Darcy Ribeiro, 2012, pg. 173) 

 

Em contraste com a, assim denominada por Eduardo Viveiros de Castro (1999), 

“etnologia do contato”, cujo objeto, como delineamos, é a relação estabelecida entre os grupos 

indígenas e a sociedade nacional e seus consequentes desdobramentos, como, por exemplo, a 

aculturação, a integração, a assimilação, etc.; haveria se desenvolvido, paralelamente, uma 

outra “etnologia brasileira”. Aqueles que se alinharam a esta, sem se preocupar excessivamente 

com a questão da sociedade nacional, estabeleceram como foco de suas análises os grupos 

indígenas e suas “visões indígenas” a respeito do mundo. Fixando, assim, a perspectiva no polo 

dos indígenas, e não no da sociedade envolvente, ou no do Estado Nacional, como o fez a 

“antropologia contatualista”19; a “Antropologia Clássica” brasileira buscou tomar os grupos 

                                                           
19 Para um desenvolvilmento bastante sofisticado da teoria contatualista, ver: Oliveira, Pacheco. O Nosso 
Governo: Os Ticuna e o regime tutelar. São Paulo: Marco Zero; [Brasília, DF]:MCR/CNPq, 1988 
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indígenas “em si mesmos”, em suas próprias realidades. Em suma, fizeram uma antropologia 

dos índios no Brasil, e não dos índios do Brasil. 

O reconhecimento de que a localização dos povos indígenas dentro dos limites do país 

não é uma condição fundante (se as há) da constituição social desses povos, mas 

apenas uma circunstância adventícia ou superveniente, tem se exprimido no uso cada 

vez mais comum do locativo “índios no Brasil” em lugar do tradicional genitivo 

“índios do Brasil”, de forte conotação possessiva. […] essa pequena reforma 

linguística permite, por exemplo, que se tirem todas as consequências do fato de que 

a trajetória histórica das sociedades nativas não começou com a partilha europeia do 

continente. (Viveiros de Castro, 1999:161-162, grifo do autor) 

 

Em meados dos anos 70, como afirma Eduardo Viveiros de Castro, haveria ocorrido 

um salto, tanto qualitativo quanto quantitativo, na etnologia dos povos sul-americanos. Sob a 

influência direta das análises pioneiras produzidas pelo grupo de pesquisadores dedicados aos 

estudos dos povos Jê do Brasil central coordenado por Maybury-Lewis (1979), os antropólogos 

passaram a pôr em dúvida a aplicabilidade dos esquemas clássicos da disciplina à realidade dos 

povos das terras baixas sul-americanas. O problema, na época, assentava-se no fato dos modelos 

analíticos em voga serem notadamente derivados dos estudos de povos localizados, 

principalmente, na África e na Oceania. Delineada no trabalho de Joanna Overing e P. Rivière, 

a proposta do movimento era empreender uma crítica “amazonizante” “das linguagens 

analíticas importadas de outras regiões estudadas pela antropologia” – basicamente, as teorias 

da descendência e da aliança (VIVEIROS DE CASTRO, E, 1999). O avanço teórico alcançado 

por meio da crítica das “teorias importadas”, cujo resultado foi a produção de etnografias 

tecnicamente modernas, fez com que, pela primeira vez, a etnologia americanista ganhasse 

projeção mundial.  

O referido avanço da etnologia brasileira, aliás, não se deve somente à substituição das 

importações acadêmicas e o foco nas sociedades indígenas como “totalidades socioculturais” 

em detrimento das análises políticas e econômicas das situações de contato interétnico, mas 

também à influência que a antropologia estrutural de Lévi-Strauss (2008, 2009, 2010, 2013) 

passou a exercer nas análises empreendidas pelos etnólogos brasileiros (DAMATTA, R, 1973, 

1976; MELATTI, J, 1976, entre outros).     

Embora o termo “cultura” apareça em raras ocasiões nos textos de Lévi-Strauss, 

fundador e principal expoente da Antropologia Estrutural, suas reflexões a respeito do 
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pensamento humano20 causou significativo impacto nos estudos antropológicos a respeito da 

relação, e de suas consequências, entre índios e não-índios.  

Em solo brasileiro, uma expressão pioneira de tal impacto, possivelmente, encontra-se 

no artigo “Lógica do Mito e da Ação: o movimento messiânico canela de 1963”, de autoria da 

antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (2009). À luz da abordagem levistraussiana acerca da 

relação dialética entre mito e rito (LÉVI-STRAUSS, C, 2008, pg. 257), a autora empreende 

uma análise estruturalista dos sucessivos movimentos messiânicos que, no início dos anos 70, 

eclodiram entre os Ramkokamekra-Canela no Maranhão. Ao contrário do que se possa 

imaginar, o início desses movimentos não teria se dado, supostamente, em razão de um estado 

de privação; mas, ao contrário, originou-se num período de “prosperidade relativa”, uma vez 

que, naqueles anos, esperavam uma produção agrícola com excedentes (CARNEIRO DA 

CUNHA, M, 2009, pg. 47). Tais excedentes, porém, não seriam capazes de dar-lhes acesso ao 

sistema de trocas comerciais praticado pelos “neo-brasileiros”, que, tal qual narra o mito canela 

de origem do homem branco (DAMATTA, R, 1973, pg. 20-22), apenas se propõem a tomar o 

que é dos índios, principalmente a terra, negando-lhes, assim, qualquer tipo de reciprocidade. 

De todo modo, os movimentos messiânicos entre os Canela, que, como salienta Carneiro da 

Cunha, poderiam ser descritos como ritos, relacionaram-se dialeticamente com o mito de 

origem do homem branco, de modo que, através de um rearranjo dos elementos constitutivos 

deste, pudessem vislumbrar uma possibilidade de “triunfo indígena e a derrocada final dos 

brancos” (CARNEIRO DA CUNHA, M, 2009, pg. 16).     

Quanto à relação entre estrutura e história, que, com efeito, fora marginalizada pela 

análise estrutural, cujo foco, desde Saussure (2012), assentou-se no “sistema” em detrimento 

do “evento”, Marshall Sahlins (2008, 2011), ao resgatar a história da chegado do capitão Cook 

no Havaí no final século XVIII, propõe uma nova abordagem. De acordo com o autor, embora 

a cultura, ou a estrutura, possa estabelecer condições de acordo com as quais os processos 

históricos serão absorvidos pelos povos, ou seja, que a “história é organizada por estruturas de 

significação” (SAHLINS, M, 2008, pg. 27), o desafio para uma antropologia histórica, que não 

pretenda se desvincular completamente do pensamento estruturalista, é o de não “apenas saber 

                                                           
20 Que, em linhas bastante gerais, resume-se ao exercício intelectual que objetiva conhecer o universo através da 
introdução de um princípio de ordem (classificações, comparações, associações, etc.), cujo resultado, no caso 
específico do pensamento mítico, seriam estruturas reflexivas constituídas por signos (um meio termo entre a 
imagem, elemento constitutivo da ciência do concreto, e o conceito, próprio do pensamento científico) que, tal 
qual numa atividade de bricolage, podem ser rearranjados, dando origem a um novo conjunto estruturado que, 
assim, possa dar conta de refletir acerca de novas questões impostas pelo mundo (LÉVI-STRAUSS, C, 2010, pg. 
33-39) 
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como os eventos são ordenados pela cultura, mas como, nesse processo, a cultura é reordenada” 

(Idem, pg. 28). Anos mais tarde, os modos pelos quais a cultura se reproduz por meio do evento, 

é melhor desenvolvido no artigo “O ‘pessimismo sentimental’ e a experiência etnográfica: por 

que a cultura não é um ‘objeto’ em via de extinção” (1997). Neste, Marshall Sahlins aborda, 

criticamente, o olhar pessimista segundo o qual a “cultura”, ou, em termos estruturalistas, o 

sistema de “ordenação (e desordenação) do mundo em termos simbólicos” (SAHLINS, M, 

1997, pg. 41), estaria em vias de desaparecer em decorrência do avanço do imperialismo 

ocidental. A modernização - ou melhor, homogeneização - que o progresso, supostamente, 

causaria nas culturas indígenas, entretanto, tem sido desmentida “por acontecimentos e vozes 

subalternas” (Idem, pg. 51). De acordo com estes, que foram registrados em relatos etnográficos 

diversos, os povos indígenas haveriam se recusado “tanto a desaparecer quanto a se tornar como 

nós” (Idem, pg. 52). Pois a modernidade, ao contrário do que se imaginara, não teria significado 

o fim das culturas locais, mas sim meios para a sua própria intensificação. Tal “florescimento 

cultural” pós-contato, ao qual, enquanto um mecanismo de sobrevivência não só cultural, mas 

também física, que os povos indígenas recorrem, operaria por meio do englobamento do sistema 

mundial por “uma ordem ainda mais abrangente: seu próprio sistema de mundo” (Idem). Assim, 

diferentemente do que defendem as teorias pós-modernas, a “cultura” dos povos minoritários 

não estaria em vias de desaparecer, mas, ao contrário, teria se fortalecido e assumido uma 

variedade de novas configurações.   

Assim, com o avanço da teoria estruturalista e o consequente desenvolvimento da 

etnologia brasileira, deu-se o deslocamento de perspectiva que, ao assentar-se naquilo que os 

próprios nativos têm a dizer, marca os estudos antropológicos atuais a respeito do contato 

interétnico.     

Os principais debates teóricos a respeito do parentesco passaram ao largo dos povos 

indígenas das terras baixas sul-americanas. Não obstante a diversidade apresentada por estes, 

existiriam nessa região, segundo Eduardo Viveiros de Castro (2011), duas configurações 

básicas, a saber: uma da Amazônia e outra do Brasil Central. A primeira, englobando inúmeras 

sociedades distintas, “gravitaria em torno de uma estrutura dita dravidiana – terminologia de 

duas seções, aliança simétrica – “, já a segunda “se distinguiria por sistemas terminológicos 

sem correlatos matrimoniais claros, que evocam, em suas equações oblíquas, o tipo crow-

omaha” (VIVEIROS DE CASTRO, E, 2011, pg. 89). É bem verdade que, num primeiro 

momento, o emprego de rótulos de parentesco advindos de sociedades distintas das sul-

americanas pode soar um tanto duvidoso, pois correríamos aqui o risco de “projetar 
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particularidades do modelo ao modelado” (idem, pg. 92). Sabe-se que o modelo dravidiano, 

delineado, principalmente, por Louis Dumont, corresponde a certas sociedades do sul da Índia, 

e representa a “expressão mais simples da troca matrimonial restrita” (idem, 2011, pg. 92). 

Porém, ancorado nos textos de Joanna Overing, Peter Rivière e Bruce Albert, Eduardo Viveiros 

de Castro (2011) defende a possibilidade de aproximar o dravidianato indiano ao contexto dos 

povos amazônicos. Como atesta o autor, “não se trata apenas da associação entre um paradigma 

terminológico e uma norma de casamento análoga” (idem, pg. 93), as semelhanças são tão 

notáveis que o uso do termo “dravidiano”, enquanto modelo teórico que dá conta de um 

determinado número de relações sociológicas, faz-se justificável.  

De acordo com Eduardo Viveiros de Castro (2011) seria difícil, senão impossível, 

encaixar o material sul-americano nas “estruturas elementares do parentesco” (LÉVI-

STRAUSS, C, 2009). Isso porque, apesar dos esforços teóricos no sentido contrário, os modelos 

levistraussianos de sociedades com “estruturas elementares” tinham como base, no plano 

empírico, sociedades cuja ênfase recaia na unifiliação. Deste modo, sociedades como as 

amazônicas, caracterizadas por Lévi-Strauss como não-unilineares, estariam além das 

“estruturas elementares”. Ademais, ainda segundo Lévi-Strauss, as sociedades amazônicas 

desconheceriam qualquer noção de descendência; ou seja, não seriam nem unilineares, 

tampouco cognáticas; de modo que não figurariam sequer em sua lista das sociedades “semi-

complexas”. Nas palavras de Viveiros de Castro, “as sociedades simples da Amazônia, como 

os exemplares Nambikwara e tantas outras, estariam situadas não além, mas aquém das 

estruturas elementares” (2011, pg. 96, grifo do autor).  

A precariedade, como afirma Eduardo Viveiros de Castro, não seria a característica dos 

sistemas de parentesco das sociedades sul-americanas, mas sim do livro de Lévi-Strauss. 

O problema com as EEP [Estruturas elementares do parentesco] não é 
propriamente o favorecimento do método das classes em detrimento do método das 
relações [...], mas a adesão a uma lógica de termos em detrimento da consideração 
estrita das relações. O modelo da sociedade segmentar talvez responda por essa 
concepção ainda demasiado morfologista de estrutura social. A categoria de totalidade 
comanda a dedução; inseparáveis de seus termos, as relações servem à produção de 
um todo que é o termo final. (Viveiros de Castro, E, 2011, pg. 97, grifos do autor) 

 

Felizmente, os trabalhos de Louis Dumont (1953) a respeito do sistema dravidiano, além 

do fato de introduzirem importantes modificações no modelo das “estruturas elementares do 

parentesco”, fornecem um aporte teórico sólido para se pensar o caso das sociedades sul-

americanas, uma vez que elucidam “com minúcia o funcionamento de um sistema 
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terminológico que, exprimindo a regra positiva da aliança bilateral, não implica estruturalmente 

quaisquer regras de descendência ou de intercâmbio entre grupos exogâmicos”(idem, 2011, pg. 

97). Inspirado por Edmund Leach, Louis Dumont “elaborou a diferença entre os sistemas de 

fórmula global, sociocêntricos, e aqueles de fórmula local, egocêntricos; no caso dos sistemas 

de aliança simétrica, esta seria a diferença entre seções australianas e as categorias dravidianas” 

(idem, pg. 97-98). Com isso, tanto a mudança de foco, da classe para a relação, quanto a noção 

de transmissão da afinidade entre gerações, contribuíram para aproximar o modelo dravidiano 

do contexto das sociedades sul-americanas.  

Nos anos 60, a questão da descendência nos grupos indígenas sul-americanos foi tratada 

a fundo pelos antropólogos que compunham o projeto “Harvard-Central Brazil”. No meio 

destes, destaca-se o trabalho de Maybury-Lewis, cujo maior mérito foi o de substituir, na análise 

dos grupos Gê do Brasil Central, a ideia de unifiliação pela de residência.  Entretanto, foi nos 

anos 70, com os trabalhos de Peter Rivière, que o tema do parentesco nas terras baixas sul-

americanas foi colocado no centro das discussões. Entre os Trio, na região da Guiana, o 

antropólogo encontrou “sociedades simples”: 

Sociedades pequenas, sem segmentações sociocêntricas, onde o grupo local 
concebido como unidade endogâmica é politicamente autárquico; terminologias que 
tecem variações sobre um paradigma de duas seções, podendo codificar diferentes 
ideais matrimoniais; superposição ideológica da endogamia local e da endogamia de 
parentela, acompanhada da presença discreta, mas essencial, de casamentos 
extralocais; vigência de classificações sociais por gradiente de distância genealógico-
residencial, exprimindo um dualismo concêntrico entre exterior e interior; valor 
político central, mas profundamente ambíguo, das relações de afinidade, que se 
constituem ao mesmo tempo em cimento do grupo local e em sua linha de fratura. 
(Viveiros de Castro, E, 2011, pg. 102) 

  

A terminologia de aliança simétrica das sociedades guianenses, como sugeriu Rivière, 

seria uma “estrutura comum a todas as sociedades da floresta tropical” (idem, pg. 102). Embora 

perigosa, a generalização do “atomismo sociopolítico, [d]a prescrição endogâmica, [d]o 

binarismo cosmológico do dentro/fora” (idem, pg. 103), representou um importante passo para 

os estudos do parentesco dos povos sul-americanos.  

Seguindo os passos de Rivière, Joanna Overing, em seus trabalhos etnográficos, 

“estabelece a feição dravidiana do sistema piaroa e redefine a norma endogâmica guianense, 

mostrando a importância da parentela bilateral localizada na organização social da região” 

(idem, pg. 102). Porém, é no plano da filosofia social indígena que Joanna Overing encontra as 
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bases para uma comparação em nível continental (Guiana/Brasil Central/Rio Negro). Pois neste 

encontrar-se-ia uma constante, a saber:  

O lugar problemático da diferença entre categorias humanas que povoam o mundo 
(id. 1981, 1984). A diferença, cujo esquema sociológico básico é a afinidade, aparece 
ao mesmo tempo como necessária e perigosa, como condição e limite do socius, e 
portanto como aquilo que é preciso tanto instaurar quanto conjurar. A afinidade 
revela-se, com isso, o elemento por excelência do político, e o horizonte negativo de 
utopias sociológicas e escatológicas. (Viveiros de Castro, E, 2011, pg. 103) 

 

Entretanto, como afirma Viveiros de Castro, a “diferença” nestas sociedades vai muito 

do parentesco. Em linhas gerais, sua hipótese é a de que 

Justamente porque a aliança simétrica não funciona segundo uma fórmula global, 
na Amazônia, que os limites do parentesco se traduzem numa limitação do foco sobre 
o parentesco no dar conta das propriedades globais dos sistemas da região. Os limites 
da aliança como princípio de organização coletiva são, em larga medida, os limites do 
grupo local (aldeia, nexo endogâmico); para além desse círculo, a aliança serve 
essencialmente de substrato indutivo para a operação de circuitos de intercâmbio de 
outra natureza: cerimoniais, guerreiros, funerários, metafísicos, que funcionam como 
outros tantos princípios sociológicos. A sociologia da Amazônia indígena não pode 
limitar-se a uma sociologia do parentesco [...], porque o parentesco é limitado e 
limitante ali. (Viveiros de Castro, E, 2011, pg. 105-106) 

 

A questão da diferença nas sociedades indígenas sul-americanas, portanto, vaza através 

dos limites do parentesco, encontrando-se, plenamente, no plano metafísico da cosmologia e da 

mitologia. Não obstante, o substrato pan-amazônico dravidiano - ou seja, o plano do parentesco 

-, não deve ser completamente negligenciado neste debate. Porque é justamente esse mecanismo 

sócio-político de transmissão da aliança que estabelece a questão da diferença enquanto 

problema político. Em razão da ausência de termos de afinidade, da neutralização da diferença 

na geração dos avós e dos netos e, sobretudo, do redobramento nas gerações subsequentes das 

alianças estabelecidas na geração dos pais, o modelo dravidiano, institui uma clivagem no 

mundo social entre “nós” e “eles”, mais precisamente entre o “dentro” e o “fora”. E, quanto a 

isso, as sociedades amazônicas aproximam-se, novamente, do modelo dravidiano, ao ponto de 

poder-se falar de um “dravidianato-amazônico”. 

Para enquadrar-se no contexto das sociedades sul-americanas, o modelo dravidiano, no 

entanto, deve sofrer alguns ajustes. Estes, ironicamente, podem ser feitos por meio da retomada 

da teoria da hierarquia de Louis Dumont. Para dar conta do material amazônico, é preciso que 

a oposição equistatutária entre afins e consanguíneos seja substituída por uma relação 

hierárquica entre termos. Amparado em uma ampla bibliografia, Viveiros de Castro argumenta 

que nas sociedades amazônicas ocorre uma superposição de dois modelos. Se, por um lado, 
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estas sociedades apresentam uma terminologia diametral, opondo consanguíneos e afins 

enquanto classes exclusivas, por outro, operam uma estrutura analógica concêntrica escalar, 

dispondo, num gradiente próximo/distante, os consanguíneos no centro do campo social, os 

afins na periferia e os inimigos no exterior.  

Ou melhor: no centro desse campo estão os consanguíneos e os afins cognatos co-
residentes, todos concebidos sob o signo comportamental da consanguinidade, que no 
nível local engloba a afinidade; na periferia do campo estão os consanguíneos 
distantes e os afins potenciais-classificatórios, dominados pelo signo da afinidade 
potencial, que ali engloba a consanguinidade; no exterior estão os inimigos, categoria 
que pode receber e fornecer afins potenciais, assim como o segundo círculo recebe 
consanguíneos distantes e devolve eventualmente afins reais. Concêntrico o sistema é 
também dinâmico. (Viveiros de Castro, E, 2011, pg. 136) 

 

A categoria da afinidade, assim, mostra-se complexa entre os povos indígenas sul-

americanos. Embora, no plano ideológico, a oposição entre afins e consanguíneos se mantenha 

nos mesmos moldes do modelo dravidiano (afim=não consanguíneo, consanguíneo=não afim), 

na prática, porém, a afinidade é marcada pela instabilidade, uma vez que os afins podem ou ser 

englobados pelos consanguíneos, ocorrendo assim o processo de cognação, ou englobá-los, 

“afinizando-os”. A categoria porosa da afinidade, com efeito, poderia ser dividida em três 

manifestações básicas: “[1] a afinidade efetiva ou atual (cunhados, os genros, etc.); [2] a 

afinidade virtual cognática (os primos cruzados, o tio materno, etc.); [3] a afinidade potencial 

ou sociopolítica (os cognatos distantes, os não cognatos, os amigos formais, etc.) ” (idem, 2011, 

pg. 128). 

Por meio da ambiguidade da afinidade (enquanto categoria englobada e englobante), 

Viveiros de Castro nota que as sociedades amazônicas, ao introduzir um terceiro termo na 

equação, a saber, o inimigo, resolvem a tautologia consanguíneos/afins. Isso porque, nestas 

sociedades,  

A afinidade, e através dela o domínio do parentesco como um todo vê-se 
englobado pelo exterior, englobamento que se realiza no elemento simbólico da 
predação canibal. O valor ambíguo, estratégico e problemático da afinidade nas 
sociedades da região derivaria assim da posição mediadora dessa categoria dentro de 
uma estrutura hierárquica complexa, cujo movimento de totalização é eminentemente 
paradoxal. (Viveiros de Castro, E, 2011, pg. 142) 

 

Com efeito, a afinidade na Amazônia, como já dissemos, vai além dos limites do 

parentesco. Se, de um lado, temos a afinidade atual, situada dentro dos contornos do parentesco, 

de outro, “a afinidade potencial, coletiva, ou genérica abre a introversão localista do parentesco 

ao comércio com a exterioridade: no mito e na escatologia, na guerra e no rito funerário, nos 
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mundos imaginários do sexo sem afinidade ou da afinidade sem sexo” (idem, pg. 156-157). 

Com o afim potencial, afirma Viveiros de Castro, não se trocam mulheres, mas sim mortos e 

ritos, nomes e bens, almas e cabeças. O afim potencial, sugere o autor, é o afim global, clássico 

e arquetípico; enfim, uma afinidade pura (ou melhor, transcendental) encarnada na figura do 

estrangeiro canibal. No plano comum da cosmologia, da política e do ritual, onde a afinidade 

perde seu conteúdo matrimonial efetivo, ocorre o englobamento do parentesco. 

Os afins, enfim, são inevitáveis, desde que a questão é obter esposas; mas essa 
questão pode ser resolvida em casa, para tantas dessas sociedades; os inimigos, 
entretanto, são indispensáveis para a produção social dos mortos, e muitas vezes dos 
vivos, e para isso é preciso olhar além do horizonte do grupo. E os afins potenciais, 
como já dissemos, são a ponte a ligar essas duas fases da socialidade. (Viveiros de 
Castro, E, 2011, pg. 173)  

 

Por fim, conclui o autor, “afinidade e o canibalismo são os dois esquematismos sensíveis 

da predação generalizada, que é a modalidade prototípica da Relação nas cosmologias 

ameríndias” (idem, pg. 164). 

As etnografias contemporâneas a respeito do contato entre as populações indígenas sul-

americanas e os não-indígenas que os circundam, de certo modo, inspiraram-se no tema da 

“afinidade”, seja ela atual ou potencial, salientando, com isso, não só seu caráter destrutivo, 

mas também produtivo.  

Ao contrário do imaginavam, como atestam os trabalhos etnográficos de Aparecida 

Vilaça (2000, 2006, 2017), o contato interétnico não pôs fim ao xamanismo dos Wari’ 

amazônicos, mas sim o intensificou; na medida em que o próprio contato foi pensado por estes 

através de uma ótica xamânica. Atualmente, tal qual os xamãs (humano\animal), os Wari’, em 

geral, definem-se como portadores de um corpo duplo, ou melhor, misturados. Isso porque, 

embora façam uso de roupas não-indígenas, não abriram mão de um “corpo tradicional”, 

portador de um ponto de vista próprio aos Wari’ (VILAÇA, A, 2000, pg. 66). Segundo Vilaça 

(2000, pg. 64), “a incorporação dos inimigos, por meio de casamentos, da proximidade física e 

da partilha de alimentos, é inerente à cultura wari’”. Assim, através de uma fisiologia do 

contato, cujo resultado prático fora a produção de corpos misturados, os Wari’ buscaram 

incorporar os inimigos brancos. No entanto, os Wari’ não teriam o interesse em incorporar 

completamente os brancos, na medida em que com eles não se casam. Sem consumar a 

transformação dos corpos, mantendo-se entre um polo e outro, procuram desfrutar dos, tão 

desejados, bens dos brancos ao mesmo tempo em que continuam sendo Wari’. Como conclui 
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Aparecida Vilaça (2000, pg. 69), eles “não querem ser iguais aos Brancos, mas mantê-los como 

inimigos, preservar a diferença sem no entanto deixar de experimentá-la”.  

Em termos semelhantes, Peter Gow (1991, 2006) fundamenta sua etnografia a respeito 

dos povos nativos (Piro, Campa, etc.) do rio Baixo Urubamba, no Peru oriental. Estes dizem 

ser de “sangue misturado”, o que, aparentemente, colocaria em dúvida a continuidade cultural 

entre eles e seus ancestrais. Supostamente “aculturados”, esses povos salientam a importância 

da escola e das Comunidades Nativas, legalmente reconhecidas, como centrais para a 

organização de suas comunidades. No entanto, sempre que evocam esses termos, contrastam-

nos com a vida dos ancestrais nas florestas e, principalmente, enaltecem suas vitórias diante da 

violência dos brancos.  Para eles, aliás, afirmar-se como civilizados não significa, 

necessariamente, que tenham perdido completamente a cultura “tradicional”, mas que, graças 

aos esforços dos antigos, podem, atualmente, considerar-se como “autônomos”, vivendo em 

“aldeias de acordo com os valores dos próprios nativos, ao invés de viver dos caprichosos 

desejos de um patrão” (GOW, P, 2006, pg. 198). A tais valores, referem-se como “viver bem”, 

que, em linhas gerais, resume-se a comer “comida de verdade”, que eles mesmos plantam, 

caçam ou pescam, e, principalmente, viver entre os parentes. Em suma, apesar de parecerem 

“aculturados”, dedicam ao parentesco, tal qual as outras sociedades amazônicas “tradicionais”, 

um papel fundamental em suas relações sociais. 

Os Yanomami que vivem nas proximidades das missões e dos postos de saúde ao longo 

do Orinoco, de acordo com José Antonio Kelly (2005, 2016), também se reconhecem como 

“civilizados”. Contudo, de acordo com o antropólogo, “considerar o ‘virar branco’ como um 

processo de ‘perda de cultura’ ou ‘contaminação’ não apenas consiste em uma hiper-

simplificação, como também implica uma avaliação baseada em uma noção euro-americana de 

cultura que, penso, não é transferível para nossos interlocutores” (KELLY, A, 2005, pg. 202). 

Baseando-se no conceito de “multinaturalismo”, cunhado por Eduardo Viveiros de Castro 

(1996, 2011), o autor defende que o processo de “virar-branco” (napeprou) entre os Yanomami 

insere-se na lógica, “tradicional”, de devir-Outro; portanto, seria condicionado por um processo 

“realmente indígena” (Idem, pg. 227).  

Ainda sobre os Yanomami, Bruce Albert (1992, 2002, 2015) salienta que estes “têm 

interpretado os fatos e efeitos do contato através do crivo simbólico de sua teoria política dos 

poderes patogênicos, à qual subordinam a identificação dos brancos e dos objetos 

manufaturados” (ALBERT, B, 1992, pg. 153). A concepção etiológica dos nativos, segundo 
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Bruce Albert, fundamenta-se na lógica do parentesco Yanomami, que, por sua vez, ordena sua 

morfologia social. Em linha gerais, em conformidade com o que formulara Eduardo Viveiros 

de Castro a respeito da afinidade potencial, os Yanomami ordenam o mundo social de acordo 

com cinco categorias: o grupo local, o conjunto inter-comunitário dos aliados, o conjunto dos 

inimigos próximos, o conjunto dos inimigos antigos ou potenciais e, finalmente, o conjunto dos 

inimigos desconhecidos (Idem, pg. 155). Tal classificação, na prática, apresenta-se como 

“esferas de alteridade”, que organizam, de modo graduado, as relações de reciprocidade 

matrimonial, econômica, política, ritual e simbólica. Se, no extremo do “grupo local”, 

encontram-se a reciprocidade generalizada e a ausência de agressões maléficas, no dos 

“inimigos desconhecidos”, há a completa ausência de reciprocidade e a hostilidade por 

definição. A hostilidade, na maioria dos casos, materializa-se através de doenças que são, 

intencionalmente, enviadas pelos inimigos. O surgimento dos brancos no horizonte Yanomami 

e suas consequências, como a aquisição de seus bens e a propagação de epidemias, como já era 

esperado, fora por eles interpretado através da “teoria etiológica” nativa. Segundo Bruce Albert 

As epidemias (shawara) foram espontaneamente associadas a poderes patogênicos, que 

diferem daqueles que se costumava atribuir às diversas figuras da alteridade social e 

ontológica apenas na intensidade. Serviram, desse modo, como fio condutor para a 

identificação dos brancos e de seus bens, imediatamente incluídos na classe de agentes 

etiológicos e objetos patogênicos, respectivamente. (Albert, Bruce, 1992, pg. 161) 

 

Assim, diante do avanço da fronteira do “sistema global”, os Yanomami, por meio de 

sua representação do contato, fundamentada, como mostramos, em seu sistema simbólico de 

parentesco e em sua etiologia, teriam realizado um movimento crucial para a resistência e a 

reprodução de sua própria cultura. 

À luz da teoria antropológica dedicada ao tema do contato interétnico que repassamos, 

ainda que de modo fragmentário, nas linhas anteriores, debrucemo-nos agora sobre o material 

etnográfico Mbya-Guarani. O que se segue consiste em uma primeira aproximação ao tema 

entre os Guarani, testando algumas hipóteses a partir da bibliografia revisada. Isto é, trata mais 

precisamente de um ensaio que buscarei complementar em estudos futuros. 
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4.3. A origem dos brancos  

Em minhas primeiras conversas com os xeramoi, tanto da aldeia Araça-Mirim quando da 

Pindoty, procurei evidenciar o meu interesse pelas narrativas míticas. No entanto, ao longo dos 

meses que com eles convivi, poucas foram as vezes em que se mostraram dispostos a 

descortinar tais conhecimentos. Alguns foram os motivos que alegavam ao negar-me as 

narrativas: cansaço, tristeza, escassez de tempo, falta de memória ou, principalmente, de 

sabedoria. Como descobrira Leon Cadogan (1997), não é tarefa das mais fáceis acessar o corpus 

mítico dos Mbya-Guarani. O conhecimento deste, como eles mesmos alegam, lhes é exclusivo. 

Talvez, para isso, seja preciso, de algum modo, tornar-se um pouco Guarani, como o fizera, por 

exemplo, Curt Nimuendajú (2001). O excesso de exigências e a falta de tempo, porém, não nos 

permitiu chegar sequer perto de tal condição. Embora tenha, em certo momento, recebido, de 

modo não cerimonioso, um nome indígena (Mirim ju, “garoto de ouro/dourado”), jamais me 

deixaram sentir como parte deles. Quando conversavam entre si, referiam-se a mim, sem 

exceção, como “o juruá”, marcando assim a minha diferença irredutível. Diante desse contraste, 

que, incessantemente, realçam, interpelei-os sobre a origem de tamanha dessemelhança. Esta, 

de acordo com o xeramoi Luiz Silveira, teria como fundamento o mito de origem do juruá. 

Após longas negociações, obtive uma versão que, naquela altura, julgava absolutamente 

original.   

Hoje, a pedido da liderança, vou contar uma história que escutei apenas uma vez, quando 

ainda era criança, mas ainda lembro do que os mais velhos disseram. Eles me disseram que, 

no início, havia uma grande árvore na terra, ela é a mãe de todas as árvores que hoje 

conhecemos. Como ela foi criada por Nhanderu, é eterna e existe até hoje. Sabemos disso 

porque grandes rezadores já viram essa árvore. Um destes disse que para dar uma volta ao 

redor de seu tronco levou cinco anos. Essa árvore, como já disse, foi criada por Nhanderu, e 

só ele pode destruí-la; porém, se assim fizer, a terra irá desmoronar, porque esta é a arvore 

que sustenta o mundo. Nessa grande árvore, surgiram, de repente, muitas lagartas (mbi’i), 

que, depois, tornaram-se casulos. Nesses casulos estavam contidas as almas dos júrua. 

Desses casulos, portanto, não saíram borboletas, mas sim humanos, bem peludos, os juruá. 

Sabemos que, assim como na história que estou contando, hoje ainda existem lagartas presas 

aos troncos das árvores, e elas também são peludas. Com certeza Nhanderu criou os juruá; 

mas não podemos esquecer que nós, Mbya, fomos gerados por Nhanderu a partir da terra em 

que pisamos. Por isso, quando morremos, nossa carne retorna à terra, mas nossos ossos vão 

com Nhanderu. Isso porque somos parentes dos deuses, e, como nossos parentes, podemos 

alcançar o aguyje (a completude).  (Luiz Silveira, 2015) 
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Noutra ocasião, Timóteo da Silva Verá, líder político da aldeia Mbya-Guarani de 

Eldorado (SP), cuja influência se espraia por todas as aldeias localizadas no Vale do Ribeira, 

adicionou novas informações ao mito. 

Esse mito que você está falando é verdade, eu já o conhecia. Meu pai era muito sábio, e 

sempre me contava esse tipo de história. Mas falta uma coisa. Acho que não te contaram 

porque os mais velhos têm vergonha de falar sobre essas coisas, ainda mais para um juruá. 

É o seguinte: existia uma árvore, muito grande mesmo, no centro do mundo. Nela apareceram 

muitas lagartas (mbi’i), muito feias e peludas. Elas viraram casulos, que também eram 

grandes, por que deles saíram os corpos dos juruá. Mas, no início, desses casulos só saiam 

homens, não tinha mulher. Então, sabe, os homens juruá faziam sexo entre eles, eram todos 

guaxu (veados). Mas daí um Guarani, que nem a gente, viu aquilo tudo e achou muito feio. 

Não estava certo. Ele foi reclamar com Nhanderu. Então Nhanderu, pegou uma batata e criou 

as mulheres juruá. (Timóteo Silveira, 2016)  

 

Como atestam as etnografias de Valéria Macedo (2009, pg. 265-266) e Daniel Pierri 

(2013, pg. 83), o mito da origem dos brancos, tal qual me foi narrado, é conhecido pelos Mbya-

Guarani das mais diversas localidades.  

Tais narrativas trazem consigo os significados das designações que fazem uso para se 

referirem aos não-indígenas. De acordo com Ladeira (2007, pg. 39), “jurua quer dizer, 

literalmente, ‘boca com cabelo’, uma referência à barba e ao bigode dos europeus portugueses 

e espanhóis conquistadores”. Segundo o mito Mbya, porém, tal designação decorreria do fato 

das lagartas míticas, tal qual muitas lagartas que hoje podem ser observadas na natureza, que 

deram origem aos juruá serem cobertas de pelos. 

Em outras ocasiões, principalmente dentro das casas de reza (opy’i), referem-se aos não-

indígenas através do termo yuy po. De acordo com meus interlocutores, o termo significaria 

“mãos na terra”, ou que se apropriam das terras (yvy=terra, po=mão). A designação, na prática, 

mostra-se apropriada, uma vez que, como apontam, os brancos seriam os responsáveis pela 

expropriação de suas terras. Denota, ademais, um tipo de relação com o solo que, supostamente, 

seria particular aos brancos, a saber: a terra enquanto propriedade privada.  

Também dentro das casas de reza, costumam utilizar a expressão “hetava’e kuéry” 

(“aqueles que são muitos”) para designar os não-indígenas. Disseram-me, “vocês são muitos, 

existem no mundo inteiro. Tem preto, tem japonês, tem italiano, tem brasileiro, muita gente 

mesmo, são como uma praga”. Mais uma vez, o signo da lagarta, que, como vimos, é empregado 
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no mito de origem dos brancos, explicaria mais uma de nossas características, qual seja: a de 

proliferar-se rapidamente. 

Como afirmam outros, “a lagarta é um bichinho muito ruim, é feio mesmo. Ela come 

tudo que vê pela frente. Come toda a plantação e não deixa nada para trás”. Assim, de acordo 

com os mitos, o caráter destrutivo seria algo intrínseco aos brancos.  

 De um rapaz que, provisoriamente, estava morando na aldeia Pindoty ouvi, ainda, que 

“os juruá foram criados por Anhã (o diabo) ”. Sobre esse personagem mítico, aliás, coletei uma 

detalhada descrição. 

Assim que Nhanderu surgiu, também surgiu Anhã, que também foi gerado sozinho. Já nasceu 

para competir como Nhanderu. É igual a gente (nhandeva) e juruá: ele nasceu junto mas 

queria, a todo custo, dominar o irmão. Anhã ficava esperando os filhos de Nhanderu errarem 

para poder tomar o lugar deles. Hoje falam que Nhanderu e Anhã competiam, mas não é 

assim. Anhã competia com os filhos de Nhanderu. Anhã não sabia das coisas, achava que 

eles eram Nhanderu ete [“Nosso pai verdadeiro”]. Nhanderu já sabia de tudo, sabia que Anhã 

queria tomar o seu lugar. [...] como não eram parentes, Anhã queria que os filhos de Nhanderu 

errassem, mas Nhanderu não deixava Anhã comer seus filhos. [...] tudo que existe de errado 

é obra de Anhã; assassinato, guerra, tudo. Ele criou essas coisas para acabar com as pessoas 

da terra e, assim, poder dominar tudo.  

Uma vez Nhanderu ete jogou contra Anhã, para que eles parassem de competir pelas coisas. 

A aposta era a seguinte: quem conseguisse entrar numa garrafinha e dela sair, rapidamente, 

venceria. Nessa garrafinha existia uma cadeira de ouro, e eles tinham que sentar nela. 

Prevendo que Anhã iria trapacear, Nhanderu foi primeiro. Ele fumou o petyngua e, com a 

fumaça, entrou na garrafa e saiu, bem rápido. Anhã então imitou Nhanderu, e tentou entrar 

na garrafa também com a fumaça, mas demorou um segundo a mais. Então Nhanderu, que já 

sabia de tudo, fechou a garrafa com cera de abelha. Mas, de dentro da garrafa, Anhã ainda 

consegue comandar o mal, porque ele tem muito poder. (Hermenegildo Ramires, 2016)    

A semelhanças entre Anhã e os juruá são bastante óbvias, ainda mais do ponto de vista 

dos Mbya: ambos são competitivos, invejosos, ardilosos, destrutivos e intencionam tomar posse 

de toda a Terra. De acordo com uma versão do mito de origem dos brancos coletada por Valéria 

Macedo (2009, pg. 265), do sopro de Nhanderu teriam nascido os Guarani e do de Anhã os 

juruá.  

É importante salientar que, sempre que falam sobre os juruá, os Mbya-Guarani, por 

contraste, se auto-descrevem. Se, de um lado, os não-indígenas possuem o corpo repleto de 

pelos, são muitos, apresentam um comportamento destrutivo e se apropriam das terras alheias, 
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no lado oposto, os Guarani, como afirmam, não possuem pelos no corpo, sempre foram e para 

sempre serão poucos (MACEDO, V, 2006, pg. 267), são pacíficos e pouco interesse 

demonstram na reivindicação da propriedade das terras em que vivem (LADEIRA, M, 2007, 

pg. 24).      

Diferenciam-se, também, de acordo com a origem de seus princípios agentivos. Segundo 

Leon Cadogan (1997, pg. 302), o nhe’e, “es la palavra-alma, la porción divina del alma que 

se encarna el ser humano una vez engendrado”. Os nhe’e (nome-alma) que animam os corpos 

Guarani, são enviados à terra pelos quatro filhos de Nhanderu (os Nhee Ru Ete) (LADEIRA, 

M, 2006, 113-114). Na ocasião do Nhemongarai (batismo), os rezadores indagam acerca do 

dono do nhe’e que encarnara na criança, de modo que, ao descobrir sua morada de origem, 

possa determinar o nome da alma-palavra. A alma dos juruá, porém, originadas nos casulos 

míticos, estariam confinadas no plano terreno. Segundo Valéria Macedo (2006, pg. 273), “no 

que diz respeito aos jurua, os donos de seu nhe’e, a depender da hipótese, estão confinados 

nesta terra ou habitam moradas celestes mais próximas à terra, sendo Jesus e os santos vistos 

por alguns na categoria de nhanderu miri”. Quando, certa feita, interpelei Paulo Cavanha a 

respeito dos “donos dos juruá”, respondeu: “o dono dos juruá é quem vocês chamam de Deus”.  

Como mostramos, a compreensão dos Mbya a respeito dos juruá, os não-indígenas, 

assenta-se no “mito de origem dos brancos”. Neste, através do signo da lagarta, somos descritos, 

com certa razão, como seres repugnantes. No entanto, em diversas ocasiões, ouvi também que 

os juruá exercem grande encanto sobre os Guarani.  

 

4.4. O desejo pelos corpos juruá 

Basílio Silveira, antes de se mudar para a aldeia Pindoty, vivia na aldeia de Mongaguá 

(SP). Segundo ele, nessa época não costumava escutar os conselhos dos mais velhos. Estes lhe 

diziam que deveria parar de namorar com tantas mulheres. Como não seguiu os conselhos, teria 

ficado muito doente. Num sonho, Nhanderu disse a Basílio que, caso não parasse de namorar 

tanto, logo morreria. Após contar seu sonho ao xeramõi, resolveu que era a hora de corrigir sua 

conduta. Assim, com o passar do tempo sua saúde se reestabeleceu. Tempos depois, voltou a 

desobedecer Nhanderu. Dessa vez, no entanto, teria ido longe demais: apaixonou-se por uma 

juruá. Eles namoraram por um longo tempo e já planejavam um futuro casamento. Porém, mais 

uma vez, Basílio ficou muito doente. Segundo ele, seu corpo parecia leve, como se estivesse 
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flutuando. Este era o sinal de que sua alma (nhe’e) estava abandonando seu corpo e que, 

provavelmente, iria morrer em breve. Apavorado, recorreu a diferentes xeramõi. Todos 

disseram que a causa de sua doença era o relacionamento com uma juruá, e que sua teimosia o 

levaria à morte. Basílio Silveira, então, já “desacreditado”, teve outro sonho. Neste, uma criança 

chamava-o para comer os frutos de uma árvore muito grande. Após comê-los, a criança pediu 

para que Basílio olhasse para as suas mãos. Quando olhou, porém, não viu frutos, mas sim 

lagartas e sangue. A mensagem do sonho era clara, ele morreria se continuasse a se relacionar 

com a mulher branca. Com o intuito de assegurar que nunca mais encontrar-se-ia com sua 

namorada, Basílio Silveira mudou-se para a aldeia Pindoty, onde viveu até o início de 2017.  

Renato Mariano contou-me uma história bastante parecida. Na adolescência, decidiu 

abandonar a vida na aldeia. Para isso aproximou-se de um pastor evangélico que lhe ofereceu 

emprego e moradia na cidade de Angra dos Reis (RJ). Lá ele viveu bem até conhecer uma 

garota juruá (negra) num baile funk. Eles se apaixonaram e, assim como no caso narrado por 

Basílio, já planejavam o casamento. No entanto, subitamente, Renato foi acometido por uma 

grave doença. Acamando, teve um sonho que, segundo ele, mudou seu destino. Neste sonho, 

encontrava um menino que o mandava caminhar olhando sempre para o chão. Depois de 

caminhar muito, o menino pediu para que olhasse para frente. Diante de seus olhos 

encontravam-se uma árvore muito grande e um caixão. Na manhã seguinte, ainda atormentado 

pelo sonho, Renato decidiu procurar o xeramõi da aldeia. Este explicou-lhe que a mensagem 

enviada por Nhanderu era clara: ele morreria se casasse com a juruá. No dia seguinte, Renato 

retornou à cidade, arrumou suas malas e nunca mais voltou.  

Além de certos elementos presentes no mito de origem dos brancos (a grande árvore e as 

lagartas), ambos os relatos enfatizam a impossibilidade de conjunção de elementos 

essencialmente distintos, a saber: os Mbya, “filhos caçulas” dos deuses, e os juruá, que 

descendem de seres asquerosos. O resultado direto desse tipo de união proibida, assim como o 

das uniões entre parentes próximos, é o encurtamento da vida.  

Em novembro de 2015, numa manhã fria e chuvosa, Anderson Silveira, que havia 

acabado de chegar da aldeia Sapukai, localizada em Angra dos Reis (RJ), indagou-me a respeito 

dos meus sonhos: “Você já sonhou com algo que nunca tinha imaginado? Pois, esta noite, 

sonhei que estava namorando uma cantora de funk famosa”. Para os Mbya, dos sonhos 

transbordam significados. Neste caso, como vim a descobrir posteriormente, o sonho lhe 

alertara acerca dos riscos que seus desejos poderiam representar. Em Angra dos Reis, Anderson 
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teria conhecido uma moça mestiça, com mãe Mbya e pai juruá. Apaixonaram-se e, por um certo 

tempo, mantiveram um turbulento namoro. Num certo dia, Anderson diz que começou a se 

sentir muito mal. Já bastante doente, sonhou que um xeramoi já falecido que lhe erguia pelo 

pescoço e dizia: “você deve escolher entre continuar com a juruá e morrer, ou terminar o 

relacionamento e sobreviver”. No dia seguinte, arrumou suas coisas e partiu para a aldeia 

Pindoty, onde vive seu pai, Luiz Silveira. É importante salientar que, de acordo com Anderson, 

sua namorada não era “meio juruá e meio Guarani”, mas sim completamente juruá, uma vez 

que é o pai, que neste caso era juruá, quem determina a qual “etnia/humanidade” seus filhos 

irão pertencer.   

A história narrada por Alexandre, recém-chegado à aldeia Araça-Mirim, porém, fornece 

elementos novos para essa discussão. Quando ainda era muito criança, Alexandre ficou muito 

doente e, por isso, teve que passar por uma cirurgia. Nesta ele teria recebido muito sangue juruá. 

Após esse episódio, toda sua família passou a chama-lo de “juruazinho”. Em virtude de seu 

“sangue misturado”, Alexandre sempre pôde, sem correr risco algum, relacionar-se com 

mulheres juruá. Inclusive, como ele me confidenciara, poderia até se casar com uma não-Mbya. 

No entanto, seu pai, xeramõi da aldeia Ribeirão Silveira (Bertioga –SP), alertou-lhe que, caso 

decidissem ter um filho com uma mulher juruá, deveria estar consciente de que ficaria muito 

doente. A doença, porém, não lhe causaria a morte, mas significaria um processo de substituição 

de seu nhe’e Guarani por uma alma de juruá.  

Os paralelos entre a “transformação animal” (-jepota) e a “transformação juruá” são 

manifestos. Tanto em um caso quanto no outro, a possibilidade de transformação depende de 

um evento que desestabilize a condição de Guarani (transgressão do nhandereko ou transfusão 

de sangue) e que, consequentemente, faça com que o nhe’e descole-se do corpo terreno. Além 

disso, os próprios Mbya destacam que, assim como o “espírito dono dos animais” que pode ser 

encontrado durante a noite na mata, os jurua são muito belos, porém perigosos.  

Contudo, como veremos adiante, também existem diferenças nos dois casos. Na 

“transformação animal”, o espírito dono de uma espécie animal apropria-se do cadáver recém 

sepultado e, por meio dele, “faz parente”. Com efeito, esses espíritos da noite desejam, mais do 

que tudo, o corpo Guarani, não oferecendo, assim, qualquer perigo ao juruá, cuja corpo não lhe 

provoca desejo algum. Já no caso de “transformação juruá”, o nhe’e retorna para sua morada 

divina e, simplesmente, é substituído por uma alma juruá. Minha suposição, que logo ficará 
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mais clara, é de que a “transformação em branco”, entre os Mbya, é pensada por meio do 

modelo da “transformação animal”. 

 

4.5. A transformação animal 

Numa certa manhã, Flávio Mariano, um garoto de apenas dez anos de idade, revelou-me 

o motivo de seu descontentamento com Genilson Mariano, seu irmão de doze anos. Na noite 

anterior, segundo Flávio Marino, Genilson teria dormido, mais uma vez, na casa de Alberto, 

líder de um grupo de “Testemunhas de Jeová” que frequentemente visitam a aldeia. Até então, 

nenhuma surpresa; pois Genilson já havia dormido inúmeras vezes na casa de Alberto. Porém, 

desta vez, ele teria aceitado o convite de Alberto para comer carne no jantar. De acordo com 

Flávio Mariano, seu irmão teria comido tanta carne que, durante a noite, teria passado muito 

mal. Nessa ocasião, como me alertou Flávio, Genilson transgrediu duas regras de conduta 

importantíssimas entre os Mbya-Guarani. Em primeiro lugar, entre os Mbya é terminantemente 

proibido comer durante a noite. Conforme Juliano Cabral Ramirez (residente da aldeia Araça-

Mirim), quem come à noite “come com os espíritos”. Isso porque os espíritos (sombras dos 

mortos [angué] e os “donos de espécies animais”), que vagam durante a noite, podem ser 

atraídos pelo cheiro da comida ou pelos restos deixados no chão. O risco da comensalidade com 

os espíritos, como apontam os meus interlocutores Mbya-Guarani, é a morte, seguida ou não 

de transformação animal (-jepota). Em segundo lugar, Genilson Mariano encontra-se na 

puberdade; fase essa marcada, especialmente, pelas rígidas restrições alimentares. Durante a 

passagem para a fase adulta – entre os 10 e os 15 anos –, os garotos são proibidos de comer 

qualquer tipo de carne e de andar no mato, sobretudo, durante a noite. Nesse período, de acordo 

com Basílio Silveira, tanto os meninos quanto as meninas encontram-se ainda mais vulneráveis 

aos encantamentos dos “donos dos animais”. Os “donos das espécies animais” vagam durante 

a noite em busca de cônjuges humanos – na verdade, exclusivamente Mbya. Geralmente, como 

pode ser constatado em inúmeros relatos que abundam a etnografia acerca dos Mbya-Guarani, 

eles aparecem na forma de um homem muito bonito (no caso de um encontro com uma mulher) 

ou de uma bela mulher (no caso de um encontro com homem). Estes, prontamente, oferecem 

uma relação sexual. Caso aceite o convite, especialmente tentador àqueles que se encontram na 

puberdade, o indivíduo, seja ele homem ou mulher, que manteve relações sexuais com o 

“espírito dono de uma espécie animal” ou, em raríssimos casos, transforma-se imediatamente 

num animal, ou é acometido por uma grave doença, a qual indica uma transformação animal 
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futura (post-mortem). Ademais, como sugeriu Flávio Mariano, a transformação animal (-jepota) 

também pode ser desencadeada por um hábito alimentar impróprio aos olhos dos Mbya-

Guarani. De acordo com os mais velhos, é a onça que come carne durante a noite; portanto, 

repetir esse “modo de ser” é correr o risco de transforma-se em onça.   

O entusiasmo do garoto pelas histórias de transformação animal cativou-me de tal modo 

que dei início a uma listagem, em um primeiro momento entre as crianças e, posteriormente, 

entre os adultos, de todas as histórias de transformação que podiam me contar. A lista é enorme, 

de modo que apenas resumirei aqui as mais interessantes e completas.  

De acordo com Flávio Mariano, o irmão de seu pai quase, por pouco, não se transformou 

em sereia (Piragui). Durante um sonho ele teria se encontrado com uma mulher muito bonita 

e, ainda em sonho, mantiveram relações sexuais. Quando acordou, percebeu que sua cama 

estava completamente ensopada. Diante disso, correu à procura de um xeramõi que lhe alertou 

sobre o risco de ser visitado por uma sereia (Piragui) durante a noite. Amedrontado, passou a 

trancar-se em casa. No entanto, num certo dia, resolveu banhar-se no rio. Logo quando entrou 

na água, para a surpresa de todos que ali estavam, os peixes começaram a se aproximar dele. 

Desta vez o xeramõi lhe disse que, se não prestasse mais atenção nos modos corretos de 

comportamento, transformar-se-ia, irreversivelmente, em sereia. Hoje ele é professor na aldeia 

Guarani de Angra dos Reis (RJ). 

Basílio Silveira me contou uma história sobre um rapaz que conheceu em outra aldeia do 

Vale Ribeira. Este tinha o costume de andar durante a noite, apesar das recomendações dos mais 

velhos. Numa certa noite, ele teria encontrado uma garota muito bonita no mato e lá mesmo 

mantiveram relações sexuais. No dia seguinte, acordou em estado febril. Sua família logo 

procurou o xeramõi que, sem titubear, disse-lhe que iria morrer devido a uma relação com o 

espírito de um animal da floresta. E, de fato, ele faleceu após alguns dias. Passado um certo 

tempo, após uma noite chuvosa, Basílio caminhava no cemitério quando viu que a cova do 

rapaz se encontrava aberta e, perto dela, encontrou um rastro de “minhoca gigante”. Segundo o 

xeramõi, Nhanderu já sabia de tudo e, por isso, mandou raios na noite anterior para matar o 

monstro e proteger a aldeia.  

Juliano Cabral Ramires contou-me, certa vez, sua própria história de “quase” 

transformação. Quando criança, Juliano gostava de “brincar” com os bichos do mato. Por 

diversão, acertava os pássaros com o estilingue e matava tatus. Num dia, resolveu tampar a 

porta da casa do joão-de-barro. Após fechá-la com argila, começou a fazer um buraco do outro 
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lado da casa, de modo que pudesse pegar os filhotes e mata-los com as próprias mãos. No 

entanto, quando consegui introduzir a mão no ninho, não encontrou pássaro algum, mas sim 

uma cobra. Com o susto Juliano caiu da árvore e permaneceu por muitas horas desacordado na 

mata. Quando voltou para casa, contou todo o ocorrido para sua mãe. Depois de escutá-lo 

atentamente, levou-o ao xeramõi. Este disse que Nhanderu havia salvado Juliano, pois, se não 

tivesse enviado a cobra para assustá-lo, e ele tivesse matado aqueles pássaros, com certeza teria 

passado pelo doloroso processo do –jepota. 

Todas essas histórias se assemelham quanto aos motivos, a saber: a transgressão de 

alguma regra social (o não cumprimento do nhandereko). É comum escutar dos Mbya que a 

transformação só ocorre quando alguém comete um “pecado”. 

Quando dizem “pecado”, a meu ver, querem dizer transgressão do nhandereko 

(nhande[nosso]+reko[costume]). Por nhandereko entendem uma série de costumes, crenças, 

tradições, regras, leis, etc. que foram deixadas pelos deuses exclusivamente para seus “filhos 

caçulas”. Quando negligenciam essas regras, a parte divina que os anima, o nhe’e, desestabiliza-

se e começa a “sentir saudades de sua morada divina”. Perder o próprio nhe’e é despir-se de 

tudo aquilo que lhes fazem especiais, isto é, “humanos a caminho de se tornarem deuses” 

(CLASTRES, H, 2007). A transformação, segundo os Mbya com quem pude conversar, ocorre 

apenas com aqueles que já não conseguem ver “as coisas como elas realmente são”, ou seja, 

com aqueles que perderam seu “ponto-de-vista”, e que, por isso, acabam confundindo os 

animais com gente. Em suma, entre os Mbya, a transformação depende da perda de uma 

condição primeira (a de Guarani), cujo resultado é um “embaralhamento” das perspectivas e a 

possibilidade de assumir a condição de um outro ser, seja ele um animal, seja ele um juruá.  

 

4.6. A predação entre os Mbya 

Diferentemente do que defende Carlos Fausto (2005), para os Guarani com quem convivi 

não há vida sem algum tipo de predação. Como, certa vez, confidenciou-me Paulo Cavanha: 

Vocês chamam nhemongarai de batismo, mas não é isso. Tem batismo, mas tem mais coisas 

também. A gente faz nhemongarai para achar [descobrir] o nome das crianças, você já sabe, 

né? Mas também fazemos nhemongarai do avaxi ete’i [milho], do kaa [erva-mate], do jety 

[batata doce], muita coisa mesmo. No nhemongarai a gente pede pra Nhanderu, que é o dono 

desses alimentos verdadeiros, pra que ele nos deixe comer os seus alimentos. (Paulo Cavanha, 

2016) 
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Ainda segundo Paulo, esse seria o porquê dos Guarani não poderem comer os alimentos 

dos juruá. Disse-me: 

Nhanderu criou para os Guarani os seus alimentos. E, para vocês [juruá], criou outros. Por 

isso que não dá pra comer só comida do juruá. Como é que eu vou pedir para o dono dessas 

comidas? Eu nem sei quem eles são, são muitos. E devem morar muito longe. Quem é o dono 

do pão, o dono do sorvete, do danone, do arroz? Não sei. Por isso que não podemos comer 

só a comida juruá, a gente fica doente mesmo. (Paulo Cavanha, 2016) 

 

Tal preocupação com o princípio agentivo dos alimentos e seus respectivos donos, 

também pode ser percebida na agricultura Guarani. Como já aludimos em capítulo anterior, 

para os Mbya de Pariquera-Açu, uma boa colheita não depende, exclusivamente, das 

habilidades técnicas do agricultor, mas, principalmente, de suas habilidades como rezador. 

Dizem que, devido à falta de rezadores [xeramoi], não conseguem sequer plantar os cultivares 

“verdadeiros”. É possível conjecturar que, por meio das “rezas da agricultura”, pedem para que 

o dono dos alimentos, nesse caso, Nhanderu, permita que os cultivem e, posteriormente, 

consuma-os. Segundo Juliano: 

Olha só! Têm muito tipo de avaxi ete’i. Tem o de grãos pretos, o de milho branquinho, o 

vermelho, tem até um que é misturado. Os juruá nunca viram esse tipo de milho e, quando o 

veem, ficam impressionados, querem levar pra casa. Mas eu falo logo: não tem como vocês 

plantarem esses milhos nas suas roças, menos ainda no quintal de suas casas. Pro milho 

crescer tem que plantar na aldeia e tem que rezar, e não é qualquer reza. Só os xeramoi 

conhecem essas rezas. (Juliano Cabral, 2016) 

  

De acordo com o que me disseram, todo alimento possui um dono e seu consumo por 

ele deve ser chancelado. O mesmo princípio pode ser observado na caça Guarani. Embora 

aleguem que existem muitos animais de caça nas aldeias de Pariquera-Açu (SP), dizem que não 

há pessoas capazes, ou minimamente interessadas, em caçá-los. Esta prática, bastante rara na 

atualidade, também devido à praticidade de se adquirir carne nos mercados instalados no centro 

da cidade, dá-se, principalmente, através da instalação de armadilhas na mata. Como afirma 

Alexandre: 

Hoje os meninos não sabem fazer mundéu [armadilha]. Eles nem querem saber dessas coisas. 

E nós, pais, também não nos preocupamos em ensiná-los. Tá tudo errado. Mas quando eu era 
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criança, fazia muita armadilha mesmo. A gente faz com takuá [bambu], pra pegar bichinho, 

e com galhos mais pesados pra pegar gambá, pegar tatu, sabe? Mas também precisa saber 

rezar. A gente vai na mata, arma direitinho a armadinha, e volta pra casa e reza, tem que rezar 

mesmo. A gente pede: Nhanderu, estou com fome, quero comer carne, minha família também 

quer comer carne. Daí Nhanderu vai te ouvir. Ele fica com dó, sabe que a gente tem muita 

fome. Então ele conversa com o dono dos bichinhos. Fala: meus filhos têm muita fome, você 

não poderia dar um dos seus filhos para que eles possam comer? E eles dão, Nhanderu é 

poderoso. Então, depois que reza, o bicho, sozinho, vai andando, andando e cai na armadilha. 

(Alexandra, 2016) 

 

Do ponto de vista dos animais, aquilo que chamam de –jepota, como me narraram, 

assemelha-se à caça. Sobretudo durante a noite, os espíritos donos dos animais saem para caçar. 

A armadilha deles, porém, é mostrar-se como um Mbya desejável sexualmente. No entanto, 

para cair nessas armadilhas, como salientam, é preciso “pecar”, ou seja, é preciso que 

desapontem Nhanderu. Tudo se passa como se, assim como Nhanderu, na caça Mbya, negocia 

com os “donos dos animais”, em alguns casos de –jepota, são os “donos dos animais” que 

negociam com Nhanderu, que, quando desobedecido, pode ceder a seus desejos. Além disso, 

tal qual a caça, que produz parentes através da comensalidade (FAUSTO, C, 2002), no -jepota 

os “donos dos animais” procuram, através do corpo Mbya, fazer esposas, filhos; em suma, seu 

objetivo também é fazer parentes. 

Se, por um lado, existem muitos modos de, fatalmente, tornar-se parente dos animais 

(comensalidade, intercurso sexual, agressão, etc.), do outro, pouquíssimas são as possibilidades 

de se tornar juruá. Embora utilizem roupas dos brancos, comam suas comidas e usufruam de 

seus bens, jamais ouvi qualquer Mbya se definir como “misturado”. Dizem: “comer o que os 

brancos comem, vestir o que vocês vestem, usar o seu dinheiro, não nos faz brancos, ficamos 

doentes, mas não têm –jepota”.  Mas, se não há possibilidade de os brancos fazerem parentes 

com os Guarani, porque os predam? Mais uma vez, a única resposta que obtive foi a de que os 

brancos apenas querem destruir os Guarani, sem qualquer motivo aparente.  

Será que daqui um tempo haverá gente interessada nos Guarani? Nem mesmo as crianças nos 

perguntam mais sobre as coisas, aprendem tudo com a escola, ou com a televisão. Os brancos 

[refere-se aos “crentes” que, vez ou outra, visitam as aldeias], então, chegam na aldeia e não 

querem nem escutar. Falam: o meu Deus é que existe, vocês não sabem de nada, estão nas 

mãos do diabo. Hoje falam que os índios são ricos, porque a gente tem um pouco de dinheiro, 

tem roupa, tem fogão, panela, essas coisas. Hoje o jovem quer se vestir bem, ficar bonito pra 
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namorada. Antes não era assim. Mas porquê? Por causa do juruá. Hoje, caímos nas redes do 

juruá. Caímos nas suas conversas. (Hermenegildo, 2015)  

 

Assim como no –jepota, a estratégia de caça dos juruá é enganar pela beleza. Como 

ouvi de muitos adolescentes: “a mulher juruá é muito bonita, acho que é mais bonita que a 

mulher Guarani. As coisas do juruá também são bonitas, as roupas, os carros, os celulares. 

Quando ficar adulto, quero ter um bom emprego e ganhar muito dinheiro. Mas não vou morar 

na cidade, quero construir uma mansão como a dos juruá aqui na aldeia mesmo, quero comprar 

um carro bem rápido, ter um celular bem caro, essas coisas”. Tal qual Anhã e Nhanderu, no 

mito transcrito anteriormente, tudo se passa como se os Mbya e os juruá estivessem envolvidos 

num jogo de “quem irá predar quem” (ou “quem irá apropriar-se das coisas de outrem”). Se os 

juruá desejam predá-los apenas pelo “prazer da destruição”, ou, em certos casos, para desocupar 

suas e terras e nelas construir “fazendas”, os Guarani precisam entrar, cuidadosamente, no jogo 

dos juruá para que, sem ser predado, engane-os e consiga extrair dessa a maior quantidade de 

bens possível. Por meio dessas mercadorias, tal qual o produto da caça, fazem parentes. Conclui 

Luiz Silveira: 

Hoje é tudo diferente, não é fácil arrumar uma boa esposa. Por isso estou pensando em viajar 

para o Paraguai. Lá ainda as coisas são como antes, as mulheres sabem cozinhar, sabem 

limpar a casa. Elas querem um marido bom, que saiba sobre as coisas, saiba trabalhar na roça. 

Mas aqui está muito difícil. As mulheres querem rapazes jovens, bem bonitos, com o cabelo 

bem espetadinho, com celular, com carro, casa de tijolo, dinheiro. (Luiz Silveira, 2016)   
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Considerações Finais 

Em artigo a respeito da ocupação Guarani em áreas de Mata Atlântica preservada, Maria 

Inês Ladeira (1995) defende que estas, de fato, fariam parte daquilo que eles chamam de 

“território tradicional”; em outros termos, seriam uma porção constitutiva do mundo Mbya (yvy 

rupa), criado e a eles destinado por Nhanderu Ete (“nosso pai verdadeiro”). Como atesta a 

História – produzida para e pelos juruá –, que se sustenta, firmemente, em incontáveis relatos 

e documentos , tal qual tentamos demonstrar no primeiro capítulo; os Guarani, representados 

pelo subgrupo Carijó, já ocupavam essa região antes mesmo da chegada dos europeus. E isso 

não é nenhuma novidade para os Guarani contemporâneos, uma vez que, segundo seus mitos, 

as tava (ruinas que atestam a presença dos antepassados) e os topônimos, não há dúvida de que 

seus antepassados habitaram esses mesmo locais em tempos remotos. De modo que os 

movimentos atuais não seriam, como defende Ivory Garlet, uma expansão dos territórios 

tradicionais (reterritorialização), dos quais teriam sido expulsos, mas sim a sua retomada. Além 

disso, a preferência por ocupar locais adjacentes aos remanescentes de Mata Altântica, de 

acordo com Ladeira, relaciona-se com o próprio destino dos Mbya, a saber: o acesso ao Yvy 

Marãey (“A terra sem mal”). Para que este se realize, esforçam-se para viver em conformidade 

com as normas originais de conduta humana. Habitar locais em que abundam recursos naturais, 

sem dúvidas, significa uma vantagem considerável quando se tem como objetivo viver de 

acordo com as normas tradicionais.  

Mas isso, como sempre, não é tudo. Como tentamos demonstrar, existem outros motivos 

para que os Mbya deem predileção às áreas no Vale do Ribeira. Nesta podem, com menores 

riscos, viverem relativamente próximos dos juruá, de modo que, ao mesmo tempo em que 

mantêm a sua autonomia, possam usufruir dos bens advindos do “mundo dos brancos”. Tais 

bens, no entanto, são incorporados nas aldeias de um modo “tradicional”. Nas palavras daqueles 

com quem convivi: “aqui não é igual na cidade: ninguém guarda o dinheiro, guarda a comida, 

etc. Aqui a gente compartilha tudo. Se o vizinho está numa condição melhor, todo mundo vai 

na casa dele para comer. Se ele tem televisão, a gente faz da casa dele o nosso cinema. Se tem 

dinheiro, tem que emprestar, mesmo que ele saiba que o dinheiro não será devolvido”. Em 

outros termos, através dos bens dos juruá reproduzem a lógica tradicional do parentesco, 

calcado, como salientou incontáveis vezes Bartomeu Melià (1998), na reciprocidade.  

Obviamente, para a maioria dos Mbya de Pariquera-Açu, a obtenção do aguyje não mais 

figura como um objetivo tangível. Dizem:  
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Eu sei o que é aguyje, mas a gente fala jaguyje. Toda criança nasce assim, bem purinha, um 

anjo, como vocês falam. Mas daí a mãe, coitadinha, tem que dar para os filhos a comida dos 

juruá. Não tem jeito. Se não der, as crianças vão morrer de fome. Daí ela já vai perdendo o 

jaguyje. Depois, quando fica maiorzinho, começa a ter desejo, quer namorar, sabe? Aí não 

tem jeito mesmo, não tem como ter jaguyje. É muito difícil, tem que rezar muito, não pode 

beber [bebida alcoólica], não pode jogar baralho, não pode comer a comida dos juruá, não 

pode fazer sexo, não pode tomar o remédio dos juruá, não pode ...muita coisa mesmo. Por 

isso que eu já nem me preocupo com isso. Mas eu sei que, em outros lugares, acho que lá no 

Paraguai, tem muito rezador que ainda tenta. Não sei como eles conseguem. (Alexandre, 

2016)  

Arrisco dizer que, para aqueles que habitam essas aldeias, principalmente para os mais 

jovens, o objetivo é reproduzir as relações tradicionais, cuja trama constitui o plano imaterial 

do tekoá, através daquilo que conseguem obter nas relações com os não-indígenas. No entanto, 

também é verdade que, para uma minoria - que, nem por isso, deixa de ser representativa-, ainda 

é de suma importância a preservação dos ensinamentos dos antigos, de modo que, ainda que 

como um ideal, mantenha-se a imagem de uma vida regrada e tradicional. Certa feita, ouvi de 

um xeramoi: 

Eu nem sempre fui assim, sério e bravo. Quando era mais jovem eu gostava de ir para a 

cidade. Bebia pra valer, até cair na rua. Gostava de ir no bar. Ficava bebendo a noite inteira 

e só voltava pra aldeia de manhãzinha. Quase todos os xeramoi que eu conheço eram assim, 

é verdade. Mas fica velho e começa a pensar em outras coisas. Hoje não bebo mais, nem pra 

cidade eu gosto de ir. Reunião fora da aldeia também vou de vez em quando. Agora, que 

estou velho, quero cuidar da minha roça, quero cuidar dos meus filhos pequenos e também 

quero reformar a opy’i. Queria que as crianças se interessassem mais pela casa de reza, pelas 

histórias que estou te contando. Mas elas não querem nem saber. Não sei o que vai acontecer 

daqui pra frente. Mas, talvez, quando eles também ficarem velhos, vão se interessar pelas 

mesmas coisas que eu. (xeramoi, 2016) 

 

 Como demonstramos, a relação com os não-indígenas é pensada pelos Mbya de 

acordo com uma lógica nativa da alteridade. No grupo local, onde habitam os parentes (-etarã), 

a reciprocidade se dá através da transmissão de bens, de conhecimentos, de dinheiro, etc.; mas, 

entre estes, são vedados os casamentos. Estes devem ser realizados para fora do círculo formado 

pelos parentes; portanto, é comum que casem com alguém que viva noutras aldeias, às vezes 

bastante distantes. Incorporando estes afins, que, de certo modo, não deixam de ser um pouco 

parentes – afinal de contas, como eles mesmos dizem, todos os Mbya são os filhos caçulas de 
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Nhanderu; portanto seriam todos irmãos –, reproduzem o grupo local e atualizam as redes de 

trocas que conectam, virtualmente, todas as aldeias Mbya.  

Para além desses, existem os outros povos indígenas, que denominam de Jecupé 

(“guardião”). Entre os Mbya e os seus Jecupé, mantém-se, desde tempos pretéritos, uma troca 

de favores: se, de um lado, os Jecupé fornecem segurança bélica para os Mbya21, por outro, a 

eles os Mbya oferecem a proteção espiritual, uma vez que, como afirmam, o mundo já teria 

acabado se tivessem sido completamente extintos.  

Os animais e seus donos, por sua vez, ocupam uma posição mais distante na escala da 

alteridade. Embora se assemelhem quanto a alma, pois, de acordo com Léon Cadogan (1997, 

pg. 61), as almas dos animais contemporâneos seriam a daqueles humanos que habitaram a 

“primeira terra” (Yvy Tenonde), mas que, devido aos seus pecados, teriam sido 

“metamorfoseados em seres irracionales”, diferenciam-se absolutamente no plano do corpo. 

Por isso que, no –jepota, a estratégia dos donos dos animais é a de tornar os Mbya parentes 

(consanguíneos) por meio da transformação de seus corpos. Na maioria dos casos, como 

aludimos no último capítulo, o –jepota é a consequência da prática sexual com um animal, pois, 

por meio da introdução de seu fluido corporal no organismo Mbya, transformam seus corpos. 

Contudo, para além do plano da predação, há uma certa reciprocidade entre os “donos dos 

animais” e os Mbya, na medida em que entre eles se dá uma espécie de troca de presas.  

Num plano mais afastado, encontram-se os juruá. Entre eles, tal qual no caso Canela 

descrito por Manuela Carneiro da Cunha (2009), não há qualquer possibilidade de partilha.  

Talvez pudéssemos compreendê-lo [o movimento messiânico Canela] se lembrarmos que a 

produção de excedentes dá acesso a um sistema de trocas comerciais que supõe a 

reciprocidade. Ora, a reciprocidade é continuamente negada pelos neo-brasileiros, tanto pelos 

habitantes da região, que só tomam, quando pelos habitantes de cidades afastadas, que só 

dão. Não é, portanto, fortuito que DaMatta (1970, pg. 104) evidencie, em sua análise do mito 

canela de origem do homem branco, a ausência de reciprocidade. Os neo-brasileiros recusam-

se a ser parceiros em termos de igualdade. (Carneiro da Cunha, M, 2009, pg. 47)   

                                                           
21 Ouvi de muitos que seus antigos Jecupé (provavelmente se referindo aos Tupi-Guarani da 
costa) teriam sido criados por Nhanderu para que protegessem os Mbya dos, cada vez mais 
frequentes, ataques empreendidos pelos Brancos. 
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Uma vez que entre eles não há partilha, suas relações são pautadas, exclusivamente, pela 

predação. Como sugerimos no capítulo anterior, do ponto de vista Mbya, este tipo de relação, 

de certo modo, assemelha-se àquilo que Lévi-Strauss (2010) descreve como jogo. 

Todo jogo se define pelo conjunto de suas regras, que tornam possível um número 

praticamente ilimitado de partidas; mas o rito, que também é “jogado”, parece-se mais com 

uma partida privilegiada, retida entre todos as possibilidades, pois apenas ela resulta em um 

certo tipo de equilíbrio entre os dois campos (Lévi-Strauss, C, 2010, pg. 47) 

Ainda,  

O jogo aparece, portanto, como disjuntivo: ele resulta na criação de uma divisão diferencial 

entre os jogadores individuais ou das equipes, que nada indicaria, previamente, como 

desiguais. Entretanto, no fim da partida, eles se distinguirão em ganhadores e perdedores. 

(Lévi-Strauss, C, 2010, pg. 49) 

 

Para os Mbya, a regra desse jogo é bastante simples: vence quem conseguir, por meio de 

seus próprios artifícios, enganar o adversário. Tal regra, como mostramos, é enunciada no mito 

em que Nhanderu vence Anhã, que, como os juruá, nega qualquer tipo de reciprocidade em 

favor de uma predação gratuita. Para os Mbya, o único modo de vencer os juruá, e com isso 

impedir que sejam predados, é com eles jogar. Tendo em vista a possibilidade de saírem 

vitoriosos, não veem problemas em se arriscarem nesse jogo de “quem preda quem”. Embora 

as “redes” dos juruá, no sentido em que Hermenegildo, xeramoi da aldeia Araça-Mirim,  

emprega-lhe, seja bastante ampla, de modo que muitos Mbya por elas já tenham sido 

capturados, as armadilhas que os Mbya armam nos caminhos dos juruá não são menos efetivas. 

Por meio da estratégia nativa de “enganar o adversário”, por exemplo, os Mbya obtêm, 

regularmente, bens de consumo e dinheiro advindo dos “crentes” de Pariquera-Açu (SP). 

Uma questão que deve ser levada mais a sério quando pretendemos compreender os Mbya 

é, como já mencionamos, o jogo. Este, na maioria dos casos, é tratado como uma depravação 

dos “modos tradicionais”. Mas, o que se nota no convívio com os Mbya, é que, entre eles, nada 

há de mais tradicional do que jogar. Nas aldeias, ao cair da tarde, é comum observar crianças 

jogando bolinha de gude nos pátios das casas. Nestes jogos, apostam diversos objetos: outras 

bolinhas de gude, vídeo game, roupas, dinheiro, etc. Também é comum entre os adultos Mbya 

os jogos com baralhos. Nestes, obviamente, também apostam quantias consideráveis em 

dinheiro. Muitos são absolutamente obcecados por jogos de azar: loteria, jogo do bicho, bingos, 

etc. De modo que, não foram poucas as vezes em que escutei as esposas reclamando que, ao 
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invés de comprarem alimentos, os maridos gastavam todo o dinheiro nos caça-níqueis 

instalados nos bares de Pariquera-Açu. Até mesmo o futebol entre os Mbya ganha um aspecto 

de “jogo de azar”. Como dizem: “A gente não joga por jogar, sempre tem que apostar algo. 

Sempre tem que ter a ambição de ganhar alguma coisa jogando”. Numa conversa sobre futebol, 

fui indagado por um adolescente:  

Nilson (Mbya): Para que time você torce?  

Eu: Palmeiras. 

Nilson (Mbya): O seu time é muito ruim, ele só perde. Eu torço para o Corinthians, porque 

ele só ganha. O que você ganha torcendo para o Palmeiras? 

Eu: Nada, eu torço apenas porque eu gosto do time. 

Nilson (Mbya): Aqui isso não existe. Eu torço para o Corinthians porque ele ganha, e por 

isso eu já ganhei muitas coisas. Eu sempre aposto com o pessoal da aldeia. A gente tenta 

acertar o resultado dos jogos. Quem acerta ganha. Já ganhei muita coisa: celular, tênis, etc. 

Uma vez ganhei quinhentos reais. Seu time vai jogar hoje, você não quer apostar comigo? 

 

 Por fim, sugerimos que, talvez, nessa lógica do “jogo”, seja ele o de azar ou o de 

astúcia, possam se desenvolver novas análises a respeito das relações entre os não-indígenas e 

os Mbya.  
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