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Sinopse da cultura guayaki
HERBERT BALDUS
DIVISOES TRIBAIS

0 conhccimento dos Guayaki devemos principalmente a F. C.
Mayntzhusen que, de 1903 a 1910, fez numerosas expedic;oes, no
sudeste do territ6rio paraguaio, para entrar em contacto amistoso
e permanentc com esses indios. De 1910 a 1914, muitas dezenas
de Guayaki estabeleceram-se na propriedade desse pesquizador, situada a margem do Alto Parana. Nos anos seguintes, a maior
parte destes indios vindos espontaneamente, ou morreu de gripe, ou
fundiu-se com os paraguaios. S6 alguns individuos ficaram com
Mayntzhusen, conservando ainda sua lingua primitiva quando o
autor destas linhas, de Junho a N ovembro de 1933, conviveu com
cles. Dois deles, um homem e uma mulher, acompanharam Mayntzhusen e o autor numa expedic;ao realizada no hinterland de Nhacunday, a-fim-de estudar o grupo nordestino dos Guayaki que, apesar-de ter ficado inacessivel a pessoas de nossa civilizac;ao, ja substituira, mediante furtos, o machado de pedra pelo de ac;o, e a vasilha trarn;ada e calafetada com resina e cera, por latas de conservas e pandas de ferro. Foi constatado que este grupo nao difere
linguisticamente dos Guayaki meridionais, sendo insignificantes as
<liferenc;as de cultura material ( 1 ) .
MEIOS DE

SUBSIST~NCIA

E SUA OBTENCAO

Os frutos e o miolo de Cocos Roman:::offiana constituem, ao
lado de met e de larvas, a base alimentar dos Guayaki, tendo a sua
colheita importancia muito maior do que a cac;a. 0 tempo mais favora vel para prover a alimentac;ao sao os meses quentes de Setembro
1. Cf. Herbert Baldus : Ligeiras notas sobre duas tribus tupis da margem paraguaya do Alto Parana (Guayki c Chiripa ) . Revista do Museu Paulista XX, 1936.
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a Fevereiro. Entao, diversos frutos comestiveis amadurecem na
mata, o met aurncnta, as larvas alcanGam o maior tamanho, as aves
botam m·os e os peixes sobem do Parana aos regatos para a desova.
0 tempo principal da ca<;a sao os meses rcstantes, e por serem eles
os me~es magros, o Guayaki mata, as vezes, um cavalo ou urna vaca
do vizinho paraguaio. A arma de ca<;a
arco e flecha. Pequenos animais sao 111ortos, tambe111, mcdiantc pattlaclas. Os indios
apa11ha111 a anta c111 fojns e a urn;a cum 1t111a ar111aclilha t:io cnmplicacla que ela represcnta, no dizer de Mayntzhuscn, "o ponto culminante de sua cnltura material". Pape! especial no sustento do
Gttayaki dcsempenha o coati ( 1wsua 11arica) cujos filhotes captnrados s:io criados c eng-onlados pt'las mttlhcres rC'prcsc11ta11c10 uma
rescrva alirnentkia na ~poca fria. Os pcixes maiures sao apanhados com arco e flecha, e OS menores
mao. Quamlo OS Guayaki
etKP11tr:111111ttm rq~al1111111 l11;~ar c11J1111tt1if11s pci:-;i11lt11:;, L1hric:1111 de
vegctais urna especie de rulo cujo di;i.111etro currcsp(lmk ;\ prohmdidack <la ;'tgua e cujo co111primc11t() d:'t para cncurrabr os anirnais.
() rolo c feito rodar, entao. cm din.:<;;au t'1 margc111, tornandn apanhadi<;;o o cardurnc.

e

a

ACAMP AMENTO

Nao acampam perto dttm ribeiro, pois o nmrmuno das aguas
impede a aucli<;;an a qua!, alem clisso, e melhor 11as alturas do quc
no vale. Procuram um pecla<;;o de mato tao espcsso quc possarn
fazer uma cerca, quebrando e cortando galhos c arbustos. Dentro
dda , as familias estabeleccm-se separadamente, cacla uma com sua
fogucira. Sendo o hanclo grande, isto e, de rnais de dez fami!ias,
ou han'ndo pcrigri p'.Ja proximidadc rlum jaguar mt de hrancns,
limparn o acesso ao acampamento nurna reta de 20 metros c mais de
cornprimcnto e cerca de 2 metros de largura, para pndcrcm percebcr. a
tempo, a chcg-ada do i11i111i .r~o. Havcndo amcaca cle chm·a, os horncns
ahatcm pal111eiras c11jas f"lhas ~::in :u11011tnadas s< ·111 artc solirc varas
lwriz1>11t:tl111c·nfc coli w;1da :.; 1k1tf n• rk fr 1rrp1ilh:1s 1111 ,·111 cirn:t d11rn;i ;1r.
vurczi11h;1 ctir\·ada ;1rtifici:tl11H·11!<' at(: o s11lu e cr1111 ;1 1'<•pa ;t!ada 11ck.
A altura do abrigo varia cntre um c dois mdrfls. Cada fan~ilia
tc111 n

.<.:c11

1.i·1'1prio lcfr 1.

() hurncm cn,;furna dcilar-se 11u111;i csteira ;tl~: · i 111;1i<.: comprida
do que larga. cujo cornprimento de cerca de 70 ems. lhe chega do ombro at6 o quaclril. J\ rnulhcr encosta-.sc 11(1 cc <.: lo de carga on no

SOCIOLOGIA

marido. As criam;as deitam-se ao redor do fogo e, as vezes, numa
pequena esteira. Nao chovendo muito, os :=i-uayaki, raramente,
ficam mais de uma noite no mesmo lugar. N unca vol tam a usar
um acampamento antigo, pois o consideram ine, isto e "fedorento".
Para fazer as suas necessidades, afastam-se tanto que ninguem os
ve e ouve.
INDUMENTARIA E ADORNO

Ambos os sexos andam inteiramente nus. S6 as velhas def endem-se do frio cobrindo as costas com um pano q·1adrangular.
0 sexo masculino, adultos e criarn;as, tern tonsura cortaqa com tira
de bambtt e rodeada duma coroa estreita por cima da testa e dos
ouvidos e alargada na nuca. 0 cabelo recem-cortado da coroa tem,
na f rcntc c ans !ados, 3 a 4 ems. de comprimento e atras 6 a 8 ems.
O cabdo da mulhcr, quan<lo akarn;a certo comprimcnto, c cortado
inteiramente para, junto com pelo de macaco e fibras de talo de palmcira, scr transformado cm corda. 0 homem usa esta corda para
proteger o antebra<;o esquerclo <;ontra o golpe da corda do arco, e
para subir machado e panela depois de haver trepado numa arvore
com o intuito de extrair o mel de uma colmcia. Resto, brai;os superiores e peito de ambos os sexos sao pintados com tiras transversais de uma mistura de resina e carvao pulverizado. Incisoes verticais sao f eitas na barriga da perna das meninas, no vent re das
mulheres clepois da primeira menstrua<;ao e nas costas de homens.
No duelo, o homern tern penugem colada no rosto e no corpo, e um
elmo conico de couro duma anta recem-nascida ou de jaguar. S6
o sexo ferninino adorna a testa e o peito com cordas em que sao
enf iados dentes de cac;a, rabos de tat ii e ossos de macaco. Desde
~ puberdade, o homem leva um osso de macaco ou urn peda<;o de
madei ra no beii;o inferior perfurado.
TRANSPORTE

N;1s mare has, os ho111c11s v;l11 na f rentc, a:; cnan\as scguem,

e atras clelas andam as mulheres. Estas levam, nas costas os cestos de caq~a chcios cle scus h;1vcn·s. cm cima dos q11ais Yai senta<la, <\s vezcs, uma criarn;a <le tres a quatro anos. Sohre os ccstos vao
amarrados, um, dois ou tres coatis levantando verticalmente a cauda.
A mulher carrega, tarnbem, rnachaclo e tic;ao e, numa charpa, o filho
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lactante. Sendo a marcha longa, a mata espessa, e nao podendo
a mae carregar o filho de tres a quatro anos, este e levado pelo pai.
Em geral, porem, o homem carrega s6 arco e flecha e, modernamente
vezes, um facao roubado aos paraguaios. As crianc;as
carregam, no bra<;o, no ombro ou na cabec;a, aves amansadas ou
macacos. Alguns macacos domesticados acompa:nham ·os indios

as

cspontaneamcntc, isto <\ sem serem carregados

Ptt

atados.

MANUFATURAS
TnANCAllOS -- · 1~111

firas de h:1111h1'1 (tar11:11<·111fH'i) cflnsis1c o
cestu llllasi csfcrico c culicrto du111a ca111ada ck rcs i11a c ccra •1ui·

serve para levar agua e mel. A folha de palmeira fornece o material para t ran\:t r o cc sf o ck r:nrcgar n:is cost a s, :i fa ixa quc scgura este cesto na testa da rnulhcr, a csteira para dnrmir, bolsas
para guarclar penas e novclos, o abano e a pcncira . "Trarn;ados
de f io duplo" de fibras de bromelif1ccas ou de Ur era baccifera protegem as costas das velhas e servem de charpa para carregar
cnan<;as.

Cera111ica - A {mica ceramica e a panela de barro misturadocom partfculas pulverizadas de carvao de madeira ou de osso de
anta. E' fabricada segundo a tccnica do roletc em espiral, tendo
forma barriguda, abertura larga, fundo levernente ci'mico. Tern o
tamanho de um punho ate a cabec;a dum homem adulto. 0 barro e
cozido, pois enquanto que as panelas menores servem de vasos
para beber ou guardar ·o material para pintar o corpo, as ma1ores
sao utilizadas para cozer alimentos.
Produf{fo do fogo - Fazem girar entre as maos espalmadas
uma haste de flecha com uma vareta metida em lugar da ponta e
apoiada perpendiculannente sobre um entalhe transversal feito
num pau deitado, entalhe bastante longo para conduzir as particulas esbrascadas de madeira pulverizada a acnmularem-se ao
lado desse pau on de f inas maravilhas sao aprixirnadas de las e
acessas.
lnstnt11w11tos AICill do machado de diorilo, hoje substituido, em gcral, pelo de a~o. tern importfrncia para a adqniskao de
alimenlos a eslaca jl(lllte agmla nas extrc111idadcs (' ck ccrca <le 70
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ems. de comprimento, com que principalmente os velhos e as velhas
desenterram raizes e tiram larvas dos troncos de palmeiras . Para
os trabalhos em madeira, osso e dente, os homens usam um formao
fabricado pela introdm;ao dum incisivo de roedor num femur de
rnacaco . Certos outros trabalhos em madeira, por exemplo a
cavidade no cabo do machado para segurar a lamina, sao feitos por
um formao de simples osso forte. A plaina e a casca perfurada
do caracol Bulinius.
A rm as - A arma de ca~a e arco e flecha. A madeira da
vara do arm e, entrc os Guayaki merid1onais, de Cocos Romanzoffimuz. c, cntrc os do norte, desta palmeira e de outras arvores.
Tambcm hit ta is difrrcrn;as entre o material vegetal da corda. Os
Guayaki meridionais diminuem, queimando com brasa, a mais larga
das dttas pcnas da ftecha ate ter ela a larg-ura da outra, processo
esse nao observado entre os do norte. Estes, porem, tem maior
variedaclc de formas <las pontas de madeira das flechas, provavel·
mentc por influencia dos vizinhos Kaingua. Os Guayaki do sttl
tinham pontas unilateralmente farpadas, pontas embotadas para
passarinhar e pontas simples e pesadas para cai;a grande, tendo
sido pa rte <las ultimas substituida por pontas de ferro. Os do
norte tern, ainda, pontas bilateralmente farpadas, pontas de tres
cantos sem farpa, e pontas com diversos entalhes ornamentais.
A arma de combate e um pau de 2,50 ms. e mais de comprimento e
5 ems. de diametro, que tern ou ambas as extremidades ponteagndas, ou uma delas um pouco alargada. Ambas as especies de pau
sao fabricadas especialmente para duelos intra-tribais. Os homens batem de cima para baixo, segurando o pau com as duas
maos.
ARTE E JOGOS

Talvez seja influencia kaingu:i o que fez demonstrarem os
Guayaki setentrionais mais tendencias artisticas do que os do sttl.
Aqueles tern frautas de caba~a com dois orificios para por os dedos,
e frautas de bambu com tres orificios. Os Guayaki meridionais
assobiam com cabac;as como nos o fazemos com uma chave . CrianGas c mo<;as sc divertcm puxando com a unha uma fibra de cntrecasca <le palmeira armada numa vareta <le 20 a 30 ems. de comprimento, enquanto OS rapazes, as vezes, atiram para 0 ar uma flecha cm cnJa haste de bamb{t fizcram com brasa um oriffcio que
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produz durante o voo um som sibilante. Os Guayaki do norte
tentam decorar pontas de flechas e cabac;as aplicando-lhes trabalhos
de entalhe. As cabac;as levam, alem disso, pirogravura em forma
de pontos e trac;os. E' digno de nota que nada disso se encontre
entre os Guayaki <lo sul. Estes, porcm, pintam, alcm do rosto e
do corpo, tambern a haste cla flecha e o pau de cornbate, com tiras
transversais cluma mistura de resina e carvao pulverizado.
Adultos e criarn;as de ambos os sexos praticam jogos de f ios
com numerosas f iguras, usando para is so os dedos da mfws e dos
JH~s, o· hra,n e o cotnvclo.
Tarn hem jo~~un piao fazendo girar entn· :1s 1na11s <'sp:il1nad:is 11111a varl'la !fill' atra\Ts•;;1 n n·ntro dttm
<liscu <k ccra, c po11du essc hritH[llcdo au sulo para da11sar. J\s crianc;as costumam correr ao redor dmna arvorezinha, segurando-se
rwla colll a m?io, c 111 .s<· h:ilott,:1111 p<·rnlttradas 1111111 cipt'i.

ORGANIZAl;AO SOCIAL

Segundo as sblidas investigac;oes f eitas por Mayntzhusen durante longos anos-, os Guayakl dividem-se em bandos com mais ou
menos cinco familias de quatro individuos, tendo cacla bando o sett
chefe. Um grupo de palmeiras abatidas por determinado bando
e designado, por parte dos outros, com o nome do chde daquele
bando, por cxemplo: Ancgi :voa7:e, "as ahatidas de J\negi". A
propl"iedadc do bando c respeitada: as lat vas das palmciras cortadas por elc e a anta caida no fojo c:wado por elc, nao s:w tiradas
por ontro banclo. Frcqttcntc111cntc, o cncontrn de handos :i.companhado por dttelus de patts cm qnc os chef cs Iutam pclo podcr c
os rapazes por comhatividadc ( 2) . l\fayntzsh11sc11 re ccbc11 de nt1111erosos Guayaki tao rninuciosas clescri<:ocs sobre o en<locanibalismo
tribal de certos chefcs extraordinariamente despt)ticos e brutais,
que
dificil duvidar destas informa<;oes. Alias, ta is atos de
corner rnembros do prc)prio bando e de bandos vizinhos sao reprovados pela maioria dos Guayaki e considerados perversos, dando
sempre motivo a dttclo cntrc o antrnp(')fago c um chcf c de outro
banclo.
Em gTral, o rapaz se casa. primeiro, com um;i, mulhcr maclura, ca 11J(1<;:a cnm u111 n~l111>.
0 111arido ros l11111 :1 as~; (1 c·1:1r-~;c :1'.)

c

e

2.

n~lr111s: IT err><·haftshil<lung 1111'1 Sd1ichtmw I"'i Naturviilhn Sii.'\rd1iv fiir .'\nfhrnp1tlr.,-; ie, N. F. XXV, 1936.

Cf. lkrhcrt

1.lanwr il:as.
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bando do sogro. Proibido e o casamento entre parentes do mesmo
sangue (pai:e).
Trabalhos exclusivamente femininos sao a ceramica, OS tran~ados, o fabrico de cordas e o cozinhar em panela ( 3) .
REL'IGIAO

Com praticas conjurat6rias, os homens procuram afastar a
chuva. ,Mediante absten~6es, ambos os sexos def endem-se de
desgra~as.
A mulher gravida abstem-se de rela~6es sexuais e de
ccrtos alimcntos animais. Durante alguns meses depois do parto~
pai c mftc nao comcm ccrtas aves e mamiferos. Tai comportamento e observado tambem pela mo~a durante a primeira menstruac;;ao. Depois <leste menstruo, ela e o marido sao levados, ccrimonialmente, o que sc d[i tambcm com os pais, depois do parto.
Mayntzhnsen apontou uma lenda de dil{1vio. No folclore, o
jaguar dcsempcnha papel importante.
Os Guayaki nao tern medicos-feiticeiros, nao acreditam em
causas sobrenaturais da morte e nao temem os mortos. Geralmente, atam com fios os membros e o corpo do cadaver e enterramno. Em certos casos queimam-no. 0 morto nao atado torna-se
estrela cadente ou fogo f atuo. Dizem que os mortos estao na
"grande agua vermelha" mencionada nas lendas.

3. Cf. a lista completa em Herbert Baldus: Ensaios de Etnolof}ia Brasitc1ra.
Serie "Tlrasiliana ", vol. IOI. Companhia Editora NacionaL Sao Paulo, 1937, p. 19,12,
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