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NOTA SOBRE A GRAFIA DOS
TERMOS GUARANIS
Mantivemos, na tradução brasileira, a grafia dos termos guaranis seguida por Hélene Clastres e que é adotada por muitos estudiosos
do idioma . O leitor estranhará que c.e rtos nomes com os quais está familiarizado venham grafados de outra maneira: é o caso, por exemplo, de Ariâ, que melhor conhecemos como Anhangá. Duas observações, portanto, impõem-se:
1- A grafia utilizada vem-nos do Espanhol, ou melhor, do Paraguai; é portanto compreensível que procure reduzir os sons guaraojs
aos da língua castelhana. Assim, emprega ii onde utilizaríamos o -.1osso nh: Nanderu, Nandesy, por. exemplo.
2- Estamos t;nais familiarizados com os nomes tupis (e devemos
acrescentar: dos séculos da colônia), enquanto a autora - ao abordar
os fenômenos da língua - examina principalmente os guaranis. Ocorrem, portanto, divergências de pronúncia, represenUtção e léxico:
como, por exemplo, a freqüente queda da sílaba final, transformando
o tupi poranga no guarani poril, ou o Anhangá tupi no Anã· guarani.
Assinalamos, para certas ·palavras, o equivalente usual em Português: taiaçu e caititu, por exen1plo, para os termos guaranis tajasu e
tay te tu . E só num caso nos permitimos recorrer à forma vernácula
corrente, em vez da grafia recomendada pela autora: escrevemos Tu pà , já que outra escrita discordaria demais dos nossos usos.
Para um estud.o mais pormenorizado de lingüístic~ comparada do
Tupi e do Guarani, seria conveniente o leitor referir-se ao livro de
Frederico G . Edelweiss, Tupís e Guaranís, estudos de Etnonímia e
Lingülstica , Publicações do Museu da Bahia n2 7, Secretaria da Educação e Saúde, Salvador, 194 7.
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TERRA SEM MAL

INTRODUÇÃO
"Gente sem fé" - disseram dos tupis os seus primeiros .observadores. "Teólogos da América do Sul" , escrevia-se recentemente a
respeito dos guaranis. Quatro séculos de história separam esses dois
juízos opostos: a conquista e, para os guaranis, cento e cinqüenta
anos de vida nas "reduções" dos jesuítas. Não existe nenhuma medida comum, aparentemente, entre os povos tão 4espr:eocupados com o
sagrado que os cronistas nos descreveram e os místicos qu~ são"·hoje
os guaranis. Se considerássemos isoladamente esses dois momentos
da sua história, pareceria tão marcado o contraste que quase poderíamos per~untar se se trata da mesma cultura. Será o caso de dizer que
a conqutSta e a colonização .subseqüente intro_d uziram uma ruptura
definitiva, a ponto de tornar impossível - para eLtender o que os guaranis dizem hoje - que se recomponharn os fios da
tradição?
~o século XVI~ os tupis-guaranis distribuíam-se por uma área geografica muito vasta. Os tupis ocupavam a parte média e inferior dà
bacia do Amazonas e dos principais afluentes da margem direita. Dominavam uma grande extensão do litoral atlântico, da embocadura do
Amazonas até Cananéia. Os guaranis ocupavam a porção do litoral
compreendida entre Cananéia e o Rio Grande do Sul; a partir daí, estendiam-se para o interior até aos rios Paraná, Uruguai e Paraguai.
Da confluência entre o Paraguai e o Paraná, as ·aldeias indígenas distribuíam-se ao longo de toda a margem oriental do Paraguai e pelas
d~as. margens do Paraná. Seu território era limitado ao norte pelo rio
T1ete, a oeste pelo rio Paraguai. Mais adiante, separado deste bloco
pelo Chaco, vivia outro povo guarani, os chiriguanos, junto às fronteiras do Império Inca.
De todas estas sociedades, as do litoral são de longe as mais conhecidas. Do século XVI, viajantes e missionários, testemun·has de uma
cultura então intata, deixaram-nos descrições - algumas delas notáveis. ·c omo a de Jean de Léry: é ~m 1555 que o discípulo de Calvino empreende a viagem ao Brasil. Nessa data, um cavaleiro de Malta,
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Villegaignon, havia fundado uma modesta colônia na baía do Rio de
Janeiro: atraíra à " França Antártica" pastores huguenotes e o próprio
Léry (então estudante de Teologia), mediante a prome~:;a de 'lUe o
culto r~formado poderia ser praticado livremenl.e. Sabe-se 0 que aconteceu-. E um ano antes de Léry que o cosmógrâfo· do rei, Anáré Thevet, antigo frade franciscano, visita os tupinambás. Também ele .;e
de~m na região do Rio de Janeiro e depois - talvez na mesma viagem, ou quem sabe numa segunda vez - visita igualmente tribos tupis
situadas mu ito mais ao norte. Dez anos antes, em J545, também foi
entre os tupinambás da região do Rio que um aventureiro alemão,
· Hans Staden, residiu vários meses, mas contra a sua vontade, já que
era prisioneiro dos índios. A Verldica His tória 1 da sua aventura, repleta de observações ingênuas sobre os costumes dos tupinambás, é
um documento precioso. Aos relatos de todos esses viajantes, juntam-se os dos missionários. Os primeiros jesuítas chegam ao Brasil em
1549. Como evangelizar é seu obj~tivo, deslocam-se sem parar: por
isso, seus t~ste·munhos referem-se a todos os grupos então acessíveis
do litoral.
As sociedades do litoral, primeiras a entrar em contato com os europeus, também são as primeiras a desaparecer: bem no começo do
século XVIII, já não subsiste uma única tribo tupi em toda a faixa
- costeira.
O destino dos guaranis já é diferente. A penetração européia ria sua
região começa no primeiro terço do século XVI, muito local e incerta
durante as primeiras décadas. Assunção, fundada em 15 3 7, é apenas
um pequeno fortim . Os primeiros jesuítas chegam a Assunção em_
1588 e visitam a província do Guairá: nessa época, a evangelização.
está reduzida à sua mais simples expressão. Os missionários não se
preocupam .em residir entre os índios: basta-lhes atravessar as aldeias,
batizando às pressas milhares de pessoas. É somente · no começo do
século XVII que as missões começam a implantar-se. Em 1609, o rei
de Espanha, a pedido de Hernandarías de Saavedra, então governador
do Paraguai, concede à Companhia de Jesus o direito de empreender
a conquista espiritual dos cento e cinqüenta mil guaranis do Guairá.
No ano seguinte, dois jesuítas, padres José Cataldino e Simon Maceta, conseguem reunir algumas centenas de "selvagens" na primeira
" redução". O padre Antonio Ruiz de Mõntoya, o mais ilustre evangelista dos guaranis, fundará onze reduções entre 1622 e 1629.
Foi assim que se inaugurou uma realização surpreendente: o que
viria a ser chamado o ." reino de Deus na Terra", a " república comunista católica" ou, mais simplesmente, o "Estado jesuítjco do Paraguai". Durante mais de um século e meio (até 1768, data da expulsão
dos jesuítas), as trinta cidades desse Estado próspero e praticamente
autônomo (somente o papa ·e o rei de Espanha tinham autoridade so-
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bre ele) iriam isolar os guaranis - mais de duzentos mil índios - do
mundo colonial espanhol. Com a partida dos jesuítas, a direção das
missões foi confiada aos franciscanos, controlados por administradores: as antigas reduções logo foram invadidas pelos colonos e não tardou. para que o sistema econômico coletivista estabelecido pelos jesuítas se transformasse num impiedoso sistema de exploração. A os milhares. os guaranis abandonaram as missões. indo o mais das vezes
ins talar-se nas aldeias espanholas. Trinta anos após a expulsão. menos da metade dos índios vivia ainda nas .reduções. Mais tarde, varias
guerras acabaram de arruinar o que restara das cidades. Os guaranis
que escaparam de tais massacres se estabeleceram em pequenas aldeias, no Guairá, não longe do sítio das antigas reduções. Mas, em
1848, o ditador Carlos Antonio López obrigou esses índios (cerca de
seis mil) a abandonar as suas aldeias para irem viver nas dos paraguaios. Foi esta. resumida em suas linhas gerais, a história pós-colombiana dos guaranis: protegidos durante mais de cento e cinqüenta
anos da dominação dos colonos, posteriormente eles se fundiram ,
pouco a pouco, na população paraguaia.
Contudo, certo número de tribos guaranis tinham escapado dos jesuítas e dos colonos e conservaram a sua autonomia, porque se estabeleceram num território que durante muito tempo permaneceu inacessível: daí a denominação de caaiguás ou cainguás ( = gente da floresta) que lhes foi ·atribuida. Por volta de 1800, os cainguás viviam
nas nascentes do rio lguatemi, estendendo-se para o norte até a cordilheira de San José, perto das nascentes do Ypané. Descendem dos
cainguás, provavelmente , os três grupos guaranis - mbiá, chiripa e
paim - que vivem no Paraguai de hoje . Seu número total certamente
não é superior a três mil. Os mbiás vivem, dispersos em pequenas al deias, no atual departamento do Guairá, entre Yuty ao sul e San Joaquín ao norte. Os chiripas estabeleceram suas aldeias ao norte de San
Joaquí.J.; os mais afastados são os pains, ainda mais ao norte, perto
do rio Paraná. No começo deste século, eles ocupavam uma .região
mais vasta; e também se encontravam vários grupos de cainguás no
Brasil , entre eles os apapocuvas, estudados por Nimuendaju . Se Nimuend~ju estimava - em 1912 - o conjunto dos cainguás brasileiros
por volta de três mil, hoje estes praticamente desapareceram.
De maneiras diferentes, mas todas inexoravelmente, as três comunidades guaranis do Paraguai se desagregaram: perderam sua autono.:.
mia política (além do "dirigente religioso'', são chefiadas por um
capitán , que geralmente é imposto pelas autoridades paraguaias) e
econômica (é verdade que os guaranis ainda cultivam suas próprias
terras "queimadas'' , perto das aldeias, mas já são numerosos os que
trabalham para os paraguaios). Enquanto os mbiás conservam sua
língua, os chiripas hoje falam apenas o guarani paraguaio. Em suma,
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as ~omunidades guaranis estão condenadas a curto prazo: até hoje,
por~m , todas elas conservaram uma tradição religiosa original com 0
maior empenho, porque nela. e só nela. entraram ao mesmo tempo a
razão e o meio de resistirem ao mundo dos brancos. Todos os etnólogos que, desde Nimuendaju , estudaram os guaranis são unânimes em
ressaltar a importância conferida pelos índios à vida religiosa. Veja-~e_, por e xemp~o . º .que diz a esse respeito Egon Schaden: "Na superftcie ~a terra nao ha, por certo. povo ou tribo a que melhor se aplique
do que ao guarani a palavra evangélica: O meu reino não é deste
m~ndo . Toda a vida mental do guarani converge para o Além. " 2 São
t~ologos, portanto. Aí está o problema. Como conciliar essas observa~
çoes recentes. - e, sem a ?1enor dúvida, indiscutíveis - com o quadro
que os .cr?nistas nos deixaram dos guaranis e dos tupis?
Parece impor-se uma explicação: a influência do cristianismo estaria na origem desse desabrochamento da vida religiosa, pouco impor~ndo que tal influência date do tempo das " reduções" ou seja poster10~ . a elas. Dessa forma, J. Vellard , ao comentar algumas rezas
mbias, efetua uma discriminação entre as que, a seu ver, são eviden«:mente indígenas - por serem pobres e estereotipadas - e as que considera belas e de espiritualidade elevada, que por essa razão atribui
aos jesuítas, e teriam sido conservadas pela tradÍção oral dos inbiás. J
Deixemos_ o pressup~s.to de_lado, para só considerar a hipótese que
e~tra em ~ogo : os m~ias seriam. portanto, os descendentes dos guaranis que viveram , antigamente. nas reduções. Nada é menos certo do
rrue isso. Tal não é. por exemplo. a opinião de León Cadogan : depois
de longas pesquisas, este autor descobriu que os mbiás descendem dos
"selvagens" do Mba'e Vera de que fala Dobrizhoffer na sua História
de Abiponibus
e que, segundo o testemunho deste
padre, vítimas das
. ~
persegü1coes dos espanhóis, acabavam justamente de pedir ajuda e
pro~~ção aos jesuítas, quando estes foram expulsos;4 de modo que os
mbias mal tiveram a possibilidade de · viver nas missões. Sabe-se
a~i~s, mais ou me~os que fim levou a maior parte dos guaranis qu~
viviam nas re~uçoes: acabaram se misturando com a população de
colonos, que so esperava a partida dos jesuítas para tomar conta do
Guairá. A rigor, seria possível admitir que alguns grupos tenham retomado seu antigo modo de vida - mas, ainda assim , sob a condição
de pressupor que tais grupos problemáticos tivessem mudado para as
missões, por su~ própria iniciativa, pouco tempo antes da destruição
destas. Com efeito, esquece-se com demasiada freqüência a transformação radical da sociedade tradicional, provocada pela nova ordem
que os jesuítas impuseram: a forma da aldeia e das casas, as atividades cotidianas, a economia, o sistema de parentesco, as relações intertribais ... tudo isso foi transformado. Sobre as ruínas da sociedade antiga, edificou-se l,lma sociedade de tipo inteiramente diferente e que já
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estava praticame nte insta lada por volta de 1660. Torna-se secundá ria
a questão, tantas vezes discutida. de saber se os padres fizeram dos
guaranis cristãos autênticos. ou só obtiveram uma conversão secundária : haviam-lhes imposto condições tais de existência, que é bem
difícil acreditar que os guaranis f<?ssem capazes, após um século, de
regressar simplesmente à floresta . E contudo o que afirma Egon Schaden . cuja principal preocupação é decifrar, no discurso dos guaranis
de hoje. a marca do cristianismo: "Já em virtude de diferenciações
anteriores à chegada do europeu . a cul.t,µra guarani. pelo isolamento
dos diferentes subgrupos da tribo, possuía apenas relativa uniformidade no tocante à língua . à relig ião, à tradição mítica e a outros setores da cultura. A diferenciação se foi acentuando muito nos tempos
coloniais. quando parle da população foi submetida, durante mais de
um século. à tutela jcsuilica. retornando, algum tempo após a expulsão dos missionário:-.. a suas primitivas condições de existência." 5
.A. segunda parte dessa asserção não pode deixar de colocar alguns
problemas. Mas. o que pensar da prim eira? E por que Schaden precisa alegar. contra todos os antigos teste munhos, diferenciações anteriores à conquista'? Talvez para fundam entar melhor (fazendo da aptidão à mudança uma dime nsão da cultura guarani) as explicações que
propõe da religião atual , a través do sincretismo; ou para dar conta da
distinção que estabelece entre os mbiás do Paraguai que. diz ele, "parecem haver conservado suas lradições na sua pureza original" e todos os-demais grupos guaranis, cujo " mais superficial exame mostra
que assimilaram uma série de ele mentos cristàos''.6 Contudo, não parecem tão grandes as diferenças culturais entre os subgrupos guaranis estudados desde o começo do século: basta comparar, por exemplo. as danças, os ritos de atribuição de nome, o grande mito dos
gên1eos... entre os chiripas, os mbiás e os apapocuvas. Ao contrário:
são notavelmente homogêneos. ,.\ diferença alegada reside, então, na
maior ou menor assimilação de elementos cristãos? Mas nem sempre
é fácil identificar tais elementos e em todo caso é necessária um a análise .menos superficial para avaliar a sua importância e significado:
Nimuendaju observava. por exemplo . que o "cristianismo" dos apapocuvas era só de fachada. Como decidir? Sincretismo, ou " pureza
original"'? A priori. nem um nem outro parece-nos convincente . devido aos pressupostos teóricos que introduzem: o primeiro, porque
pressupõe que o pensamento religioso dos índios apresenta tão pouca
coerência que pode admitir quaisquer elementos estrangeiros; o segundo, porque pressupõe que o discurso religioso (discurso sobre o
homem e o mundo - e também discurso de uma sociedade sobre si
mesma) pode permanecer imutável ao mudar a sociedade . Finalmente, ambos procedem do mesmo enfoque da história dessas culturas:
pelo avesso, r.econstruindo o passado dos tupis-guaranis a partir do
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que hoje se sabe, ou se acredita saber, acerca da sua religião.
Propor o problema nesses termos acaba por esquivá-lo, porque
consiste· em já pressupor a sua solução. Por isso, devemos mudar de·
ótica: assumimos a postura inversa e optamos por retomar a história
a partir dos seus primórdios. Para isso, dispúnhamos de um fio condutor: os guaranis falam hoje da ''Terra sem Mal" - ora, trata-se de
um tema muito antigo, cuja presença já era atestada no século XVI
entre to~os os tupis-guaranis. Nossa primeira tarefa é, portanto, tentar compreender que significação ele tinha naquele momento, inserido num contexto histórico e cultural que não era o de hoje. Naquele
tempo, as sociedades tupis-guaranis eram fortes e livres~ hoje, elas
estão morrendo: nós o sabemos; mas também os índios o sabem e dizem. Mas, antes disso, qual podia ser o seu discurso? É o que devemos tentar descobrir: talvez seja possível entender de outra maneira
as belas palavras que hoje dizem os guaranis e saber se o discurso que
proferem é seu ou não, se mudou e de que maneira. Nada nos obriga,
afinal de contas, a endossar as -afirmações dos antigos cronistas e a
conferir às suas opiniões o mesmo crédito que às suas afirmações: relendo-os, veremos que nos disseram, sem o querer, o essencial sobre
a religião indígena.

Notas
( 1) Par~ as citações do texto de Hans Staden. recorremos, das várias traduções da
Wahrhajtige Historia existentes em Português. à de Guiomar de Carvalho Franco
(1941), sob o título Duas Viagens ao Brasil. Segunda edição em 1974, pelas Editoras ltatiaia e da Universidade de São Paulo, Belo Horizonte e São Paulo. (N. do T .)
· (2) Egon Schaden. "O Estudo do Índio Brasileiro ontem e hoje," in An1érica /ndigena. vol. XIV. n? 3, 195 4 , Cidade do México, págs. 233-2 52.
(3) '"Textes Mbiwha recueillis en Paraguay ," JSAP , 1937.
(4) L. Cadogan, " Ywyra rie'ery," in Supple mento Antropológico de la Re vista dei
Ateneo Paraguayo .
(5) Ego n Schaden. Aspectos Funda111e111ais da Cu/1ura Guarani. 3 ~ edição. Editora
Pedagógica e Universitária, Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo. 1974.
pág. 11.
(6) Egon Schaden. prefácio ao livro de Cadogan. Ay1•11 Rapyta.
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capítttlo I

.POVOS SEM SUPERSTIÇÕES
•

Quem se refere ao testemunho dos cronistas sobre as_ c~enças
dos antigos tupis-guaranis fica impressi~nado com~ conv~~ge;°c~~ d~s
· seus dizeres, unâniQ1eS num ponto preciso: os gentios de alem nao
tinham "superstições . Os primeiros relatos a no~ fo:nece~e~ uma
documentação algo pormenorizada sobre estas naçoes amennd1as, os
relatos dos jesuítas, que cedo vieram à terra brasileira estabelecer as
suas missões, dizem-nos que eram os tupis gente ignorante de tod_a
divindade, sem adorar nenhum ídolo, sem em nada reconhecer a dimensão do sagrado, agindo e~ tudo segundo o seu ?e!-prazer, _s~m
que nenhuma obrigação ritual _viesse ordenar. a sua at1v1dade cotid1ana nem ritmar o seu tempo. "E gente (os tup1~ do norte) que nenhum
conhecimento tem de Deus, nem ídolos." r O mínimo que certamente
se pode dizer sobre·esta apreciação do padre Manue~ d~ N~?rega é ser
. apressada: não fazia mais de quinze dias que o m1ss1o~ar10 chegara
entre os tupis quando a escreveu . Mas, .quatro meses malS tar~e, bem
pouco modificou sua opinião: " Esta gentilidade a nenhuma coisa adora (trata-se agora dos tupinar:ibás), ~em conh~cem a. Deu~; .so~ent~
aos trovões chamam de Tupa, que e como dizer coisa divina. 2 E
mínima a diferença: quando muito, ele concede-lhes agora uma vaga
noção do ·sagrado. Entre os tupis, por conseguinte, nem há crença,
nem práticas religiosas; nem fé, nem lei, estrita~ente. . . . .
Depois do padre Manuel da Nóbrega e dos primeiros mISsionar1os,
todos os viajantes que visitaram os índios corroboraram esta afirmação: não somente eles não tinham conhecimento algum do deus verdadeiro - o que, tratando-se de selvagens, a ningué~ surpreendi~ mas tampouco tinham falsas crenças. Esse traço notavel das n~ç~es
tupis-guaranis espanta - ainda que anime, pelo menos, os_ m1ss10nários: sua tarefa de evangelização vê-se simplificada, por nao terem
de combater crenças já estabelecidas., Rebeldes à idé~a co~re~te sobre o
que deviam ser os pagãos - adoradores de divindades mult1plas e pra-
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ticantes de cultos idólatras - esses índios em nada acreditavam. não
adoravam astros, nem animais, nem plantas, nem contando com· padres ou lugares sacros. São, precisamente, sem "superstições": sem
nada em que se manifestasse uma preocupação qualquer com o sobrenatural. Em suma , estavam até mesmo aquém do paganismo e a dimensão religiosa parecia faltar ·completamente à sua cultura. Esse fato, não resta a menor dúvida, tinha que surpreender. Aliás, motivos
de espanto para os cristãos era o que não faltava entre os guaranis:
como poderiam aqueles compreender, com efeito, que gente, dona de
uma língua cuja riqueza, harmonia e complexidade todos admiravam
sem reserva, dotada de suficiente razão natural para estabelecer uma
ordem social que distinguia cuidadosamente os nobres dos plebeus,3
pudesse, ao mesmo tempo, viver sem fé nenhuma, praticar a poligamia, guerrear sem descanso e, o cúmulo, comerem-se uns aos outros?
Citemos aqui alguns textos sobre os tupinambás: "Por mais que
essa sentença cie Cícero, a saber, que não há povo tão bruto, nem náção tão bárbara e selvagem, que não tenha o sentimento da existência
.de. alguma divindade, seja aceita por todos como máxima indubitável :
contudo, quando eu considero de perto os nossos tupinambás4 da America, vejo-me absolutamente impedido de aplicá-la a seu respeito.
Pois, em primeiro lugar, além de nenhum conhecimento terem do·
verdadeito Deus, estão aquém de todos os antigos pagãos, que tiveram a pluralidade dos deuses, e dos idólatras de hoje, e até mesmo .
dos índios do Peru ... eles não confessam, nem adoram nenhum deus
celeste ou terrestre: e, por conseguinte, não tendo nenhum ritual ou
lugar determinado de reunião para a prática de algum serviço religioso, não oram em forma de religião, quer em público, quer em privado, coisa nenhuma que seja."5 E o autor vai lamentar, daí a algumas
páginas, a sorte .dessa "pobre gente" que vive "como besta bruta",
sem a menor fé. Se preferimos começar citando - tão longamente Jean de Léry. é por ele exprimir de maneira admirável a opinião geral. l.,éry, contudo, dificilmente poderia ser suspeito de etnocentrisrp.o. Seu relato é cabal: não há vestígio algum , entre os tupinambás,
de crenças em divindades quaisquer, nenhum indício concreto, gesto,
objeto ol) ritual , que permita supor a existência de preocupações religiosas, por mínimas que sejam. Mais ainda, pelo que parece sugerir o
autor, tais questões eram tão profundamente estranhas aós índios
que, quando ouviam os brancos expondo a teologia destes, nada mais
sabiam exprimir a não ser uma profundíssima estupefação: atitude reveladora, sugere-se, de que nada existia na sua própria cultura que
pudesse corresponder a um tal dis~urso. Os cronistas encontravam
nisso boas razões para se mostrarem surpresos: que cultura pode ser
tâ~ ·pouco inquieta a respeito de si :mesma, a ponto de não incluir esta
dimensão de negatividade que uma reli~ião traduz?
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Mas prossigamos na leitura: Claude d'Abbeville: "Embora os índios ·tupinambás tenham um juízo natural bastante belo, nunca se viu
nação mais rebelde ao serviço de Deus do que eles. Que povo há tão
selvagem sob o céu e que nação existe tão bárbara, que não tenha Üdo, se não a verdadeira religião, pelo menos, à sombra daquela, uma
vã superstição? ... Não creio que haja ~enhuma nação no mundo sem
alguma espécie de religião, exceto os índios tupinambás, que até hoje
não adoraram a Deus algum, nem celeste, nem terrestre, nem de ouro, nem de pr~ta , nem de pedra_ preciosa, nem de pau, nem nenhuma
outra coisa que seja. "6 Mesma observação e mesmo espanto que õ. de
Léry: gente que nem sequer é pagã. Egípcios, caldeus, persas, gregos,
romanos, etc., todos tiveram os seus falsos deuses: em vão se percorreria toda a História, à procura de uma única nação completamente
falta de religião. Única exceção a esta regra geral : os tupis que, pelo
que nos dizem , ignoravam o que pudesse ser uma prece ou um ofício
divino e para quem se equivaliam todos os dias; tão pouco solenes
uns quanto os outros.
Contudo - acrescenta o autor - ·- eles têm algum conhecimento de
um deus verdadeiro, a quem chamam Tupà. Observemos aqui um
primeiro desacordo: pois, quanto a esta última afirmação, é bem diferente o testemunho de Léry, a nos declarar que foram os brancos, ele
próprio e seus companheiros, que, pretextando o medo manifestado
pelos tupinambás ao ouvirem o trovão - tupa - pretenderam fosse
este o deus de quem lhes falavam. " ... Quando ouvem o trovão, que
chamam de Tupà , ficam muito aterrorizados;-se, valendo-nos do seu
estado rude, aproveitávamos esta ocasião particular para lhes dizer
que era este o Deus de quem lhes falávamos, o qual, para mostrar a
sua grandeza e poderio, assim fazia tremer céu e terra: a sua resolução e resposta era que, se os aterroríZava desta maneira, não valia nada." 7 Que os habitantes da "Ilha dos Franceses" tenham sido os primeiros a promover esta acepção do termo indígena Lupa é certamente
inexato: textos anteriores à viagem dos companheíros de V illegaignon
já a mencionam . É o caso da carta, já citada, do padre Manuel da
Nóbrega: " ... aos trovões chamam de Tupã, que é como dizer coisa
divina. E assim nós não temos outro vocábulo mais conveniente, para
trazê-los ao conhecimento de Deus. do que chamar-lhe Pai Tupã. "8
Tal foi a sorte que coube a Tupà: sabe-se como os missionários o
empregaram em seus catecismos para designar o deus cristão e como,
a longo prazo, acabou tomando este último sentido para os próprios
índios. Na mesma época de Léry, um texto de Thevet parece confirmar que Tupã foi uma invenção cristã e que os tupis não o confundiam com s ua própria noção de t upá' ( = trovão): " por isso é preciso
saber que eles confessam que há um Deus do céu ... Não rezam a ele.
nem o veneram de form a alguma e dize111 que é o [)eus dos L·ri,uios
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e faz o bem para os cristãos e não para eles. Eles chamam Deus de
Tupã e não acreditam em absoluto que ele tenha o poder de fazer
chover, trovoar ou vir o bom tempo, nem sequer de lhes trazer fruto
algum. ''9 Contudo, alguns autores, seguindo Nóbrega - e contrariando Léry - dão a entender que Tupà já era uma divindade dos índios e até mesmo o seu único deus; os tupis teriam portanto alguma
luz natura! dele, embora não lhe prestassem culto algum .
Yves d 'Evreux fala , assim, da "crença natural que eles sempre tiveram em Deus, nos Espíritos e na Imortalidade da Alma." 10 Esclareçamos, porém, que sua afirmação funda-se mais na prova cosmológjca da existência de Deus e nos escritos dos gregos e dos latinos 1 1 do
que na observação dos selvagens. Esclareçamos ainda que as viagens
dos capuchinhos Claude d'Abbeville e Yves d'É\.;reux são de um século posteriores à de Léry, de mais de sessenta anos à de Nóbrega e dos
primeiros jesuítas: o ensinamento dos brancos tivera tempo para varar o seu caminho. Para convencer-se disso, basta ler certa discussão
sobre a }latureza de Deus, 12 ,em que a argumentação atribuída. por
Yves d'Evreux ao seu interlocutor indígena é a de um homem que se
diria quase treinado em debates teológicos: Tupã. não poderia ser homem, por estar em toda parte ao mesmo tempo; Tupã não poderia
· ser homem, já que criou tudo; se fosse homem, seria necessário que
outro homem o tivesse gerado; Tupã é invisível, etc. Isto basta para
nos deixar perplexos quanto à origem " natural" índia - de
tal crença. Voltaremos à questão de Tupã que, de cum um acordo, os ·
etnólogos (como Métraux) relegaram, talvez depressa demais, a um
papel secundário, cedendo sem dúvida à impressão deixada por testeml!nhos tão contraditórios como os que acabamos de citar. Yves
d'~vreux, por sua vez, conclui da maneira seguinte: "Esta é a crença
em Deus que esses selvagens sempre tiveram naturalmente impressa
em seu ·espírito, sem o reconhecerem através de nenhuma espécie de
reza ou sacrifício." 13 Também ele, portanto, nota a ausência de toda
prática religiosa entre os índios, a sua despreocupação acerca da divindade. Finalmente, para concluirmos a respeito dos tupinambás, citemos um último texto, agora do missionário jesuíta Fernão Cardim:
"Este gentio não tem conhecimento algum de seu Criador, nem de
cousa do Céu, nem se há pena nem glória depois da vida, e portanto
não têm adoração nenhuma nem cerimónias, ou culto divino, massabem que têm alma e que esta não morre ... e têm grande medo do demônio, ao qual chamam Curupira ... [mas] não o adoram, nem a alguma outra criatura, nem têm ídolos de nenhuma sórte.'' 14
Seria possível multiplicar ainda mais as citações: todas concordam.
As mais radicais tornam os índios perfeitos ateus. As outras, que
consentem em creditar-lhes algum conhecimento do sagrado, vêem
neles a imagem da inocência: é o bom selvagem, de juízo reto, ainda

,
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não pervertido pelo monturo de supe.r stições obscuras: em suma, os
missionários chegavam no momento exato para fecundar estas almas
virgens. Mas, de religião autóctone, nenhum indício.
Nessa perspectiva, dois relatos talvez mereçam lugar a parte. Primeiro, o de Thevet, tantas vezes irônico; foi ele o único a nos retransmitir pelo menos uma parte da mitologia dos tupinambás, embora
não hesite em zombar dos índios em cada ocasião. Pois para ele é claríssimo que nada, nesses contos extravagantes, pode assemelhar-se a
crenças religiosas. Seu juízo sobre o livro de IJéry permite avaliar
bem a medida do seu pensamento: "E aqui que eu devo zombar daquele que foi tão temerário, a ponto de vangloriar-se de haver escrito
um livro sobre a religião desses selvagens. Fosse ele o único a haver
estado naqueles países, facilmente me faria acreditar no que quisesse;
mas sei, por certo, que este povo é sem religião, sem livros, sem exercício de adoração e conhecimento das coisas divinas. " 15 Apreciação
ainda mais injusta, porquanto Léry, dessa vez pelo menos, concorda
com a opinião dele. A despeito desse pressuposto etnocentrista, .fica
: que a Thevet se deve o nosso conhecimento da mitologia tupinarn bá:
teremos de nos referir constantemente a esse autor.
Outro relato, o de Hans Staden, tem pelo menos o mérito, relativamente aos demais, de designar corno religioso o que efetivamente o
era: "Os selvagens crêern numa cousa que cresce como uma abóbora." 16 Pouco comprometido com a escolástica - Staden, ao contrário dos outros cronistas, não era praticamente um homem cultivado - não procura a religião onde os demais se empenham em descobri-la e aponta, com sua ingênua observação, para seu verdadeiro lu gar, sem contudo suspeitar da profundidade real do contexto religioso
que sustentava o "culto" dos maracás. Não é que Staden tenha sido o
único a perceber este fenômeno ; todos os cronistas o conheceram e
deixaram numerosas descrições suas; recusaram-se, todavia, a ver
nisso fat~s de ordem religiosa. Ao mesmo tempo, sendo impensável
que os índios nã? tivessem pelo menos algumas crenças (já que não
tinham cultos), so restava aos cronistas o recurso de apresentar a cultura tupi como um conjunto em que estivesse marcado, em baixo-relevo, o lugar de uma religião monoteísta. Daí as flutuações de cada
testemunho e as dificuldades que surgem para quem pretende estudar
a religião tupi-guarani: elas obrigam a uma leitura crítica dos textos
análoga à que pode fazer o historiador.
,
Isso basta quanto aos tupis da costa brasileira. No que diz respeito
aos guaranis do Paraguai, nossas referências serão menos numerosas.
Com efeito, a documentação sobre essa parte da América é muito
m~nos rica do que a relativa ao Brasil . Limita-se praticamente aos jesu1tas - dei Techo, Montoya, Charlevoix, Lozano, para citar apenas
os mais impor~ntes, cujos escritos se repetem, lite ralmente às vezes.

e que. no conjunto, mostram-se n1enos preocupados em descrever os
costu mes dos indígenas do que em narra r com pormenores os progressos da evangelização. Nada· há, aq ui, de comparável aos grandes
cronistas do Brasil, de modo que nosso conhecimento . dos guaranis
dos primeiros tempos da conquista não equivale, de forma alguma,
é!º ~ue _!.emos dos tupis. O que se sabe dos tupis permitirá suprir, em
certa medida. essa ignorância: mesmo assim . porém , é necessário agir
com prudência, pois é evidente que a hon1ogeneidade - verificada
quanto aos traços essenciais - da cultura tupi-guarani não autoriza
atribu ir ~uto ?1atica m ente aos segundos o que é verdade inconteste para os primeiros.
Voltando aos jesuítas, citaremos, primeiro, Loiano: seu texto é
sem dúvida o mais completo, pois, como historiador da Companhia,
ele acrescenta ao conhecimento direto (ainda que tardio) das missões
a familiaridade com todos os testemunhos deixados por seus predecessores. Veja-se - segundo ele - o que eram os guaranis antes de
serem red u c1i - reduzi<l;os à fé cristã e à vida civilizada: "Tinham
certo conhecimento. de Deus e até mesmo haviam chegado a com preender, embora confusamente, que ele era uno, como se pode deduzir do nome que lhe deram, Tupà. que significa excelência superior.-..
,i:\ tribuíam -lhe o poder de mandar o relâmpago e de emitir tempestades aterrorizadoras. de que tin ham grande temor, pois as tomavam
como o efeito da cólera dessa excelência superior; contudo, nunca tentavam acalmá-la, nem torná-la propícia, por sacrifícios ou práticas de
adoração." 17 Crença num deus único, cujo poderio manifestam o trovão e os relâ mpagos,· mas a quem nenhum rito propiciatório se consa~ra: os observadores dos guaranis concordam .com Nóbrega, Yves
d'Evreux e os demais, cónfirmando - até mesmo nesse plapo negativo - a homogeneidade da cultu ra tupi-guarani. Observação a respeito do texto de Lozano: a tradução do termo tupà, em que ele se baseia para afirmar a crença indígena num deus único, repousa numa
etimologia pouco convincente (tu = ad miração, pà' = interrogação);
embora Montoya, de quem Lozano a toma de empréstimo, fosse um
admirável conhecedor da língua guarani, parece sem dúvida havê-la
inventado para as .necessidades da causa. Seja como for, acreditando-se em todas as testemunhas, os guaranis. da mesma maneira que os
tupis, não tinham religião: quando muito, um conhecimento confuso
e apenas teórico - porque sem nenhum impacto sobre a vida - de
um único deus.
M o~toya, porém , por consagrar sua víd.a inteira à conversão dos
guaranis, descobrira entre eles fato revelador de uma tradição religiosa original: o culto votado aos ossos dos grandes xamàs. 18 A certa
distância de uma reduçàb recém- fundada e onde a catequese enfrentava grandes dificuldades, Montoya descobriu, isolados em plena flores-
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ta , espécies de templos em que eram conservados, dentro de redes enfeitadas com penas, esqueletos engalanados. Cestas suspensas nas paredes do templo continham alimentos como oferenda. O padre procedeu imediata mente a um inquérito. averiguando então que os esqueletos pertenciam a xamãs recém-falecidos. que numerosos índios os veneravam e m segredo e que os xamãs vinham a esse lugar para comunicar-se com seus espíritos e revelar suas predições.
Foi graças às revelações de um jovem índio que os padres foram . ,,
inteirados do que acontecia, não hesitando em pressionar os adultos
para que os levassen1 até o ponto da floresta em que se erguiam os
templos: ponto distante da redução, já que dois dias de marcha foram
necessários para atingi-lo. O primeiro templo já estava vazio quando
eles o descobriram : informados do procedimento dos missionários. os
índios hav ia n1 re movido o esqueleto. Prosseg uiu a marcha - penosa.
em ílo rcst.a mu ito densa. no dizer da testem unha -- até um segundo
templo. onde fo ram encontrados dois esqueletos: " ... descobrin1os alguma s ossadas mal-cheirosas que, embora ornadas com penas de cores viva~. não haviam perdido nada de sua suja fealdade. U m dos corpos perte:1cera a um grande mago. muito velho ... " 19
Quanto ao segundo esqueleto. era de um pajé morto havia algum
tempo e ente rrado pelos cuidados dos missionários. Os índios o haviam desente rrado e removido para esse lugar, pois - · diziam - eles
o ouviam falar e lame ntar-se todas as noites: "Tirem-me daqui, estou
asfi xiado ... " Assim fizeràm. Mais adiante, dois outros esqueletos
tam bém foram descobertos. É claro que os padres trataram logo de
pôr um te rmo a essas práticas diabólicas, não sem violência. Todos os
cadáveres foram queimados em público, a despeito da hostilidade e da
inquietação manifestas dos índios.
Esse fato não impede, em absoluto. Montoya de reiterar. no mesmo capítulo em que narra a sua descoberta, que os guaranis sempre
foram isentos. graças ao céu, de idolatria e adoração vã. E. sem mais
se inte rrogar, ele atribui a prática índia à malevolência de Satanás,
que teria sugerido tal idéia aos índios, a fim de desfazer a obra penosamente empreendida pelos padres. "Nunca tivera m ídolos, embora o
diabo começasse a nnpor-lhes a idéia de venerar as ossadas de certos
índios que. durante a vida, foram magos renomados ... " 20 Assim, nesse culto, ele só quer ver um paganismo embrionário, em vez da expressão de uma tradição há muito estabelecida.
O culto dos ossos propõe um problema delicado. Com efeito, Montoya foi o único a testemunhá-lo2 I e mesmo assim só o observou numa única redução. Além do seu testemunho, não se encontra alusão
alguma a esse fenômeno (também nada de comparável, pelo que sabemos, é atestado quanto aos tupis). O fato de que nenhuma outra observação venha corroborar a de Montoya impede-nos de considerar.
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com inteira certeza, o culto dos ossos como um rito inteiramente original. Já assinalamos a reticência dos jesuítas em se alongarem na
descrição dos costumes indígenas; mas, se templos semelhaRtes aos
que Montoya descreve tivessem sido descobertos em outro lugar, ou
por outros padres, é pouco provável que a coisa fosse passada sob silêncio. Talvez o desejo de manter em segredo süas práticas religiosas
tivesse conduzido os ·i ndios â. construir seus templos muito longe das
aldeias, a partir do momento em que começaram a implantar-se as
missões. O que explicaria, a rigor, o silêncio de nossas outras fontes a
esse respeito: culto e lugares de culto teriam sido envoltos no maior
sigilo , cuidadosamente ocultos aos brancos. Para apoiar essa hipótese,
convém recordar que Montoya só deveu sua descoberta à denúncia de
um neófito. Mas uma segunda hipótese deve ser examinada: a idéia
de construir templos talvez tenha sido sugerida aos índios pelas práticas cristãs; o templo seria uma adaptação das igrejas. Explica-se melhor. assim, que tal inovação só tenha ocorrido num ponto isolado.
Seja como for , mesmo na segunda hipótese, há pelo menos uma coisa
que podemos considerar como certa: o culto, enquanto tal, não podia
resultar de nenhuma influência externa e, se um elemento estranho
- o templo - pôde introduzir-se, foi necessária antes a existência de
um conjunto em que ele pudesse encontrar lugar. O culto dos ossos,
em todo caso, perdurou: nós o veremos - embora de forma modificada - até mesmo entre os guaranis de nossos dias.
Basta essa leitura rápida dos cronistas para convencer-nos de que
viram o mundo guarani, e quiseram traduzi-lo, como sendo um mundo radicalmente a-religioso. Para eles, é lugar-comum afirmar que os
tupis-guaranis não têm religião, o que apenas melhor os capacita areceber a religião dos conquistadores. Seus testemunhos podem parecer
decisivos, ainda mais porque emanam , às vezes, de viajantés que sabidamente foram observadores notáveis. Nessas condições, não podería mos contentar-nos em mencioná-los sem procurar compreendê-los.
Impõe-se por si mesma uma primeira explicação: negligenciou-se,
simplesmente, de prestar alguma atenção às crenças e à mitologia indígenas. Quando muito, são referidas como curiosidades ou anedotas
divertidas (Thevet): ou então contenta-se (Montoya) em adivinhar nelas a obra do demônio, ou ainda em perceber, mais ou menos deformada, a idéia de Deus: é necessário que a pregação encontre um ponto para ancorar. A primeira razão prende-se, pois, - como era de se
esperar - a . uma atitude etnocentrista: a recusa de le.v ar a sério as
crenças indígenas. Mas isso não é tudo, uma outra explicação acrescenta-se a esta: o próprio caráter da religião tupi-guarani, apropriado
a dissimulá-la para um olhar ocidental.
Uma religião é um conjunto de crenças que podem exprimir-se de
múltinlas maneiras: expressão verbal (mitos, rezas, etc.), expressão
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gestual (ritos, atitudes ... ), expressão material (templos, objetos de culto, Fepresentações figuradas das divindades). Pôde-se observar que o
que impressionou os primeiros viajantes - levando-os a dizer que os
índios não têm religião,· mesmo que possuam umâ vaga idéia de Deus
- é a ausência de todos esses s·inais tangíveis da vida religi~a; e sem
dúvida esta não transcorria, entre os tupis-guaranis, nos quadros tão diversos - onde eles podiam esperar encontrá-la. Pois os cristãos
não careciam de referências: conheciam os politeísmos antigos com
c:: uas complicadas genea.logias de deuses e semideuses; estavam ·acostumados aos relatos do Oriente e às descobertas de templos grandiosos, povoados de ricos ídolos; conheciam o mundo africano, mais primitivo, menos suntuoso, mas em que múltiplas crenças - superstições.- podiam manifestar-se nas modalidades concretas dos fetiches ,
amuletos, etc. Diferentes disso tudo, os guaranis 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 d~do sem maior hesitação.
Os índios não eram desprovidos, porém, de "superstições" ou " falsas crenças" e todos os autores o exemplificam com largueza. Vamos
. recordá-las sumariamente: o que elas revelam é, mais do que as crenças indígenas, o " teocentrismo" dos conquistadores. Da rica mitologia indígena - tal como nos foi transmitida, parcialmente, por Thevet - eles só retiveram os temas que lhes eram familiares e que po. diam interpretar nos termos da sua própria religião, da verdadeira religião, pois não se deve esquecer que, para os viàjantes do século
XVI, fossem ou não missionários, a verdade das Escrituras não era
palavra vã. E, já que os índios não eram idólatras ou fetichistas , res. tava neles ver cristãos balbuciantes, que só teriam retido de uma antiga revelaÇÍo fragmentos mais ou menos corretamente retransmitidos
de geração em geração - por falta de escrita , como sugerem alguns;
fragmentos esses dispersos demais, em todo caso, para poderem gerar
a prática que normalmente lhes deveria corresponder. As freqüentes
alusões à " inocência primitiva" dos índios, à " retidão natural" do seu
juízo mostram que esta foi efetivamente a concepção que predominou: não são pagãos, mas cristãos que se ignoram. Tal concepção foi ,
aliás, expressa por alguns (Montoya, d'Abbeville) de maneira totalmente explícita.
Vamos agora enumerar os principais artigos de fé dos tupis-guaranis, como os cronistas os guardaram e rnterpretaram: a comparação
com a versão de Thevet permite, em alguns casos, restabelecer seu
significado, ao recolocá-los no seu contexto.
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A lenda de São Tomé

Sabemos como se propagou entre os brancos a lef!da segundo a
qual o apóstolo São Tomé teria vindo evange.lizar as lndias Ocidentais. Os guaranis - diz Montoya - sabem por tradição ancestral
que Sao Tomé, a quem eles chamam Zumé, viveu outrora em s~as
terras. A mesma crença é atribuída aos tupis. Reportemo-nos ao mito
tupinambá recolhido por Thevet: Sommay22 ( = Sumé nas 'fontes
portuguesas), "grande pajé e caraíba" , é o pai dos dois irmã?s. ~a
mendonare e Ariconte que, éntre outras coisas, provocaram o diluvio.
Na ordem do relato, ele é a terceira personagem, depois de Monan e
Maíra-Monan. Se seguirmos a análise de Métraux , para quem Monan, Maíra-Monan e Sumé seriam os duplos da mesma personagem 23 , Sumé é o herói civilizador - a quem os tupis atribue~, e.?1
especial, o conhecimento que têm da agricultura e sua orgaruzaçao
social. Sumé, por conseguinte, ensinou outrora aos homens as artes
da civilização: certas pegadas impressas em rochedos constituíam , para os tupis, a prova ainda visível da sua passagem . Perto da baía do
Rio de Janeiro, existia " uma pedra comprida e da largura de uns cinco pés, na qual apareciam algumas marcas de vara, ou vareta, e pegadas de homem, que ele dizia serem do grande Caraíba, que lhes deu o
conhecimento e o uso do fogo ... e juntamente com esse o de plantar
as raízes... " 24 Essa história de pegadas miraculosas viria a conhecer
um sucesso inesperado entre os cristãos, contribuindo sem dúvida em .
grande parte para a formação da lenda. Para eles, finalmente , o mito
podia ser compreendido assim : a essas terras recentemente descobertas víera, outrora. uma personagem , a quem os índios deviam tudo o
que de civilização possuíam. Acrescentemos a isso a semel~ança dos
d·ois nomes - Sumé e Tomé - e a fé nas Sagradas Escrituras que
afirmavam que a palavra dos apóstolos correria toda a terra: já bastava isso para que a lenda ganhasse consistência. Graças a isso, a percepção do mundo índio se tornará coerente: será possível atribuir à
pregação do apóstolo as parcelas de verdade 9ue se c:ê ident~ficar, cá
e lá , no discurso indígena. Curiosamente, M etraux ve nessa 1nterpre-'
tação de Sumé uma invenção tardia: " A inopinada identific~ção so
surgiu assaz tardiamente . Thevet considera Spmm.a y um caraiba, puramente indígena; do mesmo modo, Yves d'Evreux e Claude d Ab-
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b~v~11e· ·,25 enquanto ele próprio cita essa· passagem mais do que exphcita de Manuel da Nóbrega: "Dizem eles que São Tomé, a quem
chamam Zomé, passou por aqui. Isto lhes ficou dito de seus antepassadt>s" , 26 extraída da Informação das Te rras do Brasil , pág. 154. 27
Isso f)ode demonstrar como, desde. os pr4neiros .tempos da conquista,
os brancos apreenderam e relataram as crenças tupis-guaranis: delas
retendo apenas os motivos que, nos termos da s ua própria religião,
eles podiam reinterpretar.

O Dilúvio

Todas as fontes atribuem aos tupis e aos guaranis o "conhecimento .
do dilúvio universal". Quanto aos .guaranis, Montoya apenas menciona.ª existência do mito: " Graças à sua tradição, estão a par do dilúvio
universal, que chamam de iporun, o que significa inundação muito ·
grande." 28 l s~o é tudo; nem ele nem as demais fontes antigas relatam o catachsma.
·
.quanto aos tupis, os a utores do século XVI s ão um pouco mais exphc1tos. Staden: " Aliás, nada sabem de particular do início do mundo, apenas narram que houve unia vez uma vastidão de águas na qual
todos os seus antepassados morreram afogados. Somente alguns daí
escaparam. nun1a .e1?~ª~~ação e outros sobre altas árvores. Penso que
dev~ ter sido o di1~~10_. 29 Cardim e Léry dizem que os tupinambá~
ouviram falar do d1luv10 mas, por não disporem de escrita, conservaram dele u1!1a lembrança confusa e algo deformada: ''Este gentio parece que nao tem conhecimento do principio do mundo, do dilúvio
parece que tem alguma notícia, mas como não tem escrituras, nem
caracteres, a tal notícia é escura e confusa; porque dizem que as águas
ª!ogaram e .m~taram todos os homens e que somente um escapou em
r1ba d~ UJ? Jan1pab~, C?Il! uma s ua ir.mã que estava prenhe, e quedestes dois ~em seu pr1nc~pio e que dal~ começou sua multiplicação." 30
Qua.n to as fontes do seculo XVII, sao igualmente lacônicas e fazem ·
pensar que a partir dessa época os índios só contavam, sobre seus mi~os, o que sabiam viria_a interessar aos brancos. Assim testemunha 0
tnform.ante de Yves d'Evreux: "Eu sei por meus ancestrais a história
de Noe, que fez uma barca e meteu a sua gente dentro dela ... que a
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terra foi coberta. d'água, que cavou as terras, fez as montanhas, os vales o mar, e que de vós nos separou."3 1 Texto em que um motivo
indígena é expressamente referido ao mito cristão.
Ainda aí, é preciso recorrer a Thevet: ele relata não um. n1as dois
mitos do dilúvio. No primeiro, o tema do dilúvio faz parte de um mito muito mais amplo: a destruição da primeira terra e da primeira
humanidade que a habitava. O criador, Monan, "vendo a ingratidão
dos homens, a sua maldade e o desdém que manifestavam por ele,
que os fizera assim felizes, retirou-se deles: e depois fez descer tatta,
que é o fogo do céu, o qual queimou e consumiu tudo o que havia na
face da Terra.'' 32 A. terra, que originariamente era plana de maneira
uniforme então se teria coberto de dobras e ravinas, tomando sua
'
.
.
conformação atual. Só foi salvo do incêndio um homem, Ir1n Mage,
que suplicou a Monan que apagasse o fogo. Este último fez então
chover em tal abundância que, "não podendo as águas voltar para o
alto" acumularam-se sobre a terra, formando rios e oceanos. De Irin
Magé descenderam os que iriam provocar o segundo dilúvio.
A outra versão do dilúvio é um pouco diferente: nela, o cataclisma
é atribuido a uma briga entre os heróis Tamendonare e Ariconte, filhos de Sumé (por sua vez filho de Maíra-Monan, primeiro descendente de Irin Magé, de acordo com o texto de Thevet). Os dois irmãos
"eram de diversa compleição e natureza e por isso se odiavam mortalmente." 33 Depois de uma violenta discussão, "Tamendonare ... bateu com tamanha rudeza na terra que desta jorrou uma grande fonte
d'água, tão alta que em pouco tempo se elevava acima das nuvens e
assim perseverou até cobrir a terra toda. Vendo isso, ~s dois irmãos,
preocupados em se salvar, escalaram as montanhas mais altas de· toda
a região: e tratavam de se salvar subindo nas árvores com suas mulheres. E fizeram assim, isto é, Tamendonare subiu numa árvore chamàda pindo, trazendo consigo uma de suas mulheres; e Ariconte subiu com sua mulher numa outra árvore, de nome jenipapeiro ... "34
Por ocasião desse cataclisma, pereceram todos os homens e todos os
animais, com ·exceção dos dois casais, de quem nasceram dois povos
inimigos: os tupinambás e os tamoios.
Como se pode ver a partir das citações acima, apenas o segundo
mito foi mantido. É difícil concordar com Métraux quando sugere
que essas duas versões do dilúvio se repetem. 35 Com efeito, o primeiro dilúvio deve-se a uma água celeste, o segundo a uma água tectônica; o primeiro articula-se com uma diversidade natural, geográfica: de uniforme que era, achatada e sem água, a terra adquire relevo e
os elementos se misturam nela; o segundo articula-se com a diversidade das sociedades humanas. E a ordem dos mitos sugere que a diversidade das culturas só podia surgir como conseqüênci~ da divers~ 
dade dos meios -naturais. A primeira humanidade, tão achatada e -uni-
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for~e. quanto a própria terra, só comparece como penhor do advento
da un1ca humarudade real, que se define pela multiplicidade das sociedades.
Seja com.o for, esses dois mitos (incêndio e dilúvio) são enco~tra
dos na maior .Parte das tribos tupis e guaranis de nossos dias.

Tupã,
Anã, Jurupari.
•
A essa mesm_a pr~~pação de demarcar entre os ín.dios algúns rastros da .ve:dadetra _i:~hg1ao, deve-se atribuir a assimilação de Tupã ao
deus crtStão, de Ana e Jurupari ao demônio. Aiia ( = Anhà em Portug~ês, Aig_nan e~ Francês) para os guaranis e os tupinambás, Jurupar~ (ou G1ropar1) para os tupis do norte, são efetivamente os mais
enune1!tes des~ .es~íritos perversos que povoam a floresta, cuja única razao ~e extStir !! perseguir os índios e vetar ao fracasso os seus
empreendimentos. E a eles que se atribui a responsabilidade tanto do
resultado ~feliz de uma expedição guerreira, ou da insufi~iência de
um~ colheita,. como .ª~da das desventuras individuais. Tão presentes
e _v~vos na vida cotidtana dos índios como o diabo na dos mission~r:os, capazes de enganar a~ mesmo os xamãs e de indl!zi-los á pred1çoes falsas, de certa manerra constituem réplicas do Maligno - e
era fácil assimilá-los a este.
E:?l ~ompensação, merece exame mais cuidadoso a questão de
Tup~, na~ apen~s porque os etnólogos (Métraux, Schaden), em última
anahs.e, nela vrram somente uma invenção de missionários, como
tambe~ por~u:, para o~ p:óprios índios, forçados Cloravante a se pensar. erp opos1çao aos crtStãos, Tupã veio a significar Deus; de modo
qu~ , ~es~o se nad~ per~eu dos antigos atributos (é situado a oeste e
esta hgad~ ao trovao e as tempestades), nem por isso deixa de ser
pensado, as. ve~es, como utn elemento estranho à cultura guarani.
De fato , e evidente que, -p ara suas pregações, os missionários precisavam de !1m t~rm? capaz de exprimir a idéia de Deus, devendo sua
preocupa~ao pr1?1e1~a ser a de procurá-lo na língua indígena. Viu-se
c?n10 Nobrega .JUStificava a escolha de Tupã; Vasconcelos e outros
tem a mesma. o~ini~?· !'Jad~ ~er~ite conte·star, "a priori", que Tupã
fosse para. os 1nd10~ coisa d1vma , sagrada, e que Nóbrega tenha dado
a verdaderra acepçao do termo - o que a análise da sua função virá
co.n~rmar. Também é i~possív~l ~egar que, ao se fazer de Tupã um
equ1v~lente d~ Deus, foi-lhe atr1bu1do um significado que, sem dúvida, nao possu1a. Coloca-se aqui a questão de saber se existia, no pan-
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teão ~uarani, alguma outra figura mais capaz de desempenhar tal papel. E exatamente essa a convicção de Alfred Métraux, ao tentar descobrir as razões de um~ escolha que considera pouco pertinente. Sua
reticência justifica-se com respeito à mitologia: Tupã praticamente
não aparece ·no grande mito tupinambá da origem, do qual já recordamos alguns temas. Nem criador do mundo, nem transformador ou
herói cultural: nenhum feito, gesta ou invenção lhe são expressamente atribuídos. Veja-se o texto de Thevet: "O primeiro conhecimento,
portanto, que esses selvagens têm do que ultrapassa a terra é de um
[ser] a quem chamam Monan, (. .. ) o qual criou o céu, a terra e os pássaros e animais que neles vivem, sem todavia mencionar o mar nem
Aman Attupave, que são as nuvens d 1água .. ."36 Se "Ama:n Attupave" pode ser interpretado como uma transcrição, um pouco falha, de
am{i ha tupâ·ve ( = a chuva e o trovão), Tupã só é mencionado aqui
por não ter sido criado.
A segunda passagem do mito em que ele aparece é o episódio da
morte de Maira-Monan, que perece numa fogueira feita pelos homens: " ... a cabeça lhe fendeu, .com ímpeto tão grande e ruído tão
horrível, que .o som subiu até o céu e até Tupã: e daí dizem que ·são·
gerados os trovões desde o começo e que o relâmpago que precede o
som do trovão é apenas o significado do fogo pelo qual esse Maíra foi
consumido." 37 Isso é tudo; em nenhum lugar volta, depois, a tratar
de Tupã. V imos que o mito narra a criação e destruição da terra por
Monan; as aventbras dos "gêmeos" e como Sumé (duplo de ~onan,
segundo Métraux) ensinou aos homens as artes da civilização. E certo
que, nesse contexto da criação, é nulo o papel de Tupã. Foi o que le~
vou Métraux a tomar Monan como figura central da religião tupinambá. e a responsabilizar a catequese pela importância dada a Tupã.
Egon Schaden e León Cadogan têm a mesma opinião. E, de fato, nos
textos mbiás-guaranis, recentemente publicados por
Cadogan,38 . a
,
personagem primeir~, é Namandu - aquele que so apar~~ em meto
às trevas originais, o criador. Contudo, nesses textos mb1as, o papel
de Tupã longe está de ser irrisório, pois é quem criará a ~ ·terra imperfeita", após a destruição da primeira terra.
.
Voltando aos cronistas e ao nosso problema, gostariam os de fazer
algumas observações. Antes de mais nada e limitando-nos estritamente ao que se pode saber acerca dos tupis-guaranis graças aos autores do século XVI, não há nenhuma razão para se preferir Monan a
Tupã, ou este àquele, na medida em que os índios não se preocupavam em venerar nem um nem outro: não existia culto algum prestado a divindade nenhuma, é o que nos dizem todos os autores. Em segundo lugar, se é verdade que Tupã nada é na criação do ~undo, por
outro lado está estreitamente associado aos grandes catachsmas, que
ele personifica. S.e Monan ..é o deus criador, Tupã é o deus destruidor.
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Senhor da chuva, do trovão e do raio, é ele a causa direta da destruição da terra pelo incêndio e pelo dilúvio; o texto de Thevel não deixa
dúvida algu1na: foi "o fogo do céu" que consumiu a primeira terra e
uma água celeste que gerou o primeiro dilúvio. Que nesse episódio do
mito não intervenha o nome de Tupã e a decisão de destruir a terra
seja atribuída a uma vontade distinta da dele não muda nada: chuva,
trovão e raio são os atributos específicos e exclusivos de Tupã. Basta
nos referirmos ao episódio da morte de Maíra-Monan, quando trovão
e relâmpagos são explicitamente vinculados a Tupã. E , já que os índios viam nas tempestades reais a manifestação tangível desse poder
do alto, como não teriam percebido como efeito do mesmo poder a
destruição ·mítica da terra pelo fogo e pela água celestes?
Outra razão nos levaria a admitir que Tupã não era essa figura se. cundária que se quis tanto ver nele; ela nos é .fornecida pela referência
a outra cultura guarani - a dos guaiaquis. A comparação pode aqui
ser esclarecedora (embora se funda apenas numa observação recente
desses índios), pois os guaiaquis nunca estiveram em contato com os
brancos: a única tentativa, efetuada no século XVII, de instalá-los nas
reduções dos jesuítas, redundou em fracasso : de uns vinte guaiaquis
capturados, a maior parte logo conseguiu fugir e ganhar a floresta,
morrendo os demais. Ora, nas crenças guaiaquis, Chono, o trovão, é
a persq~agem mais importante , a que depois da mort~ tem o encargo
das almas. A associação do trovão e das almas dos mortos também
não era · estranha aos tupinambás. Citemos, mais uma v~. Thevet:
"Se, quando esses selvagens estão na água, ;:>roduz-se (como tantas
vezes acontece) alguma tempestade ou borrasca, eles pensam que são
as almas dos seus parentes e amigos que dessa maneira os inquietam ... Porém, não são grosseiros a ponto de não lançarem , para acalmar essa tormenta, alguma coisa à água, como para lhe fazer dom e
presente de homenagem, estimando que desse meio possa ser acalmada a fúria das tempestades. '' 39
Finalmente, um último argumento para salientar a importância de
Tupã enquanto personifica a destruição: a crença guarani na destruição futura da Terra. Essa visão apocalíptica está no âmago do pensamento dos guaranis de hoje: os mesmos cataclismas que já ocorreram
estão prometidos à Terra; como a primeira terra, será destruída a
"terra imperfeita". A essa crença· não se encontra referência alguma
nos cronistas. Uma curta passagem de Thevet, porém, menciona-a:
escreve, a propósito dessas pedras que - supunha-se - conservavam as pegadas de Sumé: "E têm esses pobres selvagens a louca crença de que, se a pedra lhes fosse roubada ou quebrada, seria a ruína e
aniquilação de todo o seu território." 40 É para evitar o cataclisma - ·
prometido, portanto - que os homens se auto-ins~ituíram guardiães
dessas pedras marcadas com pegadas sagradas, penhores da passagem
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dos deuses pelo mundo dos homens. Essas metonimias da divindade
têm, por isso, um duplo significado: atestam que_não existe ordem
cultural alguma que não se pense como uma ordem transcendente.
Ao passarmos da ordem natural à ordem da cultura, passamos de um
tipo de necessidade4 I a outro: a primeira necessidade, universal, é
imanente; a segunda, porque instaura a particularidade, não pode deixar de ser transcendente. Entre a natureza e a cultura, há o lugar do
sobrenatural. A segunda significação das pedras sagradas, cuja guarda
incumbe aos homens, fica, dessa maneira, evidente: elas testemunham que os deuses ainda estão entre os homens e que o mundo (a
sociedade) perdurará enquanto assim for.
Sem dúvida, essa informação de Thevet é de pouca monta comparada com a importância que assumiu , entre os guaranis, a crença na
destruição da· Terra. Porém, é preciso assinalar que essa crença se traduz, não em mitÓs (não existe narrativa alguma do cataclisma), mas
em profecias - e isso pode explicar que seja tão curta a ano~ção de
Thevet. Esta, contudo, n~o bastaria para autorizar-nos a afumar a
existência da mesma crença entre os antigos tupis-guaranis, se não
pudéssemos relacioná-la com seu contexto e, em especial, com a procura da Terra sem Mal, que - sabemos - preocupava os índios antes da conquista. Ora, a busca da Terra sem Mal está essencialmente
vinculada à convicção de que a Terra será, mais uma vez, destruída.
Voltaremos a esse ponto. Acrescentemos apenas, para concluir, que
se, como tentaremos demonstrar, a prática religiosa dos tupis-guaranis sempre se inscreveu nessa busca da Terra sem Mal .. a que eram
levados pela certeza de um cataclisma iminente, pode-se compreender
que Tupã fosse para eles coisa sagrada dentre todas: enquanto artesão
dessas destruições, era ele o senhor verdadeiro do destino deles.
Sobre a importância de Tupã, portanto, os missionários não se enga.c.aram: a figura do destruidor comanda a religião guarani, não a do
criador. Enganaram-se, porém, acerca da sua significação: nada mais
oposto do que esse símbolo indígena à idéia cristã do criador. A esse
respeito, Alfred Métraux comete o erro inverso ao fazer de Monan o
deus central da religião tupi: Monan é inegavelmente o criador, como
seu próprio nome já indica.42 Métraux não se engana acerca do significado, mas da sua importância. Vem isso dizer que missionários e etnólogos foram vítimas do mesmo preconceito - da idéia de que a religião devia ser definida em função de uma divindade criadora.
Adiantemo-nos e perguntemos se é mesmo nesses termos que se deve
colocar o problema. Em outras palavras, será que nos basta procurar
prioridades no conjunto das figuras míticas guaranis, estabelecer a hierarquia dos "deuses" do seu " panteão" ? Isso nos autorizará a dizer
que existe uma divindade central, Tupã, figurando a destruição, e divindades secundárias, entre as quais Monan, o Criador? Essa explica-
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ção seria apenas um pouco mais satisfatória. Em primeiro lugar, limitar-se a ela é colocar ainda uma vez o mesmo a priori que denunciamos: a idéia de que, por essência, uma religião se define numa relação com divindades; de ·que ela procede de uma disjunção irredutível, pondo de um lado os deuses, do outro os homens. Mas, principalmente, tal atitude negligencia o fato , contudo merecedor de atenção, de que culto algum era prestado a uma ''divindade" qualquer,
para encerrar-se no paradoxo - que, justamente, deixava tão perplexos os primeiros observadores - de uma religião reduzida a um
saber vago e inútil , porque carente de efeitos. Por isso, é ·necessário
mudar radicalmente de perspectiva:· ·s ugerimos que o que constitui a
originalidade da religião tupi-guarani é que ela não se desenvolve no
"elemento" da Teologia , do saber dos deuses. E , se for verdade, como escreve Dumézil, que _a religião é sempre "coisa atual e ativa",
perguntemo-nos qual era a prática religiosa dos índios. Retomando
dessa maneira a questão pelo outro lado, talvez venhamos a cómpreender melhor suas crenças.

A Terra sem Mal
Acabamos de aludir a essa crença. A Ter~a sem Mal. é esse lugar
privilegiado, indestrutível, em que a terra produz por si mesma os
seus frutos e não há morte.
Os cronistas só lhe fazem breves alusões e ainda a reduzem a proporções compreensíveis para eles: um "além" para onde vão as almas
depois da morte. Seria de esperar que, como aconteceu com o resto,
esse tema fosse assimilado ao tema cristão do ~araíso. Curiosamente,
nada disso aconteceu. Fernão Cardim garante-nos qu~ os tupis não tinham a menor preocupação em saber se existia recompensa ou castigo depois· da vida.43 Contudo, diz ele, acreditam na imortalidade das
almas, que supõem que "vão a uns campos onde há muitas figueiras
ao longo de um formoso rio e todas juntas nãq fazem outra cousa senão bailar." 44 Segundo Léry, esse lugar de delícias, longe de ser acessível a todos, era a recompensa reservada aos melhores: " ... acredita_m na imortalidade das almas, mas também crêem fir.m emente que,
após a morte dos corpos, as almas dos que viveram virtuosamente,
isto é, segundo eles, que bem se vingaram e comeram muitos dos
seus inimigos, vão para trás das montanhas altas e dançam em belos
jardins com as almas dos avós." 45 A mesma informação nos dão
Claude d'Abbeville e Yves d'Évreux: ascender à terra de "além das
montanhas" era reservado aos mais ferozes d~sses canibais. 46
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Para todos esses cronistas, em todo caso, a Terra sem Mal nada invoca que não seja pagão: são os ''campos elísios dos poetas". Por que
os cristãos não se apossaram também dessa crença e por que, mais
geral~ente, por ela manifestaram tão pouco interesse? Pode-se supor,
em primeiro lugar, que essa concepção dionisíaca de uma vida futura
inteiramente composta de danças e bebedeiras devesse parecer ímpia
aos brancos. Que também os chocasse a idéia de se atribuir ao paraíso
uma localização geográfica precisa: pois os tupis-guaranis situavam a
Terra sem Mal no seu espaço real, às vezes a leste, outras a oeste.
Com maior freqüência a oeste, aparentemente, pelo menos para os
tupis do litoral: as informações dadas por Yves d'Évreux e Claud~
d'Abbeville confirmam Thevet, é "além das montanhas" (d'Évreux é
até mais preciso: "além das montanhas dos Andes"), portanto numa
tal direção do espaço que possa ser preservada a idéia de um lugar
acessível. Nenhuma informação disponível, a esse respeito, sobre os
antigos ·g uaranis: mas talvez as migrações que haviam conduzido ·os
chiriguanos aos pés dos Andes já estivessem, pelo menos em parte
ligadas à procura da Terra sem Mal; sugere-o o nome, Candire, qu~
deram ao Império Inca.47 Seja como for, talvez exista uma razão
mais profunda para o curioso desdém por essa crença - é ·preciso
notar que ela foi singularmente banalizada; a ponto de ficar reduzida
a um lugar das almas depois da morte. Morada dos anctstrais, sem
dúvida, a Terra sem Mal também era um lugar acessível aos vivos,
aonde era possível, "sem passar pela prova da morte", ir de corpo e
alma. Se tivessem prestado atenção, os cristãos não teriam deixado de
perceber que eram uma única coisa a terra de "além das montanhas",
morada das almas, e esse outro lugar em que a terra produz sem semeadura e não há morte, que os profetas prometiam aos índios. Teriam sido confrontados, então, com o que não poderia deixar de lhes
aparecer como escândalo ou incompreensível loucura: uma religião
em que os próprios homens se esforçam por se tornar semelhantes
-aos deuses, imortais como eles.
Pois que significam a inquietação que levava os tupis-guaranis a
uma tal procura, a esperança afirmada de ascender à imortalidade
sem passar pela morte.• senão enunciar a questão da possibilidade (ou
da impossibilidade) de serem os homens seus p_róprios deuses? A que
pensamento remete tal prática, senão à recusa da Teologia: homens e deuses vêm a ser dois pólos que se pretende pensar fora das
categorias da disjunção? Ver nessa religião um discurso sobre os deuses é não apenas reduzi-la à sua expressão menos significativa, mas
també~ distorcê-la pela imposição de uma lógica que talvez não seja
a sua. E por isso que se pode afrrmar que discutir acerca dos deuses
é, nesse caso, de importância secundária.
Através dessa rápida leitura dos antigos testemunhos, tentamos
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compreender porque os tupis-guaranis puderam aparecer aos primeiros observadores como gente "sem superstições", isto é, sem ritos religiosos, e esboçamos a perspectiva na qual prosseguiremos: dedicados como estavam à busca de uma perfeição impossível - e pressentida como tal - os guaranis puderam forjar uma religião atéia. Daí,
a ausência de culto ou de sacrifício, mas não de prática; daí, a originalidade de seus "padres", supondo possível considerar que a religião
os tivesse, na pessoa dos Caraís.

(22) É o no me dado po r Thevet (N . do T .).
(23) Alfred Métraux. A Religião dos 111pi11a111bás e suas relaçôes co111 a das demais tribus t~pis-guaranis. tradução de Estevão Pinto, Coleção Brasiliana.
volume 261 , Sao Paulo, 19 50. Companhia Editora Nacional.
(24) Thevet. op. cil .. pág. 58.
(25) Métraux. op. cit .. pág. 5 7.
(27) Métraux. op. cil .. pág. 5.1.
(27) A esse respeito. Seratini Leite assinala que tal identificação é ben1 anLerior à
vinda dos jesuítas. Cita um texto de 1515 (portanto, pouco posterior à descoberta do
Brasi l), A No1•a Ga:ela da Terra do Brasil. onde se diz que: "Eles (os tupis) Lén1
também recordação de S. Tomé. Quiserani niostrar aos portugueses as pegadas de S.
Tomé no interior do país" (S. Leite. Cartas .... volun1e 1. pág. 19).
(28) Montoya, op.. cit .. pág. 5 J.
(29) Staden. op. cit .. pág. 174.
(30) Cardim. op. cit .. pág. 142.
(3 1) Yves d'Évreux., op. cit .. págs. 327-328.
(32) Thevet. op. cit .. pág. 39.
(33) lbiden1 . pág. 43.
(34) lbiden1. pág. 44.
(35) Mé traux. op. ci1 .. pág. 93.
(36) TheYet. op. cit .. pág. 38.
(37) lbide111. pág. 43.
(38) Ay1•u Rapyta . Textos 111i1icos de los Mbyá- 6'11ara11t' dei (iuaircí . Boleti m da cadeira de Antropologia da Faculdade de Filoso fia. Ciências e Letras da Universidade
de São Paulo. n~ 227. São Paulo. 1959.
(39) Thevet, op. cit .. p . 96.
(40) Ibidem , p. 60.
(41) Em francês. 11écessité. que designa mais precisamente uni imperativo. ou unia
ordem necessária das coisas. em oposição a hesoi11 . utilizado para indicar unia necessidade a ser suprida ou satisfeita. isto é. uma carência. (N. do T .)
(42) De n1onii. que significa gerar. Se nos ativernios à tern1inologia. deven1os recusar
a afirmação de Métraux. segundo a qual o deus tupi não é um criador ex-n ihilo. n1as
antes um transformador.
(43) F. Cardim, op. ci1 .. pág. 142.
(44) Ibidem, pág. 142.
(45) Léry , op. ci1 .. tomo li. pág. 62 .
(46) D'Abbeville fornece uma precisão suplen1entar: en1 tupi este lugar é chan1ado de
"ouãioupia". Seria este o nome que designava a Terra sem Mal'? Dos cronistas que·
consultamos. nenhum outro dá o tern10 tupi para a Terra se m Mal. Em compensação.encontra-se a palavra ouiiioupia. grafada diversan1enLe. en1 vários auLores. mas
recebendo acepção algo diferente. As..'\inl. o Tesoro de Mo ntoya ensina que os xamãs
eram chamados de guayupia ou guayupia y ara ( = senho res - y ara - do guayu pia). O Vocabulário da li11g11a Brasilica diz. no verbete Feiticeiro: "O espírito deste (o feiticeiro bom) se chan1a goajupia ... O " Ho11io11sira ··de T heveL. que é "o espírito pelo qual eles - os xamãs - adivinham o que está por vir". é provavelmente
uma má transcrição do mesmo termo. Essas três ~ l timas fonLes concordanl. portanto. e. na impossibilidade de estabelecermos a etin1olog ia de guayupia. deven1os concluir que d'Abbeville se enganou. Seu erro é revelador: reduz. até n1esn10 no plano
lingüistico. a Terra sem Mal a unia n1orada dos espíritos.
(47) A respeito da significação da palavra kandire. cf. ca p. IV .
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(2) Informação das terras do Brasil, agosto d~ 1549, idem . ibidem. volume l. pág.
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(5) Jean de Léry. Histoire d 'un voyage faict en la terre du Brésil, tomo li. capítulo XVI. págs. 59-60.
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(15) André Thevet, "Cosmographie," in le-s Français en Amérique... , págs. 21-22.
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capítulo II

PAJÉS E CARAÍBAS
O xamanismo parece oferecer, em toda a América, uma notável
homogeneidade. Como tantas outras populações ameríndias, os tupisg_u aranis dispunham dessas personagens pre'stigiosas, mediadoras entre o m.u ndo sobrenatural e os humanos, capacitadas por seus dons
particulares a desempenhar as mais diversas funções: curar os doentes, predizer o futuro , mandar na chuva ou no bom tempo ...
Com os guaranis, contudo, o xamanismo é mais e outra coisa do
que isso, ao mesmo tempo: acresce-se de uma dimensão nova e adquire significado e alcance particulares - de ordem religiosa e não
mais, apenas, mágica - que o diferenciam sensivelmente do que é
em outros povos.
Entre os apapocuvas-guaranis com quem viveu no começo deste
século, Nimuendaju 1 observou que existia uma espécie de hierarquia
vinculada ao xamanismo: os índios repartem-se em quatro categorias,
em função dos seus dons xamanísticos. A primeira, negativa, reúne
os que não têm nenhum cântico, isto é, os que não receberam, ou ainda não receberam, inspiração; pertencem a essa categoria a maior
parte dos adolescentes e alguns raros adultos decididamente refratários ao comércio com os espíritos: esses nunca poderão dirigir as
danças. A seg'unda categoria compreende todos, homens e mulheres,
os que possuem um ou vários cânticos - prova de que têm um espírito auxiliar - sem contudo serem dotados de um poder suscetível
de ser utilizado para fins coletivos. Alguns destes (os que se aproximam da terceira categoria) podem dirigir certas danças. Faz parte
desse grupo o maior número dos adultos de ambos os sexos.
A terceira categoria é a dos xamãs propriamente ditos, os pajés:
capazes de curar, de prever, de descobrir o nome dos recém-nascidos,
etf. A ela chega~ homens e mulheres, que têm direito ao título de
"Nanderu" ou "Nandesy" (nosso pai, nossa mãe). Só homens podem
ascender à quarta categoria, a dos grandes xamãs, cujo prestígio vai
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muito além dos limites da comunidade. Estes se tornam treqüentemente os dirigentes políticos do grupo. Só eles podem conduzir a
grande dança do Nimongarai, a mais importante festa apapocuva. Essa festa era celebrada todo ano, entre janeiro e março, na época em
que o milho começava a amadurecer e destinava-se, entre outras coisas, a proteger homens, animais e plantas das más influências suscetíveis de ocorrer durante o ano. Como toda grande cerimônia, o Nimongarai exigia longos preparativos, já que se devia dar de comer e
beber a participantes muito numerosos: com efeito, nessa ocasião (e
só nela) toda a tribo se reunia, pois não somente todas as aldeias vizinhas eram convidadas, mas também regressavam por alguns dias à
comunidade indivíduos ou famílias, que de há muito tinham renunciado ao modo de vida tradicional para ir trabalhar nas fazendas brasileiras. Festa de primícias, o Nímongarai ·também tinha um significado ao mesmo tempo político e religioso, como esclarece o ritual de
'
encerramento, em que os dois aspectos se misturavam estreitamente.
Depois de quatro noites de danças ininterruptas, na aurora do quinto
dia desenrolava-se uma cerimônia que reproduzia o ritual do batismo,
apenas com a exceção de que nela não se dava nome: um após outro,
todos os assistentes se apresentavam diante do pajé, cada um acompanhado por um "padrinho" e uma "madrinha".2 A finalidade desse último rito era a de selar a aliança política, simbolizada pela relação de
tyvasa , ou compadrio, assim estabelecida entre todos os membros da
tribo." J
A breve evocação dessas festas, hoje desaparecidas (N im uendaju
assistiu às derradeiras), permite trazer à luz o papel verdadeiro desses
grandes xamãs - . os caraís - sem a menor dúvida curandeiros,
mas antes de mais nada líderes religiosos, e muitas vezes políticos,
das aldeias.
O imenso prestígio desfrutado pelos xamãs havia impressionado os
primeiros viajantes e todos foram fascinados por tais personagens,
que suscitaram sentimentos bem diversos, muitas vezes ambíguos,
mas não os deixaram indiferentes. Donde, sem dúvida, as excelentes
descrições que eles nos deixaram. Quanto aos missionários, eram os
menos capazes de se desinteressar já que, confessam, foi nos xamãs
que encontraram os mais sérios obstáculos à cristianização: "Esses
pajés ou barbeiros, que ocupam entre os selvagens a posição de mediadores entre os espíritos e o resto do povo, são os que têm maior
autoridade, obtida pelas suas fraudes, sutilezas e abusos e com mais ·
força detiveram essa gente sob o reino do Inimigo da Salvação ... " 4
Talvez impostores, mas de gênio - de gênio maligno - e com quem
era preciso contar - Nóbrega, Montoya, Lozano,Yves d'Évreux... todos, com bela unanimidade, denunciaram os xamãs com.o os seus
piores inimigos; ~inimigos ainda mais formidáveis porque neles reco-
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nheciam. - da mesma forma que os índi~s - um poder obscuro,
tn.as muito real: em suma, eram eles os autênticos sequazes de Satanas. Toda a narrativa da "Conquista Espiritual" de Montoya é a de
uma constante luta de Deus contra Satanás, inspiradores respectivos
d~s padres e dos xamãs. Pois zombar da credulidade dos selvagens
nao impe~e , em absoluto, o~ ~rancos de também incorrerem nela: para eles, nao faz a menor duvida de que os xamãs mantêm comércio
com o diabo e de que, se têm poder, devem-no a ele. Yves d'Évreux
apesar de atribuir ao acaso de uma predição realizada a notoriedad~
alcançada por tal ou qual xamã, consagra várias páginas (após um deles haver-lhe feito , sobre acontecimentos de França, uma predição
que se revelou exata) a esse ponto específico de Teologia: Satanás pode conh~cer .º· futuro? E , concluindo sua argumentação pela afirmativa, exphca simultaneamente o saber e o poder dos " barbeiros" . Poderiar:i s~r citados muitos outros exemplos. Contudo, por trás da indignaçao provocada pelos que se desejaria considerar como meros impostores, desponta uma secreta admiração: é certo que são censurados, e com violência, seus "abusos" e "astúcias", mas ao mesmo tempo se reconhece e salienta sua habilidade e eloqüência, seu espantoso
poder de ~edução. "O Diabo, - explica Yves d 'Évreux - espírito soberbo, nao se comunica indiferentemente com todos os barbeiros:
~as es~olhe os mais belos espíritos dentre eles e então mistura s uas
ii:vençoes com as sutilezas destes." 5 Lozano recorre à mesma explicaçao para compreender o fato de que os xamãs sempre sejam recrutados entre os espíritos mais sutis.
·
A ssim apareceram os xamãs aos europeus. Falta ver varando as
crença.s destes últimos, o que eles representavam para o's índios. As
narrativas das s uas gestas, feitos e ditos são numerosas e mui tas vezes, precisas; é sem dúvida a Yves d'Évreux que devemo's as melhores: tendo-se convencido rapidamente da profunda influência dos xan:iãs sobre ~s outros índio~, este missionário se dedicara quase exclusivamente a sua conversão, chegando a ligar-se com alguns dentre
eles.

A hierarquia dos xamãs
As aldeias tupis e guaranis eram compostas de várias casas coletivas (geralmente quatro, às vezes _oito), dispostas à volta de um espaço
central. .De acor~o com Yves d'Evreux , duas pessoas detinham 0 poder e m cada aldeia: um mburuvicha ( = morubixaba, chefe) e um pa-
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gra.n de xamã). Estes grandes xamãs eram os que recebiam o títuló de caraí (pronunciar cara[; grafa-se também caraíva
ou caraíba). Coll} efeito, nem todos os pajés desfrutavam· ·de iguai
prestígio e Y. d 'Evreux por sua vez os dis tingue em três categorias.
" Vós os encontrais que são muito pequenos, e pouco prestígio possuem, e pouco é o temor que inspiram, e de muito não lhes vale o seu
o fício . Há outros, algo mais sábios e médios, a caminho entre ·os pequenos ~ os grandes: e esses habitualmente abrem a sua botica em cada aldeia que se atribuem (. . .) cuidando das danças e outras coisas que
dependem do seu ofício." Vêm, finalmente, os grandes; "são os mais
prezados após os Principais e até mesmo os Principais lhes falam
com reverência." 6 Sua fama ia muito além da aldeia: "Se esses pequenos ·e medíocres ( = médios) barbeiros têm autoridade entre os seus,
muito maior é a que possuem os que propriamente são chamados Pa gy Uaçu , grandes barbeiros: pois estes são como os soberanos de uma
província, grandemente temidos e arreceados, e chegaram a tal autoridade através de muitas sutilezas." 7
Uma outra tripartição era corrente entre os guaranis, a acreditar
em Lozano8 que, além disso, trata de esclarecer o papel que cabia a
cada categoria: " A primeira era a arte de chupar (. .. ): aquele que se
dizia chupador, para ganhar a vida e adquirir renome entre os seus
fingia possuir o poder de curar as doenças chupando as partes doen~
tes ... " Trata-se, portanto, de curandeiros propriamente ditos; o autor
explica a seguir çomo se desenrola o tratamento , que principia, na casa do doente, através de danças - uma série de " gesticulações ridículas" , diz Montoya . .Em seguida, o xamã chupa a parte afetada, para
extrair dela o objeto patógeno, "espinho, fragmento de osso ou verme
que trazia escondido debaixo da língua" , e mostrá-lo à assistência. É,
como se vê, a técnica de cura mais corrente em toda a América do
Sul. A s egunda espécie de feitiçaria - continua ele - é mais perni-:
ciosa, pois os que a exercem são familiares do demônio, que lhes aparece comu mente sob a forma de um " negrinho", acompanhado de
um barulho aterrorizador e na maior confusão. Cons ultam essa aparição cada vez que querem enfeitiçar alguém; para fazê-lo, procuram
diversos objetos suscetíveis de provocar o mal, tais como "carvões
muito secos, para suscitar a febre ou à tosse; ossos, espinhos, objetos
pontudos, para trespassar o corpo de dores ... " São lançadores de sorte ·
e Lozano deixa muito claro que só empregam seus talentos para trazer as doenças e a morte.
An tes de passarmos à terceira categoria, detenhamo-nos por um
mômento na primeira distinção que efetuam os dois autores a quem
acabamos de nos referir. Ela não tem o mesmo conteúdo nos dois casos. Segundo Yves d'Évreux, pode-se dizer que a diferença entre
quem ele chama de pequenos ~- médios xamãs é apenas df:'. grau: é so-
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mente através da desigual extensão do seu renome que eles se distinguem. Em outras palavras, não tem cabimento conservar a tripartição que ele sugere e a verdadeira distinção está entre pajé e pagy ua- ·
çu. Em compensação, a distinção efetuada por Lozano pode parecer
. mais pertinente: curandeiros e lançadores de sorte são radicalmente
opostos. Mas ela não deixa çie propor um problema. Entre todos os
·tupis, com efeito, (como acontece em numerosas outras culturas ameríndias) se uma das funções essenciais dos xamãs é a de curandeiros,
os homens-medicina são sempre ambivalentes. Alfred Métraux9 o
mostrou: senh~res da doença, os xamãs podem conjurá-la ou infligi-la a seu bel-prazer. O poder sobrenatural que carregam - graças à
sua faculdade de entrar em comunicação com os espíritos - provém
de terem acesso a um saber fechado aos outros homens: conhecem a
dimensão_oculta das coisas. Por sua própria ~ssência, o poder nascido
de · tal saber é indeterminado, não orientado para fins específicos.
Daí, a multiplicidade das funções xamanísticas, que geralmente não
são encontradas em separado, distribuídas por indivíduos diferentes.
" Ter-se-á notado que as técnicas descritas por Lozano, utilizadas por
curandeiros e feiticeiros, são exatamente as mesmas, porém invertidas, como invertida é sua fmalidade: o que tende a indicar que, na
realidade, só lidamos com verso e reverso da mesma prática. Daí se
poderia concluir que existia, entre os guaranis, no interior da categoria pajé, uma repartição das atividades correspondente a uma espécie
de divisão do trabalho. 1o Por conseguinte, também aí não cabe aceitar a distinção (pelo meno~ na perspectiva qu~ é a nossa. Pois, para
um estudo do xamanismo, ela certamente não seria desprovida de interesse). O que desejaríamos estabelecer melhor aqui é o que diferenciava os pajés , os xamãs propriamente ditos (isto é, as duas primeiras
categorias de Lozano e Yves d'Évreux) da terceira categoria, os cara is, que alguns cronistas, com muita pertinência, · chamaram de
"profetas".
Observemos, para começar, que alguns autores antigos estabelecem
explicitamente a distinção entre pajé e cara l. Léry: " É preciso saber
· que eles acolhem certos falsos profetas a quem chamam Caraíbas,
que andam e vêm de aldeia em aldeia, como os tiradores de ladainha 11 no papado, e assim fazem crer que, por se comunicarem com
os espíritos, podem não apenas dar força a quem desejarem para vencer e suplantar os inimigos na guerra, mas ainda que são eles que fazem crescer as grossas raízes e os frutos que, como eu disse em outro
lugar, _essa terra do Brasil produz." E toma a precauÇão de expli~ar
que ~ao se de~e confundir os caraíbas com " ... uma espécie de embuste1!~s que têm entre si, chamados Pajés, o que quer dizer barbeiro
·o~ medico, que lhes fazem crer não apenas que tiram a dor, mas tambem que lhes prolongam a vida." 12
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O termo pajé, por conseguinte, refere-se ao que comumente se entende por xamã: o encarregado de curar o mal ou, se for o caso, de
infligi-lo e que, pela simples ambigüidade dos seus dons, é um homem sempre temido e respeitado, sabendo muito bem, aliás, fazer remunerar seus préstimos. Cardim faz a mesma distinção e acrescenta
que os índios não acreditam especialmente nos xamàs; simplesmente,
julgam-nos capazes de curar. Quer dizer que não são consideràdos seres sobrenaturais, que seriam venerados como tais; isto só acontece
com alguns deles: os que merecem o título de caraíba, isto é , segundo Cardim, de santo ou santidade. A respeito dessa tradução, podemos fazer várias observações...Santo", .. santidade" são os termos que ·
os primeiros jesuítas empregam com mais freqüência (Nóbrega, Correia, etc.). Thevet, que por outro lado sempre emprega in~istintamen
te. os termos de pajé e caraíba, nunca deixa de atribuir o título de caraíba aos heróis cu(turais dos mitos. O Tesoro de Montoya recorda
que cara{ era o título atribuído aos grandes xamàs e o nome que foi
dado aos espanhóis, propondo a etimologia seguinte: a palavra seria
formada pela aglutinação de cara ( = habilidade, destreza) e y, que
indica perseverança. Incapazes de propor outra melhor, aceitemos esta. Tudo indica, em todo caso, que os caraís eram muito mais do que
.xamãs; apenas uns raros pajés conseguiram chegar a caraís e desde
esse momento não era mais sua função cuidar dos doentes.
Voltemos ao texto de Lozano: "A terceira espécie de feitiçaria detinha autoridade muito maior do que todas as outras, pois se tratava de
uma arte particular que bem poucos possuíam. Estes, os mais corajosos e maiS audazes, tentavam persuadir a populaça de que eram filhos
da virtude suprema, sem pai terrestre, embora admitissem haver nascido de mulher... Passavam por autênticos profetas aos olhos da populaça, que via às vezes realizarem-se algumas das suas predições.
Eram considerados como santos, obedecidos e venerados como deuses." 13 Seu renome estendia-se por toda a região e podiam dirigir-se à
vontade para onde bem entendessem, certos de serem temidos e respeitados em toda parte . Os próprios jesuítas lhes atribuíam um poder
exorbitante; não somente garantem haver testemunhado, muitas vezes, a veracidade das suas predições, mas ainda acreditam-nos capazes
de efetuar milagres demoníacos: secar subitamente um rio ou um
tanque, ou, ao contrário, fazer as águas encherem de repente e provocarem inundações catastróficas ... Da natureza das suas profecias, do
que se dizia nos seus discursos (pois a eloqüência era sua grande qualidade), infelizmente Lozano não conta palavra. Acrescenta duas precisões acerca do seu modo de vida: afetavam amar a solidão e infligiam-se freqüentemente jejuns rigorosos, até perderem o conhecimento.
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O estatuto dos caraís.
Sabe-se, com efeito, que os carals viviam r_etirados, afastados das
aldeias, e nunca residiam com os demais (inclusive com os chefes) nas
grandes casas coletivas, no que diferiam dos .xamãs. "Vós os vedes
demonstrando uma gravidade exterior; e falam pouco, amando a solidão, e evitam o mais que podem as companhias... E , para conservarem-se em tal honra, erguem suas moradas à parte, afastadas de vizinhos", 14 escreve Yves d'Évreux que, quando da primeira entrevista
que teve com Pacamonte, "Grande Barbeiro e Principal" de Coma,
ouviu dizer isso: "Há várias luas que tenho o desejo de vir ver-te, e
aos outros Pais ( = padres), mas sabes, tu que falas a Deus, que não é
bom nem conveniente que nós, de quem dizem que conversamos com
os Espíritos, s~jamos levianos ou fáceis e às primeiras novas nos movamos e ponhamos em caminho: porque somos olhados por nossos
semelhantes e eles seguem o que nós fazemos. O poder que obtivemos
sobre nossa gente conserva-se graças a uma gravidade, que lhes demonstramos em nossos gestos e palavras. Os volúveis e os que, ao
primeiro ruído, aprestam suas canoas, enfeitam-se com penas e vão
ver às pressas o que aconteceu de novo, são pouco estimados e não se
tornam grandes principais." 15 Essa bela lição de técnica de vida dos
grandes desse mundo dispensa comentários e merecia ser citada.
Assim, seu comportamento, seu modo de vida, tudo os designa como
.
.
.
personagens excepc1ona1s.
Mais ainda do que uma atitude apenas destinada a ressaltar sua importância: esse isolamento deliberado era uma maneira de marcar que
eles possuíam um estatuto à parte, que, de fato, não pertenciam verdadeiramente a uma comunidade, que não eram de lugar algum.
Com efeito, eles não só viviam afastados numa morada feita para seu
uso exclusivo, como ainda permaneciam pouco t~mpo na mesma aldeia. Deslocavam-se constantemente, percorrendo províncias inteiras.
Todos os autores insistem na sua vida errante e Thevet, por exemplo,
trata-os de "vagabundos". Mais um traço que os opõe aos xamãs, se
nos recordarmos da que dizia Yves d'Evreux a respeito desses últimos. Evitavam misturar-se com os outros, participar das conversas e
sobretudo dos vários trabalhos, jejuavam, recusando às vezes ostensivamente a comida qu.e lhes era oferêcida e pretextando que não tinham necessidade alguma de alimentos. Mas, em certos momentos
do dia, dirigiam-se à aldeia reunida, através de discursos muitas vezes
bastante compridos.
Trataremos daqui a pouco do objeto das suas peregrinações; por
enquanto, é necessário salientar que, dessa forma, n·ã o só podiam percorrer todas as aldeias de uma "província", 16 'mas também dirigir-se
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a aldeias inimigas. E isto só eles podiam fazer: qualquer outra pessoa
que o tentasse seria aprisionada e executada. Em várias das suas cartas, os Jesuítas assinalam esta liberdade desfrutada apenas pelos profetas e que lhes permitia circular, como melhor enten~esse?1, entre ~s
províncias inimigas. E Soares de Sousa dá uma curiosa informaç~o
que talvez se possa interpretar no mes mo sentido: " Entr: est~ gentio
são os músicos mui estimados e , por onde quer que vao, sao bem
agasalhados, e muitos atravessaram já o sertão por ~ntr~ seus contrários, sem lhes fazerem mal. " 17 O mesmo autor diz ainda que os
tupis desistiam, às vezes, de comer um prisioneiro de guerra, se este
fosse um bom cantor. Já observamos a importância do canto no xamanismo e teremos a oportunidade de voltar a este assunto. Mas ser
um ótimo cantor não significava apenas, para os índios, ser capaz de
modular agradáveis melodias (embora sua sensibilidade musical tenha
sido ressaltada por numerosos observadores); significava, sobretudo,
poder cantar muito tempo e enunciando palavras. O cant? era _um
discurso, pontu.:- lo , entrecortado de melodias não faladas (e razoavel
a descrição de Lery). Se, portanto, os tupis poupavam ~sses çanto~es
excepcionais, é porque deviam reconhecê-los ~o~o cara1b~s. E sab1?0
que estes últimos podiam acompanhar expedi~oes gu~~re1r~; por isso, podiam , mesmo não combatendo, ser feitos prJS1one1ros.
Essa dupla liberdade dos carat's quanto ao êspaço - exteriores à
aldeia e exteriores à "província .. - - é o sinal de um estatuto duplamente marginal. Pelo menos id ealn1e111e , seu estatuto tor.nava-os exteriores às alianças políticas e exteriores ao parentesco. Pois estar fora
da comunidade não significa apenas morar afastado; ou melh.or .. esse
próprio afastamento só comparece para manifestar uma ~xter1or1.d~de
mais profunda: a que situa o profeta fora, do P?n~o de vista so~ia1 (e
não apenas espacial), do que precisa mente const1tu1 uma comunidade:
da rede de parentesco.
.
A impressão que nos fica da leitura de todos esses teste munhos e
de que nunca se sabe de onde vêm os cara1\: nem de qual l~gar do
espaço, nem - por conseguinte - de qu~ ?ºn.to da ?enealog1a . Indo
e vindo constantemente, portanto sem res1denc1a, estao em toda p~rte
e por isso mes mo em nenhum lugar. Recordemos o que L?zano diz ~
seu respeito: que às vezes eles afirmavam não se_rem n~sc1dos de pa1,
mas somente de mãe. Seria possível ver nessa ahrmaçao - - como de
fato se viu - um s incretismo, uma reminiscência da Virgem Maria:
eles se teriam apropriado desse tema para justificar sua própria divindade ..A. explicação talvez seja verdadeira quanto aos profetas do século XVIII, que eram freqüentemente mestiços. Mas. antes disso? Vamos sugerir uma. explicação mais simples d~ que a q_ue rec~r~e ao
sincretismo: não ter pai significa, para os tup1s-guaran1s, pa1r1_l1neares, não ter parentes. Nascer de mulher pode, ~m compensaçao, ser
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aceito sem maiores dificuldades: não, como afirma Lozano, porque
houve testemunhas do nascimento e tal evidência não pode ser negada, mas .porque a mãe tem pouca importância, tanto "naturalmente"
(não é geradora: mas mero receptáculo) como socialmente (não é por
seu intermédio que a pessoa se. insere no parentesco). De modo que,
enunciando tal " pretensão" os cara('i não faziam mais do que exprimir ou reivindicar o estatuto ideal que, efetivamente, era o seu.
A esse respeito , os cara/s terrestres representam o inverso simétrico dos carais míticos, que, no decorrer da narrativa de Thevet,
sucedem-se de pai a filho e aparentam nunca ter mãe. Se excetuarmos
o mito do dilúvio, que menciona dois casais - o que se explica no caso, já que se trata de dar conta da origem da humanidade sob as espécies concretas das sociedades diversificadas - só uma vez mais se
alude a uma mãe, a dos "gémeos", e ainda assim essa heroína só tem
uma importância secundária. Por essa razão, ao se descer do céu à
terra, ocorre uma inversão das coisas, isto é: a transformação do herói mítico em herói terrestre acompanha-se da transformação de "originado de pai" em "nascido de mãe". O que pode significar que, se os ·
carat's não têm pai terrestre, é porque a única genealogia que possa
convir-lhes é a que os ligaria aos grandes heróis celestes. Em todo
caso, os carat's não teriam desmentido essa interpretação, eles que podiam afirmar que "eram Deus e que nasceram deuses" ! 18
Isso posto, antes de prosseguirmos na questão do estatuto particular dos carais , na verdade muito mais complexo do que parece nessa
análise, encerremos o problema da imagem que os índios tinnam deles. Tal imagem conforma-se à que os corais tinham de si mesmos e
é coerente com o que acabamos de expor. Para os tupis-guaranis, com
efeito, essas personagens aparentavam-se com os heróis culturais dos
seus mitos e por vezes ~conteceu de verem neles esses próprios heróis
reencarnados. Os poderes que lhes atribuíam evocavam os dos caraíbas míticos; assim como esses ú~timos, passavam por transfor111a(iores : capazes, por exemplo, como narra Thevet, de mudar os homens
em pássaros ou animais, ou de metamorfosear a si próprios (de preferência em jaguar, entre os chiriguanos): o que não deixa de evocar
uma personagem precisa do mito, o segundo Maíra-Monan, cujo passatempo predileto era exatamente transformar "algumas coisas em
outras", a tal ponto que acabou fazendo os homens perderem a paciência e resolverem queimá-lo vivo. Também sabiam fazer o milho e
as plantas crescerem sozinhos (cf. Fernão Cardim): como, no mito,' o
pai dos gêmeos. Como o primeiro dos gémeos, podiam ressuscitar os
mortos (Cardim, Nóbrega, etc.), ou transformar as velhas em moças .. . Em suma, os poderes que lhes eram atribuídos não os faziam
invejar os seus modelos. Quanto ao modo de vida, conta-se que um
dos "Mairas" míticos vivia na solidão, falando pouco e praticando
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grande abstinência. A concordância parece estabelecer-se em todos-os
pontos. Essa visão desdobrada das coisas, apresentada aqui na sua
forma mais concreta, permite compreender o fascínio que os carals
podiam exercer. Esboçada em suas linhas mais gerais, tal era, então,
a imagem que os índios tinham daqueles que devemos, portanto, chamar não de xamãs mas de profetas (no que não se enganaram os primeiros viajantes). ou (para retomar o termo tão justo de Métraux) d~ .
homens-deuses. Acrescentemos que seu imenso poder sobre os índios merecia uma contrapariid.a: bastava que fossem suspeitos de haver desejado enganar os outros. para serem abandonados ou mortos
(cf. Cardim e Thevet) sem piedade - no que, como vimos, continuavam seguindo os seus homólogos míticos. Isso não afetava em nada a
crença dos índios; muitos viajantes, por sinal. constataram que, ao
tentarem convencer os índios de que seus profetas eram meros impostores, enfrentavam a mais viva hostilidade (isto é coisa tão grave,
diz Léry, que entendia do assunto, como criticar o Papa nos países da
Europa).

A ambigüidade dos homens-deuses
Até aqui tentamos definir o profeta principalmente em opos1çao
aos xamãs. mas também, como veremos, aos chefes. Para isso, só utilizamos uma parte das informações - as que, como salpicadas pelos
velhos textos, convergiam o bastante para evidenciar a posição de
marginalidade que nos permitia apreender o profeta na sua diferença.
A essa definição que - repitamos - pretendia apenas ser lógica ou
ideal, superpunha-se uma imagem, correspondendo em termos gerais
à representação índia. Para o leitor, as informações dadas até agora
acerca da vida dos carais comportam o risco de induzir a uma visão
por demais sumária de tais personagens: poderosos. sem dúvida, mas
antes de mais nada ascetas, impondo-se constantes restrições alimen. tares, evitando a sociedade dos outros homens, preocupados em só falar para dizer alguma coisa ... (e isso era certamente verdadeiro: numerosos testemunhos. e só citamos alguns deles, repetem-se e recobrem-se). Devemos acrescentar as outras informações (também elas,
e pelas mesmas razões, a salvo de qualquer dúvida): algumas nos permitirão aclarar e enriquecer esse quadro, pois, mesmo que ao primeiro olhar pareçam contraditórias, elas são pertinentes. Outras, em
compensação. são irredutíveis e , somadas todas, ver-se-á que as personagens dos carals não deixavam de conter algumas contradições.
Já o discurso, acima ref~rido , de Pacamonte não deixa de suscitar
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uma impressão ambígua: hesitamos se é cínico ou ingênuo e sem
dúvida não é uma cois_a nem outra. Mas sejamos precisos.
Destes personagens, errantes e solitários, também se conta que só
se deslocavam bem acompanhados: nenhuma narrativa, ao evocar a
chegada de um deles a uma aldeia. deixa de descrever com minúcias
a numerosa comitiva que os seguia: também não faltam precisões sobre o fausto de tais deslocamentos: era a ocasião de adornar os ma racá s, de todos se enfeitarem com os ·mais belos ornamentos de penas;
uma embaixada da aldeia partia ao encontro dos visitantes, dançando
e cantando. Varria-se o chão que o caraíba ia pisar, às vezes chegava-se até mesmo a tomar precauções para que ele nem o tocasse: assim
é que se conta que um deles gostava de ser carregado em cima de
duas espadas cruzadas e seguras por guerreiros; que um outro chegou
a uma aldeia .encarapitado nas costas de uma das suas esposas ... Em
suma, recebiam todas as marcas de honra e veneração que pudessem
encontrar. Esses pormenores, contudo. não refutam nossa análise e é
fácil compreender o que acontecia: quando era anunciada a chegada
de um caraíba a uma aldeia, esta se preparava para acolhê-lo (veremos, adiante, como): os que formavam seu "séqüito" eram, provavelmente, os habitantes da aldeia que ele acabava de deixar e que, após
um ou dois dias passados na segunda aldeia, regressavam à sua
própria. O caraíba podia , por conseguinte, continuar sempre errante,
sem que seu séqüito o fosse, e ao mesmo tempo estar sempre acompanhado. Tais marcas de honra não impediam, tampouco, que ele
fosse um solitário: sua solidão, como se viu , deve entender-se em relação à aldeia, à comunidade; a esse respeito , dentre os diversos preparativos para sua acolhida, a primeira preocupação era edificar uma
casa separada.
Outros traços do seu comportamento já são menos fáceis de conciliar com certas exigências que, no entanto. eram afirmadas. Assim é
que práticas ascéticas (j·ejuar e absorver fumaça de tabaco; alimentar-se essencialmente de vegetais, por exemplo. sob forma de bebidas fermentadas, mas recusar os alimentos à base de carne, etc .) casam-se
mal com os verdadeiros tributos em alimentação ou objetos de valor,
que muitas vezes eram exigidos pelos caraíbas, ao que se conta, nas
aldeias em que passavam . Tão grande era o medo que inspiravam,
que ninguém ousava recusar-lhes nada; e não faltam testemunhas
para afirmar que não mostravam muitos escrúpulos em aproveitar- se
dessa vantagem. Alguns autores referem-se a eles como tiranos. Podiam mesmo - e não faziam cerimônia nisso - exigir mulheres: vários
deles eram polígamos, a exemplo do_s chefes, e um possuía cerca de
quaren!!l mulheres - número nunca atingido, sequer, pelos chefes
. _
mais famosos.
Sua riqueza. sua poligamia já os assimilam aos chefes. Eis o que
nos leva ao ponto em que eclode a contradição: alguns caraíbas fo-
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ram, efetivamente, chefes de uma província. Ora, o estatuto de chefe
é incompatível com o de caraí. Sem dúvida, eram bem raros os que
acumulavam as duas funções, sobretudo no século XVI; talvez isso ·
nunca tivesse ocorrido antes da conquista. No século XVII, contudo,
encontram-se _alguns (entre eles, Pac'!monte). Sua força devia _I?rO'::é!-_
velmente aumentar, ao reunirem os dois poderes, mas estes não podiam mais permanecer no mesmo plano: o poder religioso acabava
necessariamente subordinado ao político. Tornar-se chefe implicava
deixar de ser completamente profeta: mais ~xatamente , conservando-se seu prestígio e força, perdia-se contudo seu estatuto. Um chefe não
tem, nem pode ter, o privilégio de " livre-trânsito" em meio a províncias inimigas, pois é ele quem decide sobre as expedições guerreiras, é
através dele que as comunidades se definem como aliadas ou inimigas. Com toda a evidência, ele não poderia ser exterior às alianças políticas, já que é precisamente ele quem as encarna. Da mesma forma ,
não pode ser exterior à comunidade cujos afazeres ele rege, nem à rede de parentesco. Um chefe sempre ocupa uma· posição localizável no
tempo e no espaço, pois ser chefe é, antes de mais nada, pertencer a
uma linhagem privilegiada (a chefia é hereditária), é governar uma aldeia e residir nela. Por conseguinte; a ambigüidade coextensiva à personagem dos carat's , enquanto homens-deuses, era levada ao extremo. isto é, até à contradição. quando estes ascendiam à chefia.
Para explicar este fenômeno, gostaríamos de propor uma hipótese:
a contradição que representa em si mesmo o profeta-chefe poderia ser
o signo e, já ao mesmo tempo, a solução de uma contradição mais
profunda da sociedade guarani - entre o político e o religioso. Sabe-se
que existiam, com certeza, no plano político, fortes tendências centrípetas nas sociedades tupis-guaranis: elas são atestadas em especial
pelo aparecimento de grandes chefes cuja autoridade era reconhecida
nas escalas da província (havia vários na época da descoberta, como
por exemplo o célebre Cunhambebe retratado por Thevet) e por tentativas (episódicas e muitas vezes fracassadas, é verdade) de confederação. Inversamente, a religião exprime sobretudo forças centrífugas,
negadoras do social, como vamos ver: pois é este, interpretado no
plano sociológico, o significado da Terra sem Mal.

Discursos e cerimônias
Agora, falta-nos estabelecer que a Terra sem Mal era, efetivamente, a preocupação fundamental dos profetas. Já vimos que a função
dos carals não era mais, ou era acessoriamente apenas, a de curandeiros. Se iam de aldeia em aldeia, era para anunciar um certo número de coisas, para falar a todos; pois, se buscavam a solidão e preza. vam o silêncio, também sa~am mostrar-se muito eloqüentes. É bastante provável que esses discursos fossem proferidos de manhã, ao
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nascer do sol; em todo caso, um texto o su·gere: uma carta do irmão
jesuíta Pero Correia, de 8 de junho de l 551. _Este ~arra, com efeito,
que, durante uma viagem que fez pela naçao tup1, o padre que o
acompanhava lhe recomendara que pregasse pelo menos duas horas,
por ocasião da aurora, em cada aldeia por onde pass~ssem: "mandava-me pregar-lhes nas madrugadas, duas horas ou mais; e e~a ~a 1!1ªdrugada porque então era costume de lhes pregarem se~ s pr1n c1pa~s e
pajés, a que eles muito crêem. "20 Infelizmente, ~~da .diz do c~nte~do
desses longos discursos repetidos com tanta frequenc1a . ~ .os J~~u1tas
. não devem ter feito muitos esforços para ouvi-los: sem duvida, Jª lhes
bastava ouvir repetir por toda parte que os caraís eram os iguais dos
deuses, capazes de dar vida ou morte a seu bel-prazer, e outras heresias tais. Apesar de tudo, é interessante a precisão fornecida por essa
obs«(rvação: que os discursos ocorriam ao alvorecer. Ainda hoj~, é de
se notar que os " líderes" mbiás-guaranis falam todas as manhas, defronte ao sol nascente: e o sentido das suas palavras talvez não esteja
muito afastado das que eram ditas quatro século~ atrás. Para sabê-lo,
devemos recorrer ao testemunho capital de Jean de Léry: ele foi um
dos raros a presenciar uma dessas grandes cerimônias que, periodicamente reuniam num mesmo lugar vários grandes ca raís: " ... tendo
esse c~stume de, cada três ou quatro anos, eles (os caraíbas) se reunirem em grande solenidade ... " 21 A informação de Léry quanto à periodicidade dessas reuniões (como ele só vivera durante um ano entre
os tupinambás, obtivera-a de "intérpretes") é confirmada por Nóbrega. Esses dois autores são as nossas melhores fontes sobre o que se
passava e se dizia. nessas cerimônias excepcionais. Citar.enios integralmente a descrição de Nóbrega) pois ela engloba a de Lery e ambas se
completam.
"De certos em certos anos, vêm uns feiticeiros de longínquas terras, fingindo trazer santidade; e, ao tempo da sua chegada, mandam-lhes limpar os caminhos e vão recebê-los com danças e festas , segundo seu costume, e antes que cheguem ao lugar, andam as mulheres
duas a duas pelas casas, dizendo publicamente as faltas que cometeram contra. seus maridos, e umas contra as outras, e pedindo perdão
pÓr elas. Chegando o feiticeiro, com muita festa , ao lugar, entra
numa casa escura, e põe uma cabaça de figura humana que leva na
parte mais conveniente para seus enganos, e mudando a sua própria
voz como de menino, e junto da cabaça lhes diz, que não cuidem de
trabalhar, nem vão à roça, que o mantimento por si crescerá. e que
nunca lhes faltará de comer, e que por s i virá à casa; e que(. . .) as flechas irão ao mato caçar para seu senhor, e hão de matar muitos dos
seu contrários, e cativarão muitos para os seus comeres. E promete-lhes longa vida, e que as velhas hão de se tornar moças, e que dêem
as filhas a quem quiserem, e outras coisas semelhantes lhes diz e pro-
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mete, com as quais os engana; de maneira que crêem haver dentro da
cabaça alguma coisa santa e divina, que lhes diz aquelas coisas, nas
quais crêem ." 22
Texto capital porque, como se vê, evoca os temas e~senciais dos
discursos dos profetas. Confirma também o que acima dizíamos sobre o prestígio dos carat's , sobre os poderes que lhes eram atribuídos.
E , sobretudo, não deixa dúvida alguma acerca do teor desses discursos: e da Terra sem Mal que eles tratam. A terra em que tudo é produto da abundância sem que seja necessário trabalhar, onde se goza
de perpétua juventude, etc. - é o· advento dela que prometem. São eles
os fiadores de que ela é possível aqui e agora, pois podem comprometer-se a conduzir os outros até lá. Sem dúvida, esse texto não trata de
migração: não se incitam as pessoas a aba ndonar as a ldeias e pôr-se
. a caminho da Terra sem Mal. Mas é dessa própria terra que os caraíbas são ·senhores, é sua realização possível neste mundo que eles
anunciam: para isso, apenas cabe aos outros conformar-se a regras de
vida específicas. submeter-se aos exercícios necessários do espí rito ou
do corpo. O saber dos profetas consiste em possuir a chave desse novo lugar: eles conhecem o caminho da Terra sem Mal, o que não
quer dizer propriamente sua localização geográfica. mas sim as regras
éticas. únicas a propiciarem o acesso a ela. Dessa ótica. é possível
compreender o sentido das "confissões" públicas das mulheres
(Métraux dizia que nos era desconhecido o objetivo destas): poderiam
constituir simplesmente um prelúdio para os diversos exercícios que
sempre acompanhavam a procura da Terra sem Mal e condicionavam
seu sucesso.
Ressalta com evidência o caráter negador dos discursos proféticos:
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 aconselha-se
que desrespeitem as regras de matrirn ônio. Que dee111 suas .filhas a
que1n quisere1n: é a inteira ordem .social que se vê posta em questão.
E não é por acaso que os únicos elementos da ordem social a não serem negados são a guerra de vinganças e o canibalismo: representam
- sob a forma institucionalizada, e por conseguinte controlada, do ritual - a negação das regras de aliança.23
Antes de completar essas informações com as fornecidas por Léry,
devemos dizer alg umas palavras acerca dos maracá:s. A ex istência de
cabaças talhadas em forma de rosto humano é atestada por numerosos observadores; vimos que Staden considerava-as como as únicas
divindades indígenas. Os ma racás eram. utilizados pelos profetas
. quando iam fazer suas predições e nunca se empreendia uma expedição guerreira sem antes consultá-los. "Usam alguns (feiticeiros) de
•Jm cabaço a modo de cabeça de homem fingida , com cabelos, ore-
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lhas, narizes, olhos, e boca: estriba esta sobre uma frecha, como sobre pescoço, e quando querem dar seus oráculos, fazem fumo dentro
deste cabaço com folhas secas de tabaco queimadas; e do fumo que
sai pelos olhos, o uvidos e boca da fingida cabeça, recebem pelos narizes tanto , até que com ele ficam perturbados, e como tomados do vinho." 24 Nessas ocasiões, eram considerados com o que os receptáculos dos espíritos e quando o profeta "muda ·a sua voz em voz de
cria nça" é sinal de que, desde esse momento, um espírito fala , ou me~
lhor, um deus fala por ele. Devemos considerar os ma racás com(!)
ídolos? Seu aspecto antropomórfico poderia levar· a essa compreensão, mas, além de nem sempre serem modelados dessa maneira, 25
também o utros elementos impedem, ao que nos parece, tal interpretação. Antes de mais nada , o maracá não era atributo específico dos
pajés ou dos caraíbas; não havia quem não o tivesse, fazendo ele parte do mobiliário das famílias tupinambás (cf. Thevet) e sendo cons.ervado, portanto, junto com os demais bens, na casa coletiva. É um
instrumento musical destinado primordialmente a acompanhar e a
ritma r as danças e cânticos. O maracá, como observa Métraux, não
era assi m coisa sagrada em si mesma . nem objeto de culto algum.
Em raras ocasiões - que, precisamente. coincidia m com as visitas
dos carat's - os espíritos manifestavam-se nele: quando. g raças à fu maça de tabaco que expiravam. os g randes pajés impregnavam-no do
poder cujos únicos detentores eram eles. " Pera m bulam (os p~jés) uma
vez po r a no através da terra, vão a todas as choças e relatam que um
espí ri to. vindo de longe, do estranho, os visitara, investindo-os da faculdade de fazer falar e dar poder a todas as matracas (os maracás), se
o quisessem ... " 26 Cada índio aproveitava a ocasião para pintar seu
ma racá de vermelho, para enfeitá-lo com penas novas e apresentá-lo
ao ca rat' que, depois de reuni-los todos. soprava fumaça: de tabaco para infundir-lhes um pouco do seu poder e fazer os espíritos fa.l arem
(segu ndo uma informação de Thevet, seriam os espíritos dos ancestra is) ..A.qui não se trata de ídolos: o maracá é o acessório principal do
profeta. o mediador tangível pelo qual deve necessariamente .passar
toda comunicação com o sobrenatural.
Voltemos agora a essas grandes cerimônias das quais participavam
vários grandes carals. O ritual presenciado por Léry reunia " dez ou
doze dos melhores caraíbas". Não nos estenderemos acerca da recepção fa ustosa que lhes foi tributada: nesse ponto, Léry não nos conta
nada de novo, senão que todas as aldeias da região vieram assistir à
cerimônia, reunindo assim uns quinhentos ou seiscentos homens
adultos. Assim que chegaram à aldeia, os índios se dividiram em três
grupos: os homens numa casa separada, as mulheres em outra, as
crianças numa terceira. Mulheres e crianças foram proibidas de sair.
Reunidos à volta dos caraíbas, os homens se puseram a cantar, en-
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quanto as mulheres, por sua vez, respondiam-lhes com gritos ritmados, de maneira intermitente. Inicialmente foi um cântico aterrorizador e dissonante, refere o autor, que gelava de medo e durou mais ou
menos um quarto de hora. Em seguida, os homens voltaram a cantar, dessa vez em perfeita harmonia, o que incitou Léry (que estava
confinado na casa das mulheres) a ir olhar µiais de perto. Dirigiu-se,
portanto, passado o medo, à casa dos homens, onde estes cantavam e
da!lçavam . "Bem perto um do outro, sem se darem a mão nem
sairem do lu~ar, mas dispostos em círculo, curvados para a frente , er- .
g~endo o corpo um pouco, mexendo apenas a perna e o ·p é direitos
mantendo também a mão direita nas nádegas, o braço e a mão es~
q~erd?s pendentes: assim cantavam e dançava m. Ademais, como devid~ a g!ande multidão eram três os círculos, no meio de cada um
havia tres ou quatro desses caraíbas, ricamente enfeitados com tangas, b_oina~ e braceletes ·feitos com belas penas naturais ( ... ): segurando alem d1~so, em caµa mão, um maracá (... ) tocava m-nos sem parar (... ). Alem do que, esses carat'bas , que avançavam e saltavam pa~a ~ frente e depois recuavam, não se mantin ham o tempo todo num
uni~o lugar, como· fa~iam os outros: observei mesmo que pegavam
muitas ve~es um bas~o de pau, de quatro a cinco pés de comprimento, em CUJa ponta havia erva de petun seca e ardente; virando-o, e sop~a.ndo de todas as partes sua fumaça para cima dos outros selvagens,
diziam a estes: para que vocês triunfem dos seus inimigos recebam
'
todos o espírito\ de força ... " 2 7
A. descrição de Léry é longa demais para podermos citá-la na íntegra; mas é belíssima e de grande precisão: para constatá-lo basta
con:ipa:ar sua ~escrição da dança com a que muito tempo mai~ tarde
fara NimuendaJu da dança apapocuva; são, até em muitos pormenores, os mesmos gestos. A dança prosseguiu - sem interrupção dura~te cerca de duas horas, a que se seguiram cânticos entremeados
de dis~ursos. Quatro grandes temas foram invocados em tais discursos, segundo o intérprete de Léry: o primeiro foi consagrado aos
mortos e aos ancestrais; em seguida, falou-se da certeza de encontrá-los "por tr~ das grandes montanhas", para dançar e rejubilar-se com
eles; o terceiro ponto tratou das am~aças feitas aos inimigos; final~ente , conto~-se o mi~~ do .dilúvio. E claro que daí não se poderiam
tirar. conclusoes defin1t1vas sobre os discursos dos carals; é muito
possivel que o " intérprete" de Léry não tenha resumido, longe disso
. tudp .o que havia sido dito e só tenha guardado alguns dos temas evo~
: cados. Contudo, uma vez feita essa ressalva, é interessante salientar
q~~ ~ único mito narrado em tal circunstância seja precisamente o do
diluvio e que portanto o tema da destruição da Terra venha articular-se com a promessa da Terra sem Mal. Tudo transcorre como se a re- ·
cordação desse cataclisma passado som~nw . se desse para confrrmar a
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iminência de uma catástrofe por vir, da qual é impossível escapar, a
não ser ascendendo à Terra sem Mal. É este , como veremos, o tema
central das reflexões dos gu~ranis modernos; e as parcelas de informação que desejamos reunir aqui fazem pensar que também não era
estranho aos seus remotos ancestrais.
Os cronistas não dizem que significação tinham, para os tupis-guaranis, cânticos, danças e a fumaça de tabaco. Contam-nos, pelo ·menos, que sempre estavam associados às cerimônias dirigidas pelos carafs e até mesmo constituíam sua parte mais importante: pode-se, por
conseguinte, atribuir-se a eles uma função eminentemente religiosa.
· Em suma .' cânticos, danças, absorção de tabaco eram seus gestos de
devoção, os elementos da sua prática religiosa. Se lhes acrescentamos
as confissões de mulheres, os jejuns~ percebemos todo um conjunto
de práticas que indicam que, quando se recebia um ca raí, procedia-se
a uma preparação, de corpo e alma, p·a ra realizar o advento desses
tempos novos cujo mensageiro (isto se sabia) era ele.
A função da fumaça de tabaco como meio de comunicação com o
sobrenatural é por demais conhecida para insistirmos nela aqui.
Aliás, não é exclusiva dos tupis-guaranis: o tabaco, embora preparado
e consumido de diversas formas, desempenha papel equivalente na
maioria das tribos que o cultivam .
.
Os cânticos·, entremeados de frases não cantadas, eram a ocasião de
dizer as narrativas míticas, a ordem do mundo e a promessa da nova
terra. Quanto à dança, para os guaranis de hoje, é UP1a das técnicas
que permitem tornar o corpo leve e, dessa maneira, facilitar sua ascensão à Terra sem Mal. É claro o vínculo entre canto e dança entre
os chiripas, que atribuem a direção das danças aos oporaívas , ou os
que cantam (poral = canto), isto é: os que sabem dizer as .palavras
sagradas. Também aí, pode-se estabelecer a continuidade através dos
séculos. Aliás, os jesuítas que fundaram as primeiras reduções paraguaias viram tão bem o valor sagrado dos cânticos e danças para os
guaranis que não hesitaram em conferir-lhes uma grande importância
no culto novo que tentavam impor-lhes.
O capítulo anterior pretendia explicar a visão européia do mundo
índio e mostrava como a maior parte das crenças fora isolada do seu
contexto e transposta num outro, com exceção - dizíamos - da
Terra sem Mal. Já que deve ser possível a leitura em dois sentidos
das relações entre duas c.ulturas, podemos tentar fazer o inverso: imaginar éomo os índios foram capazes, nos termos da sua própria cultura, de interpretar por sua vez a religião dos recém-chegados. A idéia
de Deus que estes lhes tentavam inculcar só podia deixá-los indiferentes. Podemo~ .adivinhar; acompanhando os· testemunhos dos padres, que inicialmente tentaram assimilá-lo aos seus ca raís , ou entâo
.aos próprios missionários. É o que atestam suas perguntas: Tupã ti-
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nha muitas mulheres, para ser tão poderoso; ou .será que· tinha feito
(como os padres) voto de castidade?; trajava uma batina?, etc. Se a
idéia de ressurreição não lhes propunha dificuldade alguma - afinal,
os seus ca ra ls eram .capazes disso - em compensação penavam um
pouco para compreender os mistérios da Paixão: se Tupã era, como
lhes ensinavam, o mais poderoso de todos, como é que ~e deixara
crucificar e vencer pelos seus inimigos?; é por que punir a si mesmo,
em vez de castigar os homens, pelas faltas que cometeram estes últimos? Perguntas essas muito adequadas para irritar os padres e diminuir, às vezes, sua confiança na possibilidade de fazer os selvagens·
entenderem verdades tâo grandes. Lendo-se as inúmeras e enfadonhas
narrativ~s de "conversões'', pelo menos uma coisa ressalta: dentre os
temas de pregação dos missionários, apenas um encontrou eco imediato junto aos índios - a promessa de uma vida sem fim depois da
morte. Ao inverso do que acontecera com os europeus, acreditaram
reconhecer nesse ponto seu próprio mito da Terra sem Mal. Dessa
maneira compreende-se que tenham visto nos missionários autênticos
carals (lembremos que foi com esse título que os honraram), mais
poderosos ainda do que os seus - graças à superioridade técnica dos
brancos - e que além disso não corriam quase nenhum risco de decepcioná-los, já que a Terra sem Mal que lhes prometiam não devia
ser procurada neste mundo. Talvez esteja aí a chave do extraordinário
êxito dos jesuítas entre os guaranis.
Tupis e guaranis não eram , portanto. essa gente sem fé que os
cron istas nos descreveram com tanta segurança: seus próprios teste munhos vêm ensinar-nos o contrário. Todo o pensamento e a
prática religiosos dos índios gravitam em torno da l'erra sem Mal.
Uma religião que pode ser di41 profética. Desde o começo da conquista (recordemos que Nóbrega escreve em 1549), todo o contexto.' todos
os elementos do profetismo já estão presentes: as ·personagens dos ca rals, com sua posição de exterioridade espacial e genealógica; o tema·
da Terra sem Mai; o mito da destruição da primeira terra; e a crença
num cataclisma futuro. Quer dizer que não se trata, em absoluto, d~
um " messianismo" que se teria produzido em reação à colonização. E
possível que. posteriormente. a conquista tenha radicalizado o profetismo. Mas reduzir, como se prete ndeu, essa religião a uma resposta
de gente oprimida a uma situação de opressão, é tornar-se incapaz de
compreendê-la. É a partir do próprio interior da cultura índia, como
uma diMensão original da sua sociedade, que devemos te ntar explicá-la .
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tos para seren1 devorados eram. portanto. cu nhados.
(24) Simão de Vasconcelos (pág. 1O1 da Crâ nica da Co111panhia de Jesus do Estad o do Brasil ( 1·663), Lisboa. 1865), citado por Métraux. A Religião d os Tu pina111bás ... , pág. 142.
(25) Se fosse pern1itido considerar os desenhos dos cro ni ~tas como " informações",
tão dignas de crédito como seus escritos. um desenho de Staden seria muito sugestivo: o 111ura cá que representa (à pág. 17 3) é dotado so mente de uma "boca", enganadoran1ente semelhante a uma lua crescente.
(26) Staden. op. cit .. pág. 173.
(27) Léry . op. cit .. ton10 11. cap. XVI. págs. 70-7 1.

( 1) Nimuendaju, leyenda de la creacidn y Juicio final dei Mundo, pág. 41 e se-

guintes.
(2) Etimologicamente, nin1011garai = fazer-se xamã (11e = se: 1110 = fazer: karui).
Nin1uendaju , op. cit .. pág. 48 . Em guarani paraguaio, esta palavra significa "batis.
mo" .
(3) Cf. B. Susnik, in Chiriguanos : nada pode substituir "o sentimento de grupo e a
expressão da homogeneidade tribal que é causada por um convite a uma chicha de
milho" . Em 1758, um chefe chiriguano se declarava disposto a serv ir ao rei e a firmar um pacto com os espanhóis. Mas - dizia ele a um jesuíta - nunca aceitaria o
estabeleci mento de uma missão por meio de "azotes y quebraduras de cântaros de
chicha".
(4) Yves d'Év reux, op. cit ., pág. 285.
(5) Y . d'Évreux , op. cit.
(6) Y. d'Évreux, op. cit., pág. 287.
( 7) l bide 111. pág. 289.
(8) Lozano. op. cit ., pág. 40 1 s.
(9) Métraux. Religions et Ma gies i11die1111es d 'A111érique du Sud.
(10) B. Susnik. op. cit ., observou entre os chiriguanos da Bolívia unia divisão semelhante: os pajés se repartem entre "fazedores de chuva", curandeiros. feiticeiros. etc.
( 11) Alude provavelmente às ordens mendicantes (N . ao T.).
· (12) Léry. op. cit., tomo II . págs. 67 (cap. XVI) e 11 6 (cap. XIX).
(13) Lozano. op. cit .', vol. 1.. pág. 403.
( 14) lbide 111, págs. 287 e 327.
( 15) lbidern .
( 16) O que os cronistas chamam de "província" é o conjunto de aldeias aliadas. Portanto. as al ianças políticas a~rupavam as comt''.'lidades tupis e g uaranis em várias
províncias. inimigas entre si.
( 17) Gabriel Soares de Sousa . Tratad o descritil•o d o Brasil e 111 158 7. quarta edição,
São Paulo. 19 7'1. Companhia Editora Nacional e Editora da Univers'idade de São
Paulo. pág. 3 16.
(18) Resposta feita ao Padre da Nóbrega por um xamã a quem perguntava de o nde
acredÍtava provir seu poder. Cf. carta de 1O de agosto de 1549. in Leite. op. cit ...
pág. 144. (A citação exata referida por Serafim Leite é: " Respondeu-me, com pouca .
vergonha, que ele era deus e que -havia nascido deus.")
( 19) As vezes é impossível nos orientarmos no relato de Thevet e na sua enumeração
dos Mairas sucessivos; ainda mais porque as ações que atribui a uns é a outros são
por vezes redundantes. É por essa razão que Métraux pensa que T hevet os desdobro u . a seu talante e propõe ver neles os duplos de uma un1ca personagem.
(20) Leite. op. cit ., vol. 1. pag. 220. (0 grifo é nosso).
(21) {..,éry .. op. cit., tomo II. cap. XVI, pág. 67.
(22) .Nóbrega, I1ifá r111açào .... in Leite. op. cit .. vol. I. pág. 150.
(2 3) Sempre se dava uma esposa aos prisioneiros de guerra: aqueles que eram mor-
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capítulo III

O DISCURSO DOS
PROFETAS E SEUS EFEITOS

Até agora, tentávamos isolar o domínio do religioso entre os antigos tupis-guaranis, pois era necessário buscar apreendê-lo na sua especificidade. Procedimento imposto pela contradição entre o conjunto
dos depoimentos antigos, por um lado, e as observações feitas a partir
do começo do século (desde Nimuendaju), por outro, sobre os tupisguaranis: como se uma incompreensível mutação .se tivesse produzido
na história dessa cultura, tornando místico um povo antes desprovido
de qualquer preocupação religiosa. Que nenhuma transformação dessa espécie ocorreu é o que pretendemos estabelecer: a despeito da
perturbação trazida pela conquista européia, dêcifra-se, justamente,
u.m a continuidade notável.
A religião é apenas elemento de um conjunto mais vasto, a sociedade. Quer dizer que é sempre possível aplicar-lhe duas leituras:
. uma, que se pode chamar filosófica, abstrai-a desse conjunto e toma-a
como um sistema de pensamento capaz de ser estudado em si mesmo.
A outra, sociológica, convida-nos a voltar a situá-la nesse conjunto e
a nos interrogarmos .sobre suas implicações. É a isto que vamos dedicar-nos agora: tentar superpor essas duas feituras para compreender
na sua diferença uma religião que, com muito erro, foi assimilada a
um xamanismo.
Os estudos realizados sobre os movimentos messiânicos em diferentes pontos do mundo tendem a ressaltar a existência de uma causa
comum à eclosão desses movimentos: um estado de crise ou de profundo mal-es~r social. Aparecem e se multiplicam em situação colo. nial, em sociedades que se vêem fadadas a desaparecer graças ao impacto da civilização branca. A Ghost-Dance QU o culto do Peyotl dos
índios norte-americanos, os cargo-cults da Oceânia são movimentos
desse tipo. São, ao mesmo tempo, a expressão óo desespero de socie- /
/
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dades que se sabem ameaçadas na sua própria existência e uma tentativa de interromper o processo de desorganização, através da reafirmação dos valores tradicionais: daí os termos de " revivalismo" ou
"nativismo" que servem para designá-los, daí também o seu caráter
simultaneamente religioso e político. Representam, por conseguinte,
em reação a uma ameaça externa ~ forças de coesão novas. Respostas
de oprimidos a situações de opressão.
· Que esse esquema clássico não se aplica aos tupis-guaranis, já fora
notado por Alfred Métraux: "O mito da Terra sem Mal esteve na origem de várias migrações, que se escalonam dos séculos XVI a XX , e
das quais as primeiras talvez remontem ao período pré-europeu. São
efetivamente movimentos messiânicos, mas diferem, pelo seu caráter
pur~mente indígena, da maior parte dos que conhecemos. Definem-se
a partir de mitos tribais e, pelo menos aparentemente, nada devem à
cultura européia." 1 É também a Métraux que devemos os estudos
mais precisos sobre essas migrações, tendo ele descoberto que algumas delas se produziram em regiões onde os índios viviam livres e
longe de qualquer conta to com os invasores. 2 Concordando com
Métraux a respeito do caráter puramente indígena das crenças e personagens ligadas ao messianismo, Egon Schaden opõe-se a ele para
afirmar que são necessárias outras condições para a eclosão de movimentos messiânicos. Mais duas, segundo ele, são essenciais: a primeira é o desenvolvimento de um misticismo muito acentuado, ligado à
mitologia aborígine. Isso implica, escreve ele, "que o messianismo conquanto se possa desenvolver somente numa atmosfera de inquietude social - não remonta necessariamente a um estado de desorganização".J Até aí, sua interpretação concorda com a de Métraux . Mas
acrescenta que não é possível, contudo, afirmar que o messianismo se
deva unicamente a fenômenos internos: também é preciso
- e para
,
ele esta é a segunda condição - uma razão externa. E por isso, diz,
••que discordamos de .M étraux, quando invoca o caráter anticristão e
antieuropeu dos movimentos místicos provocados pelo messianismo
como argumento a favor da origem puramente indígena destes últimos. A nosso ver, as map.ifestações xenófobas - que constituem um
aspecto quase geral do messianismo - devem-se principalmente a
uma situação de desequilíbrio provocado pelo contato com a civiliza.
ção ocidental." 4
Não há dúvida de que a argumentação de Scbaden mereceria atenção, caso o '"messianismo" tupi se definisse por seu caráter " xenófqbo", ··anticristão" e "antieuropeu". 1-tas era este o caso? O messianismo não se explicaria por um Hestado de desorganização", mas suporia apesar de tudo um certo "desequilíbrio" e um '·misticismo
ac~ntuado". Argumentação que permanece bastante imprecisa e algo
confusa. Para resumir set1; ponto de vista, dois fatores _dão cdnta do
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messianis mo tupi-guarani: um fator interno, o misticismo exacerbado
desses índios, e um fator externo, o estado de desequilíbrio causado
pela chegada dos europeus. O caso tupi-guarani assim se integra perfeitamente no modelo geral acima citado. Antes de propor uma outra
observação, notaremos que haveria muita coisa a dizer sobre essa
categoria - afinal de contas bastante vaga - do "misticismo", com
o qual se qualifica a religião índia. E o que significa um misticismo
"exacerbado", ou que dizer de uma sociedade de místicos? Pelo menos se poderia adivinhar aí um indício interno de.desequilíbrio social.
Se, globalmente, os tupis-guaranis eram mesmo esses místicos que
neles se insiste ver - não sem razão, talvez - dificilmente poderemos contentar-nos com a evidência do fato : temos aqui um dado intrínseco que é problemático e cujas razões é preciso compreender. Por
isso não é possível elidir uma leitura sociológica dos fatos religiosos.
Em segundo lugar, o que conota exatamente o conceito de misticismo, quando aplicado aos tupis-guaranis? Ele aponta para a procura
concreta, hic et nunc, da Terra sem Mal. Ora, essa procura tem um
conteúdo sociológico preciso, pois, como vimos, procede de um questionamento radical da sociedade, cujos princípios mais fundamentais
ela recusa: atividades econômicas, políticas, regras de parentesco.
Trata-se, portanto , de compreender a razão de uma religião cuja
prática inteira opõe-se às leis sociais.
A Terra sem Mal, como vimos, foi o núcleo à volta do qual gravitava o pensamento religioso dos tupis-guaranis; a vontade de chegar a
ela governou suas práticas; esteve na origem de uma diferenciação
n_o va, nasci~a do xamanismo, que viria a isolar uma categoria especial de xamas: os caraís , os homens-deuses cuja razão de ser era essencialmente promover o advento da Terra sem Mal. Pois a atividade
dos homens-deuses não se limitava a discorrer sobre. as maravilhas da
terra eterna: propunham-se a conduzir os índios para ela . Sabe:.se
q~e , desde a conquista até o começo deste século, numerosas migraçoes efetuadas pelas tribos tupis e guaranis tinham como único objetivo a procura da Terra sem Mal. Além disso, é muito provável, como
sugere Métraux , que migrações semelhantes (isto é, provocadas por
motivos exclusivamente relígiosos) tenham acontecido antes da chegada dos europeus: sem dúvida, essa hipótese não poderá nunca ser dem?ns~rada; contudo, a mera existência de carais , atestada já pelos
primeiros observadores, basta para torná-la muito plausível. De modo que, mesmo na falta de movimentos migratóriPs, a crença na existência de uma morada da imortalidade, acess!vel aqui e agora, é um
dado in~ontestável da cultura tupi-guarani. Dimensão original, por
consegumte, da sua cultura: não somente por essa cultura não dever
nada aos brancos, isto é, não poder ser compreendida em função de
..uma situação "colonial" que ela precede, .mas também porque se si•
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tua em sociedades que, longe de serem oprimidas, estavam , ao serem
descobertas, em plena expansão. Sociedades de conquistadores.

Os tupis-guaranis antes da conquista
Nos tempos pré-colombianos, as migrações dos tupis-guaranis dev:m ter sido m.uito numerosas: é o que testemunha a grande dispersao das .suas tribos pelo continente sul-americano. Sabe-se, também
que a expansão das suas pppulações era relativamente recente: atesta~
-o .a gr~nd~ homog~neidade cultural e lingüística. Assim é que se pode
reconshtu1r. aproximadamente, a história do estabelecimento dos tup~nambás ao longo da costa atlântica: alguns indígenas ainda a co-nhec1am e certos cronistas recolheram sua narrativa. Segundo Soares de
Sousa.5 que afirma ter como informantes índios bem idosos. o litoral.
desde a embocadura do Amazonas até o Rio da Prata . foi primeiramente ocupado pelas tribos tapuias. Uma vaga inicial de invasores tupis, os tupinaés, que desceram do sertão "à fama da fartura da terra e
mar desta província" , expulsou os tapuias para o interior. Durou alguns anos a luta contra os antigos senhores do litoral, mas finalmente
os tupinaés assentaram sua dominação sobre os territórios cobiçados,
mantendo um ~stado de. guerra quase permanente contra os tapuias,
q.ue desde essa epoca se mstalaram no sertão. A supremacia dos tupinaés durou "muitos anos", depois também eles foram expulsos do li,.
toral, dessa vez pelos tupinambás. Esses últimos, diz Soares de Sousa
tiveram notícia da "grossura e fertilidade desta terra. se juntaram e'
vieram .de além do rio de São Francisco, descendo sobre a terra da
Bahia . que vinha~ senhoreando, fazendo guerra aos tupinaés que a
possu1am, dest:~1ndo-lhes suas aldeias e roças (... ), até que o~ lançara~ fora das vizinhanças do mar". 6 Repelidos para o sertão, os tupinaes voltaram a defrontar-se com os tapuias - fixados nos territóri.o s adjacentes à região costeira - , fizeram-lhes guerra uma vez
mais e expulsaram-nos para o interior ainda mais remoto.
Soares de Sousa dá outros exemplos dessas guerras de conquista
que faziam as tribos tupis. Cardim, também: conta , por exemplo, como os tupiniquins vieram a ocupar o território que lhes cabia quando
da descoberta, após expulsarem os aenaguigues. Alfred Métraux nota
que, mesmo que não dispuséssemos desses depoimentos, a posição
respectiva dos diferentes grupos étnicos no litoral e regiões vizinhas
no século XV l já basta para demonstrar que a dominação tu pi era recente, ainda lhe .faltando efetivar-se: "Apesar de senhores da costa,
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par.ecem não ter tido tempo de destruir ou assimilar as populações
vencidas. "7 Também se sabe que era recente o estabelecimento dos
guaranis nos vastos territórios que ocupavam· no século XVI e que
haviam implantado neles sua supremacia após expulsarem ou reduzirem à "escravidão" os ocupantes anteriores; o mesmo se aplica aos
chirij.?uanos, instalados nas fronteiras do 1mpério 1nca.
' Durante esses decênios de conquistas de novos territórios, de dispersão das tribos tupis-guarunis, novas relações de aliança ou hostilidade intertribal também iam estabelecer-se. Relações de guerra, co.mo vimos, entre tupinambás e tupinaés. A hostilidade entre os grupos tupinamb·ás e os grupos tupiniquins, seus vizinhos do sul, é bas-:
tante conhecida porque perdura por muito tempo após a chegada dos
europeus: tupinambás e tupiniquins travavam guerras ferozes e aliaram-se, os primeiros aos franceses, os segundos aos portugueses. De
modo que, longe de perceberem como ameaça a chegada desses invasores e fazerem causa comum contra eles, acentuaram sua hostilidade
recíproca ao integrarem aos seus próprios conflitos os conflitos que
opunham os recém-chegados. Recordamos as desventuras de Hans
Staden que, aprisionado pelos tupinambás, por pouco não foi executado e comido, já que os índios o julgavam português e, portanto, aliado dos tupiniquins. Inversamente, relações de aliança e amizade ligavam os tupinambás aos tamoios: conservavam a lembrança da sua
antiga unidade e cumprimentavam-se com o título de parentes. "São
(os tamoios) valentes homens e mui belicosos, e contrários de todo o
gentio senão dos tupinambás, de quem se fazem parentes, cuja falà se
parece muito uma com a outra, e têm as mesmas gentilidades, vida e
costumes. "8 Por conseguinte, à nova distribuição das tribos no espaço
que acaba de ser conquistado, superpõe-se uma nova repartição política que vem agrupá-las em "províncias" aliadas ou inimigas. Fizemos
breves alusões à complexidade - única, devemos salientar, na .área
cultural da Floresta Tropical - da organização social e política dos
tupis-guaranis. Montoya fala em "nobreza hereditária:· e em transmissão hereditária da chefia entre os guaranis. Yves d'Evreux ~ no capítulo intitulado "Da Economia dos Selvagens", do qual infelizmente
perderam-se várias folhas, descreve uma organização quase " piramidal" entre os tupls. Sabe-se que as aldeias eram compostas de várias
casas coletivas: cada casa tinha à sua testa duas personagens, um chefe
para os assuntos políticos e um xamã "para as doenças e encantamentos". Os chefes de casa submetiam-se à autoridade de um chefe de aldeia, assistido por um "conselho de anciãos" (que compreendia, além .
dos chefes de casa, os homens mais idosos que se haviam distinguido
. na guerra e dessa maneira adquiriram prestígio). 9 Por sua vez, os
chefes das aldeias aliadas reconheciam a autoridade de um chefe de
"província". Por conseguintt!', uma organizaç~o política e territorial
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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. Em todo caso, é nesse contexto de
conquistas e transformações políticas que devemos situar o profetismo da Terra sem Mal, uma vez que
presente.
. esse .já. estava
;
..
.
. .
Um conjunto complexo de fatores explica, sem duvida, essas grandes migrações pré-colombianas dos tupis-guaranis: entre eles figura a
explosão demográfica. Se os dados numéricos fornecidos pelos diversos cronistas não permitem uma avaliação precisa, pelo menos para
os tupis, concordam em todo caso o bastante para podermos afirmar
que os tupis-guaranis conheciam um crescimento demográfico bem '
acentuado. D'Abbeville, por exemplo, informa-nos que a natalidade
era muito elevada entre os tupinambás, a tal ponto - diz - que sem
as guerras seu país seria muito povoado. Não há dúvida de que crescimento demográfico e expansão geográfica caminham juntos; mas
ambos implicam transformações correlatas na organização social e
política: elementos estes suscetíveis de darem ~onta de migrações cujo
objetivo era a conquista de novo~ territórios. E, contudo, possível que
fatores de ordem religiosa também hajam motivado essas migrações.
Pelo que dizem as fontes acima citadas, a razão que atraía os tupis ao
litoral era a reputação de fertilidade e abundància dessa "província" . Isso pode ser interpretado de duas maneiras difer~ntes, que aliás
não se excluem em absoluto: razões ecológicas e econômicas induziram os índios a procurar novos " habitats" mais apropriados, talvez
(mas haveria que demonstrá-lo), para atender às suas necessidades.
Razões de ordem mítica também puderam associar as ricas terras (ou
assim s upostas) do litoral à Terra sem Mal. Pois, de onde podia derivar essa "fama" de fertilidade excepcional? De um saber real, talvez;
mas (também talvez) seu eco fosse apenas mítico. Quaisquer que fossem as razões das antigas migrações, retenhamos pelo menos que foram sem a menor dúvida complexas e que a priori não é possível descartar as de ordem religiosa. Mas acima de tudo, e é por essa razão
que recordamos rapidamente sua história , devemos ter presente que
as sociedades tupis-guaranis estavam em plena evolução política, no
século XVI ; e não eram , de forma alguma, povos oprimid9s mas, ao
contrário, conquistadores e opressores. De modo que (exceto se admitíssemos que esse conjunto coerente que é a religião da Terra sem
Mal pudesse ter surgido, bruscamente e ao mesmo tempo, em todas
as sociedades tupis-guaranis, coincidindo com a chegada dos europeus) somos levados a formular a hipótese de que o profetismo gerou-se na medida exata em que as sociedades se transformavam e ampli~vam , como a.contrapartida crilica e negadora das transforma-
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ções políticas e sociais que se inauguravam. Talvez o " messianismo" traduza sempre um estado de desequilíbrio social: no caso que
nos interessa, não há necessidade alguma de invocar a chegada dos
brancos para encontrar uma causa para o desequilíbrio que já a recente história dos tupis-guaranis pode explicar muito bem.
Portanto, é necessário analisar esses "movimentos messiânicos"
que, periodicamente, impeliam os tupis a realizar vastíssimas migrações à procura da Terra sem Mal. Tentaremos mostrar que não têm o
menor parentesco com "sublevações político-místicas que se propõem
a frear a desorganização social e· cultural'', 1O para retomar uma definição de M'étraux. Por um lado, com efeito, não têm estritamente nada de político; por outro lado, bem longe de "frear" a desorganização
social, pelo contrário, eles a promovem.
Se a religião dos tupis-guaranis foi mal compreendida, é que se
confundiram, a nosso ver, sob o termo único de " messianismo", movimentos na realidade profundamente diferentes, uns exclusivamente
religiosos e que a partir de agora denominaremos proféticos (a procura da Terra sem Mal), os outros unicamente políticos (a resistência
aos espanhóis ou ·aos portugueses), movimentos cujo único ponto comum era terem carafs por atores principais.
Ilustraremos sucessivamen~ esses dois tipos de ação, recorrendo
aos tupis para exemplificar a prímeira, aos guaranis, para a segunda.

As migrações dos
tupis para a Terra sem Mal
Não é impossível, como sugere Alfred Métraux, qu·e migrações semelhantes se tenham produzido antes da chegada dos europeus. Depois da conquista, em todo caso, é sabido que várias migrações efetuadas por tribos tupis ou guaranis tiveram como fim exclusivo a
busca da Terra sem Mal. Não caberia relatar todas aqui, ainda mais
porque muitas delas já foram objeto de estudos pormenorizados (de
Nordenskiold e Métraux, especialmente); só recordaremos algumas,
propositalmente escolhidas dentre as primeiras.
A ~ais antiga que conhecemos deu-se por volta de 1539, impelindo milhares de tupis do Brasil até o Peru. Embora aproximativa, essa
primeira data é a mais provável, pois o conjunto das fontes que mencionam essa migração concorda em atribuir-lhe uma duração de dez
anos. E sabe-se que se encerrou em 1549, data em que os índjos, che.:
gados ao Peru , foram captu!ados pelos., h~~itantes
da cidade de Cha..
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chapoyas; estavam reduzidos a trezentos. Talvez não seja inútil relembrar por que razão este acontecimento foi celebrado em crônicas:
não é que a vinda desses índios desconhecidos e originários de remota
região bastasse para fascinar os espanhóis; mas a narrativa que fize- ·
ram da sua viagem tinha, em compensação, do que interessá-los no
mais alto grau, pois vinha confirmar uma das suas crenças mais caras. Com efeito, os tupis contaram que haviam atravessado uma região fabulosamente rica em ouro e pedras preciosas: esse país era provido de "tanta riqueza que afirmaram haver ruas mui compridas en. tre eles, nas quais se não fazia outra coisa senão lavar peças cf ouro e
pedrarias". 1 1 E os espanhóis logo se convenceram de que esses selva. gens nus certamente haviam localizado o Eldorado: várias expedições
que, no decorrer dos anos seguintes, partiram do Peru para a bacia do
rio Amazonas (em especial a de Pedro de Orsúa) foram suscitadas por
essa esperança. Ver a que se deve, neste caso preciso, o nosso saber,
permite medir a extensão do que ignoramos: em suma, é ao encontro
fortuito de um fragmento da história índia com um mito europeu que
devemos o nosso conhecimento atual dessa história.
Conhecimento por sinal muito impreciso, pois não se sabe exatamente de que ponto do litoral brasileiro 12 esses tupis partiram , nem
que itinerário seguiram. Em todo caso, realizaram uma das mais vastas migrações conhecidas e não é absolµtamente excessiva a duração
de dez anos que lhe é atribuída. Eram cerca de doze mil (a estimativa
varia de doze a catorze mil, segundo os autores) quando abandonaram seu território. Um cronista~ Gandavo, afirma que o objetivo da
sua migração era procurar a Terra sem Mal: "Como não tenham fazendas que os detenham em suas pátrias e seu intento não seja outro
senão buscar sempre terras novas, a fim de lhes parecer que acharão
nelas imortalidade e descanso perpétuo." 1 3 A esse respeito, M étraux
observa: "Como não é possível que Gandavo tenha inventado esse
pormenor, acredito que realmente tenha sido esta a razão do seu êxodo, embora os demais cronistas o atribuam, quer ao temor da servidão, quer ao espírito de conquista." 14 Acrescentemos ao seu argume11 to que a própria amplidão dessa migração já militaria, se necessário fosse, em favor da sua origem religiosa: se fossem razões econômicas internas (necessidade de conquistar novas te rras) ou razões
de política externa (preocupação de escapar dos colonizadores portugueses) que motivaram os índios, não há dúvida de que poderiam ter
encontrado condições satisfatórias, sob esse duplo aspecto , sem precisarem afastar-se tanto. Não é, tudo. A hipótese de uma migração efetuada com um obje,tivo de conquistas casa-se mal com o fato de que
esses tupis haviam deixado de pratic~r a agricultura: durante o decênio que passaram atravessando a. tlptesta, não procuraram estabele. cer-se em lugar algum. A o~servação .de Gandavo. de que os índios
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não possuíam terras cultivadas, é parcialmente errônea, na medida
. em que esse autor vê a causa ocasional das migrações naquilo que é
mais propriamente a sua con~eqtj.ência. Voltaremos a tratar desse
ponto. Notemos, em todo caso, que a ausência de agricultura prova
que Gandavo não se enganou a respeito da causa final dessa migração. Quanto à outra razão adiantada pelos cronistas espanhóis (fugir
da servidão) é inaceitável, porque não tem a menor consideração pela
história. Com efeito, devemos recordar que nessa data não se pode
praticamente falar de colonização: só existiam duas "capitanias" hereditárias, de São Vicente no sul, de Pernambuco no norte (esta fundada em primeiro lugar), e sua existência era estritamente jurídica. Na
verdade, franceses e portugueses disputavam ferozmente alguns pontos do litoral brasileiro, aonde vinham antes de mais nada pelo comércio de pau-brasil. Eram pouco numerosos diante de índios numerosíssimos e belicosos, com os quais apenas desejavam, por enquanto,
estabelecer pacíficas relações de troca. Não se vê que motivo, a não
ser a procura da imortalidade, podia incitar uma dezena de milhares
de índios {em outras palavras, a população de pelo menos dez aldeias
inteiras) a abandonar pura e simplesmente um território que dominavam , para enfrentar os riscos de um périplo tão longo. Até mesmo o
desenlace dessa aventura coletiva vem revelar sua verdadeira finalidade: ao fixar um termo que talvez já se adivinhasse impôssível de alcançar. tal viagem era por essência interminável. Bem o mostra essa
migração - que só acabou por falta de migrantes.
~

Temos, portanto,
um. exemplo de profetismo antigo o bastante para
.
nada dever aos europeus. Quando muito, pode-se admitir que a chegada destes possa ter sido interpretada como um prelúdio do cataclisma - e, neste caso, ainda era cedo demais para que os profetas pudessem saber até que ponto estavam certos. Se, posteriormente, a colonização desempenha algum papel, é simplesmente o de catalisador:
a ..atureza e a significação do profetismo não são absolutamente modificadas por ela.
A implantação, durante a segunda metade do século XVI, dos tupinambás no Maranhão fez-se em três migrações sucessivas, a última
das quais ( 1609) certamente determinada pela vontade de alcançar a
Terra sem Mal. Anteriormente, os tupinambás haviam feito várias
tentativas com a mesma finalidade, malogrando quase que de saída.
"Em 1562, três mil índios da B.ahia se refugiaram no mato para seguir dois pajés que os haviam ·atraído por 'suas mentiras e astúcia~
diabólicas'. Os jesuítas conseguiram deter esse êxodo, como em várias
nutras. ocasiões, recorrendo se preciso à força.'' 15
Durante uma 'cias suas viagens, provavelmente em 1609, ·La Ravardiére (capitão huguenote que recebera cartas patentes do rei Henri-
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que IV concedendo-lhe, em 1605, as terras que iam "desde o rio das
Amazonas até a ilha da Trindade") encontrou um grupo de índios potiguares originários de Pernambuco: haviam abandonado sua terra
para partir à procura da Terra sem Mal. La Ravardiére conduziu-os à
ilha de São Luís do Maranhão, onde o padre Yves d'Évreux os encontrou três anos mais tarde. Um cacique, Jacupen, narrou esta expedição ao padre Yves: " ... recorda-me a crueldade de Jurupari contra
nossa nação: pois ele fez morrer a todos nós e convenceu os nossos
barbeiros a nos conduzir ao centro de uma floresta desconhecida, onde não parávamos de dançar, sem nada termos para nos alimentar á
não ser palmito e caça, motivo pelo qual muitos morriam de fraqueza
e debilidade. Quando saímos dali e viemos para os barcos do Morubixaba La Ravardiere nessa ilha do Maranhão, Jurupari armou-nos outra emboscada, incitando por intermédio de um francês os tupinambás a massacrar e comer muitos dos nossos." 16 Yves d'Évreux explica a seguir o sentido desse discurso: como os índios haviam seguido
um grande profeta que lhes prometia " irem possuir uma bela terra,
na qual todas as coisas viriam naturalmente segundo o desejo, sem
que eles sofressem nenhuma pena ou trabalho". 17 Vários milhares de
índios abandonaram, nessa ocasião, suas aldeias para segui-lo : sessenta mil, segundo d'Abbeville, que relata a mesma migração. Durante
a viagem , muitos deles morreram, afogando-se ao atravessar algum
rio, mortos pelos inimigos encontrados a caminho, enfraquecidos demais pela fome para terem condições de prosseguir, etc. Os sobreviventes detiveram-se finalmente " no centro de uma floresta desconhecida'', a mais de seiscentas léguas do seu ponto de partida, pelo que
diz d'Abbeville, quando La Ravardiere deparou com eles e pôs termo
à sua migração. Essa parada na floresta era apenas provisória: fora
decidida pelo profeta, que intimara os índios a ''permanecer ali dançando, até que seu espírito lhes ensinasse o lugar para onde deviam
ir" . 18 Também aí nenhum equívoco é possível: a Terra sem Mal
constituía o único objetivo dessa migração. Os tupis não tinhatn chegado até aí para conquistar novos territórios; se se imobilizaram na
floresta, não foi por força de preocupações econômicas - fazer o
plantio - mas movidos por obrigações rituais: enfraquecidos, alimentados exclusivamente dos produtos de sua coleta, ainda por cima
tinham que dançar. A procura da Terra sem Mal é uma longa ascese.
Outra migração se produzira na mesma floresta,_alguns anos antes.
Claude d'Abbeville situa-a sete anos antes da sua chegada, portanto
em 1605: segundo ele, era dirigida por um português. Métraux põe
em dúvida essa afirmação e considera mais provável que se tratasse
de' um mestiço: "É pouco provável que essa personagem fosse portuguesa, como diz d'Abbeville, pois nenhum europeu teria sido capaz
· de assimilar a cultura _indígena a ponto de deixar-se guiar, na sua
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ação, por tradições míticas. É mais verossímil que se tratasse de um
mestiço que, como tantos dos seus congêneres. fosse movido pela sua
própria marginalidade; não seria o único, dentre seus semelhantes. a
haver participado dos movimentos político-religiosos." 19
Sabe-se, com efeito, que a partir do século XVII vários profetas foram mestiços; talvez sua própria marginalidade os levasse a escolher
esse papel, mas essa posição particular coincidia, como vimos, com a
que caracterizava os cara {s indígenas, sem o que não poderiam obter
êxito algum . De outra maneira, é impossível compreender que aldeias
inteiras pudessem seguir, sem hesitação, essas personagens vindas
não se sabia de onde: a sociedade tupi reconhecia um lugar para os
marginais. Esse ca rat', mestiço ou português, tinha partido de Pernambuco, conta-nos d'Abbeville, conduzindo um séqüito de oito a
dez mil índios. Os tupinambás o consideravam como um grandessíssimo profeta e por isso encaravam com alegria a perspectiva de uma
viagem longa e difícil. Dava a entender "que não era homem nascido
de pai nem de mãe como os outros. porém que tinha saído da boca de
Deus Pai". 20 Sem dúvida tais termos são de um mestiço, mas o discurso é mesmo de um cara[; e todos os feitos , gestas e di tos desse
profeta deviam ser completamente familiares aos índios: " Dizia que
era ele quem fazia a terra frutificar, que para esse fim lhes mandava o
sol e a chuva; em s uma, que lhes dava todos os bens e alimentos que
possuíam ... Quando o convidavam a beber ou comer escusava-se, dizendo que não tinha necessidade alguma de alimento corporal para se
sustentar, como as demais criaturas; mas que se nutria de um licor
que Deus lhe enviava do céu. E, de fato , nenhum dos índios nunca o
viu beber nem comer, enquanto estiveram com ele.·· ] 1
Claude d'Abbeville dedica um capítulo muito interessante à descrição da migração provocada por esse mestiço: sua narrativa dá alguma
idéia das dificuldades consideráveis que os índios deviam enfrentar
durante essas viagens em busca do lugar da imortalidade. O avanço
era sempre bastante vagaroso: é de se imaginar que tamanha massa
de gente não devia deslocar-se facilmente; crianças e velhos atrasavam a marcha e era necessário providenciar com ida durante a andança: caça e coleta ocupavam uma parte do tempo, de modo que não se
devia percorrer uma longa distância numa só jornada, sendo próxi mas as etapas. Além disso, a alimentação logo se tornava insuficiente: não há dúvida de que levavam víveres -· farinha de mandioca ou
de milho - mas que rapidamente se esgotava m. Então precisavan1
parar. às vezes desmatar um espa"o na floresta. plantar e. aguardar
uma colheita . Mas, salvo o caso de fome muito grave, era sem dúvida
basta nte raro que parassem para cultivar e essa agricultura praticada
por assim dizer de passagem estava muito longe de atingir. na sua variedade e rendimentos, a que se fazia em tempo normal. ..\ s migra-
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ções pressupunham, po·rtanto, uma alteração radical da vida econômica tradicional: sabe-se que os tupis-guaranis eram excelentes agricultores. Podiam produzir, anualmente, quantidades de mandioca e milho muito superiores ao necessário para satisfazer suas necessidades
alimentares e gastavam esses "excedentes" nas grandes festas de bebidas. 22 Ora, a economia dos migrantes reduzia-se praticamente a uma
economia de coleta: cultivavam muito pouco, e até mesmo nada em
absoluto, a não ser em caso de absoluta necessidade. Quer isso dizer
que sua economia transformava-se, literalmente, em economia de
sub.sisténcia.
"Pelos caminhos essa grande multidão só se alimentava das raízes
da terra, dos frutos das árvores, do peixe que pescavam, de pássaros
que pegavam, e de outras espécies de animais, assim como da farinha
que levavam ... " 23 Aliás, como vimos em várias ocasiões, os profetas
praticamente não encorajavam os índios a trabalhar, gabando-se de
que obteriam o necessário para eles. Fomes e doenças dizimaram-nos
com freqüência. Não era tudo: também precisavam combater os inimigos cujo território atravessavam. Nessa migração de 1605, os tupis
chocaram-se, entre outros, com franceses, conseguindo - após combates mortíferos - desalojá-los sucessivamente de três fortes em que
estes se haviam refugiado. Foi durante o último combate que o profeta que os conduzia foi morto: os sobreviventes da aventura regressaram , nessa ocasião, a Pernambuco, de onde haviam partido. Esse fracasso, porém, não impediu de forma alguma os mesmos índios, quatro anos mais tarde, de seguir outro caral no mesmo itinerário; foi
sem dúvida porque já tinham consciência de que também essa segunda tentativa estava a ponto de malograr que La Ravardiere conseguiu
convencê-los a desistir.
Contudo, se acontecia que depois de longo tempo de vã procura os
índios perdiam a confiança no seu profeta (e nesse caso não hesitavam um só momento em abandoná-lo, ou mesmo em matá-lo), a sua
fé na possibilidade de alcançar o lugar da imortalidade, por sua vez ,
nunca foi abalada. Os fracassos eram sempre atribuídos a causas acidentais: desobediência às práticas, insuficiente devoção, poder insufi. ciente do guia, erro quanto à localização da Terra sem Mal. .. ; nunca
os tupis os interpretaram como prova, ou sequer indício, da impossibilidade da sua procura: por isso estavam sempre dispostos a tentar
novas aventuras.
Todas as migrações religiosas conheceram desenlaces catastróficos.
Não falemos das que, futuramente, viriam a ser reprimidas com violência pelas autoridades locais. Basta analisar as migrações que nenhum impedimento exterior veio bloquear, para perceber que estavam necessariamente fadadas ao fracasso, pela própria lógica da escolha que as motivava.
Vimos as dificuldades por que passavam
os ín.
..
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dios durante seu error provisório - um provisório que podia durar
muito tempo e que, para dizer a verdade, não tinha fim , pois existia à
espera de um termo inacessível: às fomes inevitáveis (necessárias porque parar de cultivar, jejuar, faziam parte das condições de acesso à
Terra sem Mal; lembremos os discursos dos carais),24 acrescentavam-se os combates ou, quando bater-se não era necessário, os dias
inteiros consagrados à dança. A procura da Terra sem Mal era, sem
nenhuma dúvída, uma prova terrível e mortal para muitos. Compreende-se que, dos d'oze mil tupis que partiram do Brasil em 1539,
apenas trezentos tenham chegado ao Peru dez anos mais tarde. Seria
possível outro resultado? Devemos interrogar-nos sobre o que está
implícito na migração e compreenderemos que o fracasso já está inscrito de antemã.o, no próprio projeto.
De onde vem, com efeito, a necessidade da própria viagem? Sabe-se que os tupis-guaranis estavam tão profundamente imbuídos da
realidade geográfica do seu paraíso que sempre estavam dispostos a
empreender a sua procura. Tão grande era sua certeza que, se não o
descobrissem onde supunham ser seu lugar, ou caso sua marcha acabasse levando-os a algum obstáculo intransponível que os forçasse a
se deter (como aconteceu com os apapocuvas ao chegarem às margens do Atlântico), não hesitavam em partir novamente, numa outra
direção. Certamente os caraís interpretaram mal os mitos; se não
descobriram a Terra sem Mal a leste, é porque sem dúvida ela se encontrava a oeste; bastava retomar o caminho. Tal perseverança desperta respeito. Como o herói da montanha encantada, cujo cume se
afasta à medida que ele escala seu flanco, talvez esperassem que, aceitando a prova, acabassem vendo a magia dos seus ritos romper o encantamento e desvendar, mas a cada um por si, a terra desejada.
Pois suas longas peregrinações através do espaço representavam
também o tempo necessário para se consumar a lenta mutação dos·
espíritos e dos corpos, sendo apenas ela ~paz de torná-los dignos de
ascender .ao término da sua busca. E essa mutação passava pelo
abandono das normas sociais. Eis aí a prova e o sentido da viagem:
abandonar uma aldeia e um território é, simultaneamente, renunciar
ao essencial das atividades econômicas, sociais e políticas que se enlaçam nesse espaço. Já sublinhamos o transtorno na economia que a vi~
da nômade acarretava e é apenas sobre esse aspecto que as crônicas
nos fornecem informações. Mas não era o único. E não precisamos
de nenhuma informação para deduzir o que se podiam tornar as regras de residência, as referências a grupos locais ou genealógicos, neste espaço não-territorial, destinado exclusivamente a ser percorrido.
Quanto à vida política, sabe-se que, durante todo o tempo da migração, o grupo era inteiramente dirigido pelo profeta: só ele decidia que
caminho seguir, quais trabalhos e gestas cumprir. Nenhu~a alusão,
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nas narrativas de migrações, a qualque't" papel dos chefes: sem dúvida,
estes já não tinham voz no capítulo. A esse respeito, a narrativa do
cacique Jacupen deixa manifestar-se uma segura hostilidade ~os "barbeiros'', reveladora do estado de conflito que opunha chefes e profetas. Tudo permite supor que a autoridade política não era mais reconhecida: as normas políticas eram substituídas pelas exigências do ritual; ora, estas procediam da negaçã~ daquelas. Não é certamente por
acaso, nem por falta de observação, que nunca são mencionados os
chefes nas migrações: que atividade poderia ter um chefe, fora do
quadro da aldeia e da província em que exercia normalmente suas
- ?
fiunçoes.
.
. ..
. _ .
Abandono das atividades econômicas e pobt1cas trad1c1onais, do
sistema de referência espaço-temporal que liga os grupos entre si e situa cada indivíduo: é a vida social inteira que se vê, deliberadamente,
abalada. O error vem justamente permitir que s~ escape dela. Assim,
inaugurar a longa march_a rumo à Terra sem Mal não é apenas ~ôr-s~
~ percorrer o espaço até atingir o lugar supost? da terra prometida; e
muito mais: querer escapar do peso - demasiado humano - da coletividade. No capítulo anterior, havíamos sublinhado o caráter 1:1egador dos discursos dos carais : o que neles se dizia vinha consumar-se
na prática do nomadismo.
.
.
Deve-se ainda perguntar onde está o mal, de que a outra terra está
precisamente isenta? A Terra sem Mal nos é .de~crita inicialmente como um lugar de abundância: o milho cresce sozmho, as flechas ~lcan
çam espontaneamente a caça ... Opulência e lazeres infinitos. Mais ~e
nhum trabalho, portanto: danças e bebedeiras podem ser as ocupaçoes
exclusivas. Nem tampouco regras de casamento: "Dêem suas filhas a
quem 'vocês quiserem", diziam os carais .·O q~e traduz s~m dúvida a
recusa das duas prescrições essenciais dos tup1s, a do primo cruzado
e a do tio materno, mas - mais profundamente - a recusa de toda
proibição: pois, se tudo é permitido, nenhuma união é incestQo~a.~5
Quer dizer que o mal - trabalho, lei - é a sociedade . A ausenc1a
de mal - a terra sem mal - é a contra-ordem. Não é por acaso que
as únicas atividades sociais destinadas a se manterem na Terra sem
Mal são as festas de bebidas: essas festas são também, na ·sociedade, a
expressão da contra-ordem (ao mesmo te~po, sem ?úvida, ~ue _são o
meio de controlá-la). Finalmente, a Terra sem Mal e o lugar da Imortalidade, enquanto nessa terra os homens nascem e morrem: com~ _se
fosse tal a correspondência entre a ordem social das regras (~ue u~
plica troca matrimonial, trabalho, etc.) e a ordem n~tural da geraçao
(que implica nascimento e morte) que bastasse abohr aquela p~ra se
libertar d.esta. O homem nasce bom (nasce para ser deus), a s?c1edade
deprava-o °(abole sua natureza divina): pod~ria ser este o axioma d_a
antropologia dos tupis, .ou do que se podei;1a chamar. sua antropod1..
ceia.
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A procura da Terra sem Mal é, portanto, a recusa ativa da socieda. de. Autêntica ascese coletiva que, por ser coletiva, só pode fadar os
índios à perdição: se as " migrações" devem fracassar, é exatamente
porque já o projeto que as anima - a dissolução deliberada da sociedade - é suicida.
O pensamento da Terra sem Mal não se redui, portanto, ao pensamento de um Alhures estritamente espacial. Trata-se de pensar um
Outro do homem, absolutamente isento de coerção: homem-Deus.
Mas, se é talvez possível gozar dessa liberdade, isso não é dado: é necessária a mediação, a viagem ascética que mostra que se ' deve abando~ar o humano ~ara que, no homem, realize-se o deus. Viajar é
aceitar a aposta. Ve-se que, na desmedida do seu desejo, os tupis não
eram desprovidos de sabedoria: sabiam que a morte da cultura era o
preço a pagar pela exigência humana de compartilhar da felicidade
dos deuses.
Aqui estamos longe do esquema clássico dos movimentos mess1an1cos.' em que o religioso e o político convergem na realização de
um projeto comum: a sobrevivência de uma sociedade, ameaçada por
outra na sua própria existência. Porque à sua volta cristalizam-se todos ?s valores culturais tradicionais, a religião vem a ser a força de
coesao que melhor pode responder a um questionamento que vem de
fora. O profetismo tupi é exatamente o inverso de um messianismo:
nasce de uma cultura que segrega por si mesma seu próprio questionamento e na qual a religião, por ser o lugar dessa critica, gera adispersão. As " migrações" para a Terra sem Mal ilustram dessa maneira
uma das possíveis saídas para a crise - manifestada pelas tendências
i~conciliáveis do religioso e do político - das sociedades tupis-guaran1s: a autodestruição dessas sociedades.
• A

o

Os caraís e o poder político
A an~l~se da posição ambígua dos cara{s sugeria a o~tra possibilidade teor1ca na qual poderia resolver-se a crise: o advento de um novo tipo de poder, com o homem-deus que se tornasse chefe. Talvez
fosse este o caminho que estavam tomando os guaranis. O que sabemos da sua história permite supor que, por um lado, os carafs tentava_m efetivamente conquistar o poder político, mas que, por outro, tinham poucas probabilidades de obtê-lo.
É notável que não se conheÇam grandes migrações guaranis para a
Terr~ sem Mal na mesma época em que estas eram realizadas pelos
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tupis. As únicas migrações religiosas atestadas na história pós-colombiana dos guaranis datam do século XIX ; são as das tribos do sul
de Mato Grosso: oguauíva, taõiguá e apapocuva - trataremos delas
mais adiante. No século XVI, a atividade dos car-afs é muito diferente e não é profética em nada: com efeito, foi muitas vezes sob a sua liderança que se organizou, desde o começo, a resistência à colonização
espanhola. Não prometiam aos índios imortalidade e juventude perpétua - mas propunham libertar da encomienda as aldeias que já
haviam sido submetidas a ela. Seu projeto não era a procura de uma
outra terra, mas a reconquista da terra de que começavam a se verespoliados e, se empolgavam numerosas aldeias com sua liderança, não
era para peregrinações intermináveis, mas em expedições guerreiras
contra as pequenas cidades fortificadas que começavam a se multiplicar, ocupando cada vez mais seu território.
Não há nada em comum entre isso e a procura da Terra sem Mal.
Ora, não foi por acaso que algumas das guerras contra os espanhóis
foram provocadas e dirigidas por profetas, em vez de chefes: é que·
eles tentaram aproveitar a situação criada pela presença dos estrangeiros para garantir seu poder. Quer dizer que súa ação foi estritamente
polt'tica. Quer dizer, também, que, se ela difere da situação exemplificada pelos tupis, nem por isso teria cabimento assimilá-la aos movimentos político-religiosos "revivalistas". Se os carat's tratam de lutar
contra os colonizadores, empenham-se ainda mais em concluir pela
sua vitória o conflito que os opõe aos chefes. As astúcias da História
viriam anular as suas: se é verdade que durante o século XVI os espanhóis foram submetidos a severos reveses, também foram admiravelmente bem servidos por esta situação. Devemos reler a história da
conquista do Paraguai: nada esclarece melhor a situação política interna dos povos guaranis do que a narração dessas guerras. Exporemos dois episódios diferentes. O primeiro é a tentativa de revolta de
várias aldeias, algumas das quais já submetidas à encomienda, as outras ameaçadas de logo o serem, devido à sua proximidade das primeiras: é a história da insurreição conduzida por Obera. O outro, que
põe os índios em conflito com os jesuítas e não com os colonos, é o
episódio da resistência, e fmalmente da "conquista espiritual", de
uma vasta região do Guairá em que os espanhóis ainda não haviam
penetrado. Um dos chefes índios foi Guiravera.
Escolhemos de propósito dois episódios já analisados por Alfred
Métraux: interpretando-os como movimentos messiânicos, este último fornece deles uma imagem curiosamente deformada. Contudo,
ninguém conhecia as crônicas melhor do que ele. Mas compare-se seu
relato desses dois momentos da história guarani com as fontes em
que se inspira e se perceberá como ele é parcial: Métraux se interessa
pelas personagens, não pelos acontecimentos. Influenciado pelas pes-
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quisas recentes sobre os movimentos messiânicos, só retém dos cron~tas as informações que se referem à personalidade dos profetas,
sem prestar atenção à história da qual foram os protagonistas. Mas,
para consid~rar "messiânica'' uma ação, basta que ela seja provocada
por um profeta? O próprio Métraux reconhece que são necessárias
outras condições: "a crença num profeta ou homem-deus, o desenvolvimento de uma ação tendente a acelerar o advento da Idade de
Ouro, a reação social e cultl}r~l contra a civilização branca e, muitas
vezes, também a formação de uma nova religião siocrética. "26 O em.,
baraço sentido por Métraux diante dos fatos tupis-guaranis é causado
porque continua a pensá-los com referência aos messianismos assim
definidos, quando ele já havia pressentido sua diferença. A apresentação da sua última obra nos esclarece o seu procedimento:
"Quando esse estudo foi escrito, 27 os messianismos primitivos mal
eram conhecidos... Minha interpretação dos fatos sut-americanos teria sido mais matizada, e certamente mais precisa, se eu tivesse podido situá-los na ~ua verdadeira perspec tiva."28 Espantosa tomada de
posição, pois com~ é possível declarar, de antemão, que tal é sua verdadeira perspectiva? Também se pode ler, na sua apresentação: " ... eu
já tratara da ação de certos mágicos que, no início da colonização e na
época contemporânea, fizeram reviver antigos mitos entre os índios
tupis do litoral e os guaranis do Paraguai e os conduziram à procura
· do Paraíso. ".29 Reviver antigos mitos no início da colonização? Admitamos que a interpretação " revivalista" seja, a rigor, aceitável, se
aplicada a um passado recente; na aurora da era colonial, quando a
cultura guarani estava perfeitamente intata, é gr~tuita. O erro metodológico consiste em transpor, sem mais, uma análise feita para uma
cultura e uma época dadas a outras culturas e épocas: porque um elemento - o profeta - está presente em todos os casos, conclui-se que
os conjuntos são idênticos. Daí.se podem confundir f enô~enos muito
diferentes que, na mes ma ocasião, se produziram entre os tu pis e os
guaranis: a procura da Terra sem Mal e a busca do poder político;· e
pode-se explicar a história remota dos · guaranis pelo seu passado recente - já que esses conjuntos complexos se vêem reduzidos ao seu
único denominador comum: a personagem do caral. Embora não
conseguisse desligar-se de tal. procedimento, Métraux percebera suas
dificuldades, já que cuidava de distinguir os tupis-guaranis: "Nesse
estudo, tratar-se-á antes de mais nada dos messias e dos profetas indígenas. Estudaremos menos as crenças messiânicas num Paraíso
Terrestre, de que já falamos em outro lugar... Trata-se efetivamente
de movimentos messiânicos, mas diferem da maior parte dos que conhecemos graças ao seu caráter puramente indígena." 30 Portanto, ele
mesmo nos incita a buscar outra explicação. Tentamos mostrar a originalidade do prof~tisn10 áa Terra sem Mal. Gostaríamos de mostrar
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agora que certos movimentos, também qualificados de messiânicos,
. dep~nde~ de outra análise.
É Lozano quem nos fornece a narrativa da sublevação comandada
por Obera em 15 79. 31 O bera - cujo nome, conta Lozano, significa
· "esplendor" em espanhol32 - era um grande mago e chefe de aldeia
nas cercanias de Assunção: numa região submetida, portanto, ao regime da encomienda . A nova situação ainda .não afetara o modo de
vida tradicional; e Lozano esclarece que, embora · todos os índios do
lugar f ·1essem nomes cristãos, haviam permanecido tão firmes n·a
gentilidade como antes de receber o batismo; floresciam particularmente a arte mágica e outras "abon1inações". Obera propôs aos índios libertá-los da submissão aos espanhóis, operação que tinha certe. za de poder realizar, pois, como dizia, tornara-se senhor do cometa
que aparecera e sumira no ocidente dias antes. Em suma, ele era cara{ - dava-lhes portanto a caução do seu poder de homem-deus.
Convenceu não somente os seus, como obteve sigilosamente a aliança
de três aldeias vizinhas. Partiu então com a gente dessas quatro aldeias, enviando numa direção uma parte do seu exército e tomando
pessoalmente o rumo do rio Paraná: pretendia obter o ~áximo de
·alianças para regressar com reforços e atacar Assunção. O resultado
da sua iniciativa não se fez esperar: em toda parte os guaranis tomavam as armas, de modo que muito rapidamente estava rebelada toda
a província, com exceção dos encomendados de Villarica. " Não restou um único índio nas demais encomiendas que aceitasse servir aos
espanhóis; muito ao contrário, começaram a infestar todo o país com
ataques repentinos. ' ' 33
O perigo era grande. Para enfrentá-lo, o governador da província,
Garay, decidiu tomar pessoalmente a chefia de uma pequena tropa de
soldados bem armados (cento e trinta se tanto, pois não se podia desguarnecer Assunção), com o objetivo de cortar a rota de Obera e impedir os guaranis do rio Paraná de se juntarem aos revoltosos da região de A·ssunção. 34 Chegando junto às nascentes do lpanê, Garay foi
informado de que um primeiro grupo de índios se dirigia a marchas
forçadas para este ponto: decidiu então estabelecer às pressas um
campo fortificado e aguardá-los nele. Os espanhóis mal terminavam ·
de se fortificar quando viram surgir da floresta dois guerreiros guaranis. Nus e sem armas, estes avançaram até alcance de voz e desafiaram para combate singular dois espanhóis munidos de escudo e espada ou lança. Eram enviaçios por seu chefe Tapuí-Guaçu, com a missão de vencer sem arco nem flecha e a despeito da desigualdade das
armas. O duplo combate aconteceu, para derrota, como era de se esperar, dos guaranis. Feridos, voltaram para fazer seu relato a Tapu~~
-Guaçu que, ao que se diz, irritado com sua covardia, mandou mata-los imediatamente. Em todo· .caso, sua derrota pareceu
de mau
.
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augúrio ao chefe, levando-o a duvidar do poder e das promessas de
Ober.a. Encontrou meio, lançando mão de um pretexto qualquer, pare
~eunrr o conselho dos guerreiros e abriu-o com um discurso cujo teor
e o seguinte: J S os negócios públicos que põem em jogo o interesse de
todos não podiam ser conduzidos em função da opinião de uma só
~essoa, por m~is avisada que fosse. O gosto que os guaranis sempre
tiveram pela hberdade, sua reconhecida superioridade sobre os demais povos exigiam que não suportassem por mais tempo o jugo dos
espanhóis. Se Obera tivesse tanta facilidade para cumprir suas pro~
messas como para fazê-las, não há dúvida de que o seguiríamos sem
hesitar; mas já surgiam 'dificuldades, de modo que Tapuí-Guaçu
considerava não ter o direito de decidir, pessoalmente , por todos, o
começo de uma guerra que não s~ anunciava muito favoravelmente.
Que cada um dê sua opinião: vamos
seguir Obera ' ou aliar-nos sem
.
tardança aos espanhóis? Depois de assim formular a alternativa convidou o mais idoso do conselho a opinar em primeiro l~gar. Não vamos ater-nos ao pormenor dessas deliberações: defensores da paz e
partidários. da guerra tiveram que se enfrentar. Todos, contudo, concordaram num ponto: Obera os havia enganado; era apenas um pajé,
em nada superior aos outros, e não o h_o mem-deus que pretendia
ser. 36 Se, portanto, prosseguissem a guerra, não havia razão alguma
par3: se po~em sob as ordens de quem já lhes aparecia como impostor
e nao deviam. contar co~m nenhuma aluda sobrenatural.
Escolheu-se a pa~ e Tapuí-Guaçu enviou sem demora mensageiros
para oferecer sua
ahança
a Garay. O que Garav..r aceitou com a máxi•
•
ma presteza, ainda mais porque estava muito longe de esperar tal proP?sta. Os espanhóis vieram então instalar-se no acampamento guaram, sem levar em conta os índios descontentes com esta decisão." Um
destes, Cure~o, encontrou um meio, poucos dias depois, para utilizar
em seu proveito uma aliança que só aceitara com muito má vontade.
Sem nada dizer aos outros, conseguiu convencer Garay de que era urgent~ 3:tac~r o acampa~~nto do cacique Tapuimirim, a vinte léguas
de d1stã~cia: era necessano (argumentou) surpreendê-lo antes que ele
pud~sse Juntar-se a Obera. Guiados por alguns índios, os espanhóis
pa~ti~~m e atacaram.' de madrugada, não so o acampamento de Tapuim1rim.. mas .t ambem algu~as aldeias vizinhas, massacrando toda a
ge~te, homens, mulheres, crianças, que na maior parte ainda dor~1am. J?e volta ao acampamento de Tapuí-Guaçu, Garay pôde ser
infor~aào - . já q~e a iniciativa de Curemo provocara, enquanto isso, violenta d1scussao - de que na verdade T apuimirim nunca tivera
a .me~~r i~tenção de aliar-se a O bera, mas que em compensação era o
pior irum1go de Curemo. Em suma, Garay havia sido apenas o instrumento (mas de que eficácia!) de um ajuste de contas.
Antes de continuarmos o fio dos acontecimentos; detenhamo-nos
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um momento nesse primeiro episódio, acerca do qual se convirá que
está bastante afastado de um "movimento de libertação mística".37
Não se trata de fatos passíveis de ser explicados como resultado de
uma reação de "desespero" a ser atribuído à colonização e que teria
impelido os guaranis "a escutar os profetas que se levantavam no seu
seio e lhes ofereciam, como solução, a fuga no rumo da Terra sem
. Mal, ou o advento de uma próxima Idade de Ouro."38 Não somente
inexiste qualquer alusão à Terra sem Mal (nem mesmo nos discursos
atribuídos a Obera), como ainda haveria algumas reservas a emitir
quanto ao entusiasmo alegadamente despertado pelo profeta nas diferentes tribos; aliás, esquece-se com muito simplismo que os guaranis
estavam divididos em tribos hostis, ao tratar-se deles como se constituíssem uma única nação. Não há dúvida de que Obera foi capaz de
ganhar para sua causa numerosos chefes, por ter conseguido pregar
uma guerra particularmente popular; mas, se a guerra era aceita, não
deixava de haver sérias reticências a respeito do prôfeta - como
mostram o episódio já citado e o fim da história.
Façamos abstração do que se refere à personagem de Obera (seus
gestos, seus discursos, sua maneira de viver, as marcas de respeito
que exigia dos outros... eram de um caraí) para só considerar os
acontecimentos: estes são apenas lutas por prestígio, conflitos políticos, rivalidàdes entre chefes, ou entre chefes e profeta. Nisso tudo
não existe sombra de uma preocupação religiosa, nada que evoque
uma reação de desespero. Devemos recordar, com efeito, que, nas
suas guerras intertribais, tupis e guaranis atribuíam particular importância às previsões dos xamãs: nunca partiam em guerra sem a caução do sobrenatural, a ponto de - uma vez iniciada uma expedição
- tomarem o menor sinal de mau agouro como pretexto para arrepiar caminho e aguardar uma conjuntura mais favorável. .. . . . e tão
inconstantes e pusilânimes são nesta parte", observa Gandavo, "que
muitas -vezes com partirem de suas terras mui determinados, e desejosos de exercitarem sua crueldade, se acontece encontrar certa ave,
ou qualquer outra cousa semelhante, que eles tenham por ruim prognóstico, não vão mais por diante com sua determinação, e dali consultam tornar-se outra vez, sem haver algum da companhia que seja
contra este parecer. Assim que com qualquer abusam destas, a todo o
tempo se abalam mui facilmente , ainda que estejam mui perto de alcançar vitória ... " 39 Por conseguinte, na circunstância que estudamos,
agiram com os espanhóis como era seu costume agir entre si: a derrota de dois guerreiros era prova suficiente de que o Céu não estava do
seu lado. Infinitamente mais interessante é a decisão do chefe TapuíGuaçu, porque foge completamente aos háb~tos: os duelos não faziam
parte dos usos guaranis - pelo menos os duelos entre inimigos.40
Por que, então, .ele impôs um combate preliminar e por que este
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combate deliberadamente desigual? A seqüência dos acontecimentos
permite compreender sua razão. Para o chefe, não se tratava de garantir que essa guerra (agora iminente, pois os inimigos estavam à
sua frente) contasse mesmo com o agrado dos deuses: só os xamãs
poderiam dizê-lo e o fato de que esta guerra era dirigida por um cara{
em pessoa deveria servir de penhor suficiente - sob a condição de
que se tratasse, efetivamente, de um autêntico caral. Ora, é isto
mesmo que,. de· repente, se vê questionado. O que o resultado do duelo permitiria verificar seria a autenticidade do próprio Obera: é esta
que o chefe põe em dúvida e quer averiguar antes de entrar em combate. Talvez esteja disposto a reconhecer. Obera, mas não sem antes
PÔ.-lo à prova. Fosse Obera um homem-deus, dois guerreiros deve~iam vencer, pouco importando as condições do combate; é o que se
ta ver. Tal procedimento não é habitual: não se pede a um xamã ou a
um caral que demonstre a todo momento seu poder, para julgar-se
em seguida se suas opiniões merecem ser ouvidas ou não. Pelo contrário: quando se cuida de consultá-lo sobre uma coisa tão importante
~?mo •. por exemplo, a oportunidade de uma guerra, é que s~u poder
Jª ~sta a salvo de qualquer dúvida. Quanto maior for seu prestigio,
mais amplas serão suas funções e sua autoridade efetiva; mas, também, mais graves serão as penas em que incorre. Pois, se acontece
que se engane sobre o resultado de uma batalha, pode ser executado;
cont~do, ª?tes disso ninguém lhe pedirá que justifique a confiança
~.ele investida pelo grupo: esta seria a mais supérflua das precauções,
Jª que todos sabem muito bem (e o xamã melhor do que qualquer outro) que as sanções disponíveis são suficientes para prevenir tais abusos de confiança. Por que, então, um chefe guarani quis que um cara( demonstrasse seu poder? Talvez porque este cara{ era, ao mesmo
tempo, o chefe de outra aldeia; mais provavelmente, ao que nos parece, porque se outorgara um direito exorbitante: decidira, sozinho ,
uma guerra na qual queria envolver todas as tribos guaranis - abolindo com isso, de direito senão de fato , as relações políticas intertribais, situando-se acima dos demais chefes - e invocava sua nátureza
divina para justificar seu bom direito. Unir-se à sua guerra significava, portanto, reconhecer-lhe esse direito. Talvez Tapuí-Guaçu se dispusesse a tanto, mas sob a condição de que O bera manifestasse sua
natureza divina; em outras palavras, de que comprovasse sua legitimidade . Uma vez desmascarada a impostura, todos os meios seriam
bons para combatê-la, inclusive a aliança com os espanhóis.
.P.assemos ao fim da história. De volta da expedição contra Tapuim1r1m, Garay soube de seus novos aliados que Obera e seus fiéis haviam construído um forte, protegido de todos os lados com paliçadas
e f?ssos. Cerca de três mil guerreiros,4.l conduzidos pelos caciques
mais renomados da região, havi~m-se concentrado ao seu lado e trei-
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navam para a luta, ansiosos de que os espanhóis viessem atacá-los. O
assalto era até aguardado.com certo ardor febril , tal era a impaciência
por ver os efeitos do auxílio sobrenatural prometido pelo profeta. Este fizera sacrificar e queimar um bezerro, cujas cinzas dispersava ao
vento, pressagiando assim a facilidade com que seriam aniquilados os
inimigos. Garay, que era mantido a par de todos esses preparativos,
decidiu desfechar o ataque. Foi violento e os guaranis logo puderam
constatar, às suas custas, · que os espanhóis eram guerreiros muito
mais temíveis, e suas armas mais mortíferas, do que haviam imaginado. Logo no pri.Íneiro entrevero, Obera fugiu. Assim que os guaranis constataram seu desaparecimento, deixaram de defender o .forte
para só pensar em recuar, e isso na mais arrematada desordem; desamparados pela fu.g a imprevista do chefe, os caciques eram incapazes de dirigir seus homens e .foi fácil para os espanhóis cortar-lhes a
·retirada; em ·algumas horas, estes últimos se tornavam senhores do
.campo de batalha: numerosos guaranis haviam sido mortos, os demais aprisionados, quase sem resistência. Um úriico chefe indio pôde
acreditar, num relance, numa possível vitória: para concluir, recordaremos seu gesto, pois é sintomático do estado de espírito dos guaranis
durante as guerras e permite, portanto, compreender o desenlace desta. Durante o abandono desordenado do forte , esse cacique, sem mais
cuidar dos seus, havia-se refugiado no tronco oco de uma árvore.
Pouco a pouco recuperou seu controle e, observando os espanhóis do
seu esconderijo, r.econheceu em Garay seu ~hefe; tentou então flechá-lo, convencido de que, morto este, os outros fugiriam; vendo Garay
perder o equilíbrio, acreditou - enganado - que o atingira mortalmente, e saiu do esconderijo gritando vitória: um tiro de arcabuz matou-o prontamente. Outro chefe, encorajado pelo seu gesto, arremeteu
sozinho contra os espanhóis, ferindo alguns destes antes de também
ser morto. Foram essas praticamente as únicas tentativas de resistência. Todos os demais, no mais completo desamparo, nem sequer pensavam em se defender: muitos foram mortos, trezentos aprisionados,
alguns conseguiram escapar. Entre os prisioneiros, encontrava-se um
dos três caciques que haviam acompanhado Obera desde que este partira de sua aldeia. Explicou a Garay o plano de Obera e, graças às
suas indicações, foi possível prender prontamente três mestiços que o
profeta enviara a uma região vizinha, para tentar também sublevá-la.
Depois disso, os espanhóis puderam regressar a Assunção, restabelecida a ordem na província. Quanto a Obera, ninguém mais ouviu falar dele.
Essa é toda a história. Não se trata de uma revolta mística que teria sido gerada por um sonho de idade de ouro ou por um desejo de
evasão para a Terra sem Mal. É a história de uma guerra "supratrialbal", provocada com
. intuitos políticos pelo profeta-chefe de uma
.
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deia, cujas intenções provavelmente não eram inocentes, ~esmo que
ele estivesse convencido do seu bom direito. Correndo o rIS.co. . de ver-se chamado à razão pelos que, menos astutos do qu~ Tapu1~Guaçu , o
haviam seguido, preferiu fugir, desmascarando assun a s1 mesmo.
A história de Guiravera talvez nos esclareça ainda melhor o estad9
de conflito que opunha chefes e profetas nas sociedades .~uaranis: E
ainda mais interessante porque se desenrola numa reg1ao perfeitamente intata do Guairá: os espanhóis ainda não a haviam colonizado
e por isso as aldeias guaranis não estavam submeti~as à :·e~comien
da" . Seguiremos o relato do padre Montoya, que foi o prmc1pal protagonista dessa história, do lado espanhol.42 Na_ época em _que ela se
situa, os jesuítas ainda hav:iam fundado apenas cmc~ r~duçoe~; a quase totalidade do Guairá estava povoada apenas por barbaros , quando Montoya empreendeu a conquista espiritual da província de Taiaoba - nome tirado do cacique principal que, no dizer de Montoya, governava várias das suas aldeias. Os jesuítas cobiçavam particularmente essa província, pois era muito populosa, de modo que, se conseguissem implantar-se nela, teriam muito maior facilidade em conquistar o restante do Guairá. " Essa província era infinitamente povoada e por gente de costumes pagãos por completo, muito guerreira,
muito afeita a comer carne humana." 43 Além disso, tinha grande
número de "feiticeiros" que passavam por divindades, vários dos
quais eram chefes de aldeias. A primeira tentativa do padre para penetrar na região fracassou. Guiado por uma quinzena de neófitos,
Montoya chegou sem maiores problemas a uma primeira aldeia, pouco importante (cerca de sessenta pessoas apenas), onde foi bem recebi- _
do e permaneceu dois meses (o tempo - diz ele - de inform~r-se
acerca da província inteira e de preparar as demais aldeias para sua
chegada). Mas, quando se dirigiu à aldeia seguinte, à distância de um
dia· de marcha, oito grandes feiticeiros , chefes das aldeias adjacentes e
que aparentemente vinham acolhê-lo, desencadearam os índios contra
ele: sete .dos que acompanhavam Montoya foram flechados e o
próprio padre só conseguiu salvar a vida graças ao devotamento de
um neófito que, para facilitar sua fuga, envergara sua batina, enganando dessa maneira os perseguidores. Os fugitivos tiveram que se
esconder durante vários dias na floresta para escapar aos inimigos,
antes de conseguir voltar à primeira aldeia, onde Montoya chegou
sem os objetos e paramentos do culto, que os "bárbaros" lhe haviam
roubado para presentear "a um grande mago que tinham e de quem
se diziam vassalos." 44
.
Antes de ousar uma nova expedição, Montoya considerou oportuno encontrar o cacique Taiaoba, que não era hostil à entrevista , mas
primeiro delegou um outro chefe. Este último examinou longamente
o padre e_ acabou declarando-lhe que, se o encarava dessa maneira,

TERRA SEM MAL

77

era para verificar o que os xamãs diziam acerca dos padres: que eram
monstros chifrudos, ferozes devoradores de carne humana, etc . Agora que pudera constatar que isso era mentira, preveniria Taiaoba, que
não colocaria mais dificuldades para ele vir. O grande chefe chegou,
efetivamente, alguns dias depois e o rumor logo se espalhou por toda
a província. O missionário resolveu então empreender uma segunda
tentativa, considerando as boas disposições do chefe , suficientes para
assegurar seu sucesso. Partiram e, após três dias de marcha através
de espessa floresta, chegaram a uma vasta clareira onde decidiram deter-se. Montoya erigiu uma cruz onde já pensava localizar sua futura
missão, enquanto Taiaoba, sem a menor dúvida mais bem informado
das relações políticas que prevaleciam dentro da sua província, enviava alguns índios à sua aldeia para pedir o reforço de todos os seus
guerreiros. Antes que estes chegassem, deu-se o ataque, conduzido
pelos mesmos " feiticeiros". Taiaoba organizou como pôde a defesa,
mas instou com o padre para que fugisse, aproveitando a escuridão,
já que sabia que um novo ataque seria desfechado ao alvorecer. Montoya teve tempo para batizar Taiaoba e os seus e depois escapuliu
com dois ou três guias.
A notícia desses,insucessos chegara até Villarica e um grupo de espanhóis decidiu conquistar pelas armas a província refratária. Setenta
homens bem armados, acompanhados por quinhentos encomendados, puseram-se a caminho. M ontoya, que tentara em vão dissuadi· los de empresa tão arriscada, seguia-os. Não foram longe: assim qu~
se aproximaram da primeira aldeia inimiga, foram atacados, construíram às pressas algumas fortificações e, desde esse mómento, defender-se fo_i. sua única preocupação. Depois de vários dias de combate,
conseguiram a duras penas regressar a Villarica, de onde haviam partido. Esses fracassos, longe de desencorajar o missionário, ?penas
contribuíram para aumentar seu zelo. Partiu pela quarta vez, acompanhado de apenas trinta índios, para "que a vitória sobre bestas tão
infernais só possa ser atribuída a Deus". Fez construir uma enorme
paliçada, com o objetivo de dissuadir eventuais atacantes, uma igreja,
e aguardou.
Guiravera, um dos grandes profetas da região. tentou em várias
ocasiões lançar um ataque contra o forte ... Havia um mago chamado
Guiravera, que ardia de furor e gana de me devorar. Fizera-se chamar de Deus e graças a todas as suas mentiras dominara essa gente." 45 Mas a astúcia do padre produziu o efeito desejado: temia-se
atacar uma fortaleza que, por suas dimensões, parecia abrigar grande
número de guerreiros. Durante vários dias, os inimigos vieram em
grupos: examinavam o forte e depois partiam. Era visível que, apesar
das exortações do profeta, não ousavam empreender um .ataque por
demais incerto. Ambos os lados se observavam. Depois de certo tem-
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po, Montoya adotou o hábito· de ficar diante da entrada do forte, para
falar à gente de Guiravera e convencê-la das suas intenções pacíficas.
Não vinha - explicava-lhes - à procura de ouro ou riquezas: preocupava-se apenas com suas almas, que podia - graças à água do batismo restituir à sua candura primeira, garantindo-lhes assim a imortalidade. .. Distribuía em s~guida alguns presentes e despedia-se dos seus
ouvintes, tomando muito cuidado, porém, para que não vissem o interior do forte. Pouco a pouco, os antigos rebeldes tomaram gosto
por seus .discursos; já vinham em maior número e traziam suas mulheres e filhos. Finalmente, algumas famílias decidiram instalar-se
com ele. Quando Montoya, mais tarde, deixou seu campo fortificado
para regressar às reduções, mil e quinhentas famílias o acompanhavam. Posteriormente , o próprio Guiravera visitou o padre, com o
maior aparato e, aceitando dividir seu poder com os jesuítas, permitiu
o estabelecimento de novas reduções em seu território.
Tal é, segundo o relato da sua única testemunha, a história da conquista espiritual da província de Taiaoba. Da mesma forma que o episódio anterior, este não pode ser comparado ao messianismo. Em
compensação, ilumina muito bem as rivalidades políticas que opunham morubixabas e caraís. Não apenas Taiaóba não manifestou a
mínima veleidade de resistência à penetração jesuítica como, desde o
começo, viu nos padres possíveis aliados contra os caraz's, já que estava consciente de que sua escolha implicava uma declaração de guerra contra estes: isto, sem dúvida, porque o poder do chefe de províncía já andava algo enfraquecido, enquanto o dos caraís tendia, pelo
contrário, a firmar-se. A relativa abundância de chefes-profetas significaria que, nessa região, o proc.esso de transformação do poder (que,
como vimos, era tornado possível e previsível pelo estatuto ambíguo
dos carals) já estivesse em andamento? Esta é somente uma hipótese:
mas _permitiria, pelo menos, vislumbrar uma lógica por trás desses
acontecimentos.
Os dois episódios que relatamos mostram, cada um a seu feitio,
que as sociedades guaranis 46 conheciam uma crise política profunda,
que já vimos expressa num oútro· plano pelo pensamento da Terra ·
sem Mal. Estaria sua solução no advento de um poder mais centralizado, reunindo nas mesmas mãos as funções religiosa e política? Em
teoria, não há dúvida. Mas nada nos fatos permite ver alguma viabilidade nessa solução. A história de Obera é bem instrutiva a esse respeito e inúmeras anedotas mostram que, se os homens-deuses inspiravam temor "e veneração, raramente os chefes deixavam passar uma
ocasião de manifestar, aos olhos de todos, o caráter vão das suas pretensões.
Foi essa, porém, a solução que teve sucesso entre os guaranis, mas
por outra via: o Estado jesuítico
do Paraguai.
Pois ·os jesuítas substi.
.
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tuíram os profetas no mesmo empreendimento: e tinham todos os
meios para obter sucesso no ponto em que os outros só podiam fracassar. Por conseguinte, às razões de ordem psicológica que podem
ser invocadas para explicar seu êxito, a saber, que o poder desses novos profetas não se prestava a contestação (iam efetivamente libertar
os guaranis da encomienda; anunciavam-lhes que a Terra sem Mal
era acessível, mas após a morte ... em suma, em qualquer plano que
fosse, suas promessas nunca eram vãs), deve-se acrescentar uma razão de ordem sociológica: as trinta cidades do Estado jesuítico marcavam. o advento de uma forma de poder político à qual já tendiam as
sociedades tupis-guaranis, mas que sem dúvida não teriam realizado,
por terem desenvolvido, juntamente com o profetismo, uma religião
que recusava tal poder.
Cerca de cento e cinqüenta mil guaranis viviam nas trinta cidades
jesuíticas· quando os padres foram expulsos do Paraguai. Fpi então
que os guaranis conheceram o mesmo abalo que a maior parte das
outras tribos indígenas já havia sofrido, mas dois séculos antes: dever-se-á a este atraso sua sobrevivência e sua sorte bem 1iversa, já
que se mestiçaram com a população espanhola? Não é impossí·1el.
Em todo caso, sua cultura teria desaparecido ::e os cainguás, os í;1dios
da floresta , não a tivessem conservado.

Migrações guaranis para a Terra sem Mal
Vários grupos guaranis sempre se recusaram a incorporar-se às
missões: teriam caraís por dirigentes? Não se sabe. Em todo caso,
permaneceram bem vivas entre eles as tradições religiosas - como
testemunham as grandes migrações que alguns iriam empreender. A
partir do começo do século XIX , várias tribos oo sul de Mato Grosso
puseram-se à procura da Terra sem Mal. Nessa época, vários profetas
haviam passado a percorrer as aldeias: anunciavam a iminente destruição da Terra e proclamavam que a única maneira de escapar ao
cataclisma era partir para a Terra sem Mal, situada no centro da Terra, segundo uma trad~ção, a leste, do outro lado dos mares, de acordo
com outras. 47
Conduzidos por seu pajé,48 Nhanderiquini, os tanhiguás foram os
primeiros a iniciar a marcha para o leste (por volta de 1820). Começaram subindo lentamente a margem direita do rio Paraná, atravessando o território dos apapocuvas e depois o dos oguauívas (a que.m
ensinaram as danças religiosas, que estes não conheciam).49 Então
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morreu seu guia e seu sucessor decidiu prosseguir a migração. Conseguiu - relata a tradição indígena - fazer sua gente atravessar o rio
Paraná sem recorrer a canoas e a lenta marcha para o leste prosseguiu sem obstáculos até os índios chegarem diante da cidade de Itapetininga (não distante de São Paulo). Foram capturados pelos seus habitantes e reduzidos à escravidão. Puderam fugir, porém, e, obstinados, retomaram a marcha na direção do litoral. Chegando finalmente
à serra de ltapetininga, à vista do oceano, decidiram instalar-se nela ,
para se consagrarem aos exercícios - danças, cantos, jejuns, etc. que iam capacitá-los a atravessar as águas até a Terra sem Mal. Durante esse tempo,.o goverDO brasileiro, que fora alertado após sua fuga, enviava uma expedição contra eles. Mas os tanhiguás não estavam
desprevenidos: não apenas resistiram , como impuseram pesadas perdas aos seus perseguidores, fazendo-os desistir da sua intenção ofensiva. O governo brasileiro teve que negociar e conceder aos índios a estreita faixa de terra de Itaryry (ltariri). Os tanhiguás, depois desses
acontecimentos, não ultrapassavam a casa dos duzentos; doenças e
epidemias viriam, progressivamente, reduzir essa cifra. Não eram
mais do que nove os tanhiguás em ltariri quando, em 1912, Nimuendaju foi comunicar-lhes a oferta do governo brasileiro para instalá-los
na reserva guarani de Araribá: recusaram a proposta , resolvidos que
estavam a morrer no lugar em que foram enterrados os seus pais.
Algum tempo depois da passagem dos tanhiguás, também os
oguauívas abandonaram seu território, em pequenos grupos sucessivos, seguindo as pegadas dos seus predecessores. Em 1830, o grupo
mais avançado conseguira chegar à região de ltapetininga, onde travou relações amistosas com um importante fazendeiro, o Barão de
Antonina, que se empenhou junto ao governo pela criação de uma
missão para eles: para tanto, o barão cedia aos índios uma parcela das
suas terras, no Rio Verde. A missão foi criada em 1845. Posteriormente, os documentos que garantiam o direito de propriedade dos
guaranis desapareceram : disputas e depois abusos se sucederam até
1912, data em que os índios, desencor:ajados, aceitaram seguir Nimuendaju até a reserva de Araribá: nessa ocasião, já não eram mais
que cinqüenta. Apenas um dos grupos oguauívas conseguiria atingir
o mar e estabelecer-se com os tanhiguás. Mais tarde, transferiu-se para um pouco mais longe, até Itana'e (ltanhaém): contava quarenta
pessoas em 1912; algumas famílias guaranis ainda viviam em Itanhaém em 1965.
Em 18 70, muito tempo depois dos outros, os apapocuvas também
se empenharam na grande migração para oriente: como já acontecera
com os oguauívas, suas partidas se escalonaram no tempo. U ~ primeir~ grupo, considerável, partiu sob a direção de dois profetas:
Nimbiaraponhi e Guiracambi. Logo estes se separaram, para facilitar
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a marcha: Nimbiaraponhi optou por seguir o curso do rio Tietê enquanto Guiracambi tomava o rio Paranapanema, quer dize~ 0
mesmo itinerário das tribos precedentes. Este último fez duas tentttivas para alcançar o litoral, ambas impedidas pelos representantes locais das autoridades brasileiras, exasperados por esses deslocamentos
e que por todos os meios tentaram fixar os índios nas missões. Imobi~
lizado em Yataí (J ata O, Guiracambi lutou contra eles e contra os miss_ionários. ~epois da sua morte, a maior parte do seu grupo continuo~ a viagem para leste, sob a direção de outro chefe. Chegaram
ao Rio Ver~e, no território da missão oguauíva, onde passaram algum. tempo, ~as recusaram integrar-se na vida da missão: tiveram
fi~~lmente que partir porque os oguauívas, manobrados pelos missionarios, acusavam seu chefe de feiticeiro. Dessa vez se dirigiram para
nordeste e, em Bauru, foram alcançados por outro bando que vinha
do leste e, após muitas peripécias, tomava o rumo do oeste. É difícil
.
. .. , .
segurr com precISao o itinerar10 de cada um dos grupos apapocuvas
mas todos conheceram apróximadamente a mesma sorte: maltratado~
pelas autoridades brasileiraS, massacrados pelos colhedores de erva-mate~ diiimados pelas epidemias de rubéola ou pelos ataques de impalu~ISmo, foram praticamente aniquilados: Nimuendaju conseguiu
reunir duzentos sobreviventes desses bandos dispersos na reserva de
Araribá.
Enquanto Guiracambi seguia as margens do Paranapanema N imbiara.ponhi chegava, pelo vale do Tietê, até o oceano. Algum ' tempo
depois, convencendo-se da impossibilidade de atravessá-lo acreditou
haver l?calizado erroneamente a Terra sem Mal, que uma tradição diversa situava no centro da Terra: arrepiou caminho: No trajeto uma
epidemia de rubéola matou toda a sua gente, exceto duas pessoa's. Ele
acabou atravessando sozinho o rio Paraná e voltando para o lguatemi. Juntou-se então a outro grupo apapocuva e com ele percorreu o
território do Estado do Paraná, sempre esperançoso de descobrir a
Terra s~m Mal.· ~orreu em 1905, no alto Ivaí. Seu sucessor, o pajé
Tangara, conduziu de novo sua gente para leste: primeiro até o Rio
Verde, e ~aí até Piraju , onde Nimuendaju conseguiu, em 1912, que
os sobreviventes do grupo (trinta e três pessoas) se instalassem na reserva de Araribá. No mesmo ano, Tangará morreu na reserva.
O breve relato dessas "migrações" dos guaranis para a Terra sem
Mal basta para mostrar, também aí, a originalidade de uma tradição
religiosa que nem os maiores abalos conseguiram enfraquecer. Nenhum sincretismo existe aqui. E, ao contrário do que se dá com os
movimentos messiânicos, não deparamos com nenhuma ressonância
política: não se trata de revoltas; nenhuma re.ivindicação política ou
territorial acompanha ou provoca as migrações. É, ao contrário, e
como antigamente, o abandono do território e a passagem à vida
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nômade. Os guaranis certamente não procuravam obter uma independência política e econômica que já possuíam: devemoS" recordar que
os grupos que empreenderam essas migrações viviam num território
(na fronteira entre o Paraguai e o Brasil) onde podiam desfrutar de
uma autonomia real, embora precária sem dúvida, protegidos que estavam de todo contato por um meio natural (a densa floresta tropical
que cobre toda a região) muito difícil de se penetrar e, na época, ainda
virgem. Na verdade, a única liberdade que ainda lhes era deixada era
a de viver nessa floresta, esquecidos dos outros; e isto se lhes fez sentir quando, acreditando-se sem dúvida senhores dos .seus movimentos, deixaram suas aldeias: foj então que puderam medir todo o peso
da opressão. Mas não pode ter sido para fugir de uma opressão,
inexistente ainda para eles, que percorreram em todos os sentidos,
durante quase um século , o espaço imenso que os separava do mar.
Suas motivações eram exclusivamente religiosas: como outrora, era a
impossível viagem em busca da imortalidade. Sem dúvida, sua situa- ·
ção se modificara profundamente desde o século XVI e era enorme a
distância entre as modestas tribos ·cainguás e as arrogantes tribos
guerreiras de antanho. Nenhuma dúvida existe, tampouco, de que a
consciência dessa transformação traria no.vas inflexões ao discurso sobre a Terra sem Mal: contudo, é referindo-as à sua cultura passada
que podemos compreender, hoje, o sentido das suas palavras.
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capítulo. IV

''KANDIRE''
Com as migrações dos apapocuvas, chegaram ao fim os vastos movimentos coletivos para a Terra sem Mal. A violência que encontraram mostra claramente qQe fenômenos
de a~plidão comparável nãõ
,
· são mais possíveis hoje em dia. E certo que alguns se produziram
ainda no começo deste século, inas já não diziam respeito a tão grande número de pessoas e foram todos de fraca amplidão: rapidamente
detidos pelas autoridades paraguaias que, resignando-se já muito a
contragosto a índios sedentários, ainda menos podiam suportá-los vagabundos. De resto, o fenômeno do nomadismo só podia eclodir no
interior de sociedades capazes de ainda se pensarem livres: doravante,
as sociedades guatanis aprenderam que não eram mais senhoras do
seu destino. Objeto outrora de uma procura real, a Terra sem Mal
tornou-se objeto de especulação; de homens de ação que eram, os profetas se fizeram pensadores. É por isso que, se a Terra sem Mal permanece o tema essencial dos discursos e ritos guaranis, o sentido desse discurso se deslQcou.
.
Dos três subgrupos guaranis que subsistem no Paraguai, os nibiás
são inegavelmente os que afirmam e tentam com o máximo rigor
preservar sua identidade cultural. Como os chiripas e os pains, possuem suas próprias aldeias, afastadas das aldeias paraguaias e, no que
diferem dos outros dois grupos, atribuem a mais alta importância a
essa separação: não admitiriam que um paraguaio se instalasse numa
de suas aldeias e sempre recusaram a presença de missionários. São
geralmente tidos por fechados, desconfiados, pouco hospitaleiros,
quando comparados com os chiripas - mais "civilizados'', abertc>s,
acolhedores. E é certo qu.e essa caracterologia sumária traduz alguma
realidade: o modo diferente pelo qual dois grupos vivem o que se convencionou chamar de "aculturação", isto é; a ruína da sua cultura; o
primeiro, que se refugia em si mesmo, vive-a n<;> modo trágico, o segundo,. que procura integrar-se da melhor forma pos~vel, no modo
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. da resignação. 1 Contudo, a despeito da sua vontade de serem e permanecerem guaranis, os mbiás não são menos marcados do que os
outros pela sociedade paraguaia: não somente porque doravante as relações com essa sociedade fazem parte do seu mundo (quase todos os
mbiás são bilingües, isto é, além da sua própria língua, falam o guarani paraguaio e, se continuam a cultivar suas terras, muitos ·deles
trabalham durante uma estação nas haciendas paraguaias), mas sobretudo nesse ponto - eles sabem-se dominados e estão conscientes
de que .sua cultura não pode mais subsistir nessa nova relação. Com
efeito, presenciaram a modificação de todos os seus antigos modos de
vida: " habitat", atividades econômicas, vida social e política ... Não é
espantoso que, nesse contexto profundamente diferente, tenha-se
transformado em parte o discurso religioso: não pode conservar a
mesma relação de outrora com o conjunto do sistema social e, por
conseguinte, não cumpre mais a mesma função . Em outras palavras,
se permanece possível a mesma leitura "filosófica'\ já a leitura "sociológica" é bem diferente. A mudança não se deve, portanto, à eventual mistura de elementos de origem cristã junto com as antigas crenças: a religião atual não é "sincrética"; ou então, deve-se dizer que todo pensamento é sincrético, por pouco que evolua e não se faça coisa
morta. Se o discurso religioso dos guaranis se modificou, é que nele
reflete-se a consciência do fim do seu mundo. Assim, vai consagrar·se a pensar a desgraça do seu destino histórico. E é por recusarem
um destino, que contudo sabem inelutável, que os mbiás atribuem
tanto valor à sua religião: ela permanece, assim como sua língua, o
veículo pelo qual podem ainda afirmar sua d{ferença, e isso explica
que seja mantida secreta e ocupe
um lugar privilegiado na.vida coti.
diana.
Uma aldeia mbiá compreende, além das casinhas individuais mais
ou menos dispostas e~ círculo ou semicírculo, uma "casa das preces'': chama-se opy. E uma construção mais comprida, retangular,
sempre orientada de leste para oeste: a porta está a oeste, uma janelinha dá para o sol nascente. O mobiliário é muito simples: dois bancos
ao· longo das paredes cegas, num ângulo a rede do xamã, flechas
apoiadas contra as paredes; às vezes, três bastões cravados no chão e
enfeitados no alto com um buquê de penas: os yvyra 'i, bastões-insígnias que os homens utilizam para dançar. É nessa casa que se cumprem todas as atividades religiosas: danças, cantos, relatos e comentários das tradições sagradas: é ali que o xamã vem fumar quando lhe
pedem que descubra o nome de uma criança ou quando deve curar alguma pessoa em quem se encarnou a alma malvada do tupichua. É
também na apy que, ao alvorecer, são proferidas as fie 'e· para , as belas palavras, diante do sol nascente.
As belas palavras2 são as palavras sagradas e verdadeiras que só os
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profetas sabem proferir; são a linguagem comum a homens e deuses;
palavras que o profeta diz aos deuses ou, o que dá no mesmo, que os
deuses dirigem a quem sabe ouvi-los. Ayvu para , a bela linguagem (é
assim que os mbiás designam o conjunto das suas tradições sagradas),
é com efeito a que falam os deuses, a única também que apreciam ouvir. Sua especificidade é marcada por um vocabulário que lhe é
próprio: certo número de termos que encontramos nos ay vu parii e
que traduzem noções abstratas (saber-poder criador; completude; força espiritual; e outros) nunca são empregados na linguagem corrente
e não possuem equivalente nesta; seu sentido e uso são exclusivamente religiosos. Além disso, para nomear certo número de objetos, a
bela linguagem utiliza sempre metáforas e não os termos que designam correntemente estes objetos. Assim, a fumaça do tabaco é a
"bruma mortal"; "esqueleto da bruma" é o cachimbo; " florzinha do
arco" , a flecha; "o que os vossos dedos afloram" é a expressão adotada pelos deuses para o trabalho da plantação. Diferente do registro
cotidi~no, que se limita a designar as coisas, só a bela linguagem as
nomeia.
Ne 'e· parâ·. Em guarani, o adjetivo parâ· qualifica o enfeite, a beleza
do que é enfeitado;3 não se diz belo um arranjo natural. As belas palavras: palavras enfeitadas. O que são, efetivamente, de várias maneiras: a forma poética da composição; o arranjo sonoro das palavras, já
que a voz que as pronuncia redobra as vogais, como para acentuar
sua musicalidade; as metáforas de que se enfeita a linguagem. Ora,
assim c0mo o adorno é, para os homens que o portam, o que revela
sua condição verdadeira, da mesma forma o ornamento da linguagem
é necessário se quisermos falar com justeza. Aqui a metáfora não é
uma maneira de dizer que mascare o sentido das coisas; ela é a única
·
maneira de dizer o que, em verdade, são as coisas.
Dádiva dos deuses, as belas palavras nem designam nem comunicam: só podem servir para celebrar sua própria divindade. Pelo menos é o qtte o "mito" mbiá dá a entender. Nhamandu , o Pai Verdadeiro, o Primeiro, concebeu o fundamento da linguagem a partir de
uma parcela da sua divindade. Depois:
Tendo concebido o fundamento da linguagem humana,

-

a partir do saber contido na sua própria divindade e em virtude do
seu saber criador,
concebeu - na sua solidão - o fundamento de um único cântico
sacro,
antes que existisse a terra,
em meio ~s trevas originais,
antes que existisse o conhecimento das coisas.
A linguagem destina-se ao canto, não ao conhecimento, e é bela a pa-
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lav~a cuja destinação primordial é comemorar o sagrado.

Ne 'ê· ( = palavra, voz, eloqüência) significa também alma: ao mesmo tempo o que anima e o que, no homem, é divino e imorredouro.
Duas significações que o mito acautela-se em não separar, pois esclarece q~e.Nhamandu ergueu-se e concebeu a linguagem. A palavra, a
alma, e Justamente o que mantém de pé, ereto, como está manifesto
na idéia de que a palavra circula no esqueleto. A ligação entre palav!ª· ser animado e verticalidade também é visível em várias expressoe~ ~m c.u ja composição entre o radical e ( = dizer). Assim é que os
esp1ritos invocados peJo xamã, quando tenta restituir a vida a um
moribundo, são chamados de eepya: os que restituem o dizer.4 A. expressão e-ry mo 'ii a, 5 que no vocabulário religioso designa o nome
sign~fica "o que mantém ereto o fluxo do dizer"; e é somente quand~
a criança consegue ficar de pé e começa a andar que lhe é atribuído
um nome, mais exatamente, o nome que é seu e marca a proveniência (leste, oeste ou zênite) da alma-palavra que se encarnou nela.
Quando Nhamandu Ru Ete concebeu as demais divindades - Caraí
~u Ete ()este), Jacaíra Ru Ete (zênite) e Tupã Ru Ete (oeste)- conferiu-lhes o encargo das almas-palavras dos futuros homens· · são essas
di~· indades, por essa razão, chamadas de Ne'eng Ru Ete (~ais verdadeiros das almas-palavras) que o xamã invoca para saber de onde vem
a alma da criança e qual é seu nome. Se acontece que o xamã não
descobre o nome da criança, é sinal de que nenhuma ·palavra se encarnou nela e de que não sobreviverá. A morte é a perda da palavra·
a aJma. o princípio vita), é e . o dizer. Essa idéi~ não deixa de evoca;
um costume dos_antigos tupis relatado por Gabriel Soares de Sousa:
c~nsideravam um doente como já falecido, e o enterravam, quando
nao co~seguia ma~s falar. Alma no sentido de princípio vital, sopro
que anima e mantem ereto, a palavra também é aquilo pelo que o homem participa da divindade, ele que foi enviado à terra para ser seu
depositário. Por isso é que o "Ne'eng Ru Ete" diz, à alma-palavra
que ele manda encarnar-se numa nova criança:
então, vai à terra, meu filho; lembra-te de mim no teu ser ereto e
. fa:ei a minha palavra circular para te lembrares de mim ... 6 '
E a remi~iscência da estada entre os divinos que confere à palavra
o poder de instaurar essa comunicação privilegiada, e ao homem que
ela anima dá a saudade dos deuses.
Se as belas palavras são as que se recordam dos deuses é duplamente que devemos entender essa ·relembrança: graças a el~s, os homens atestam que ainda estão conscientes de viver sob o olhar dos
deuses e que não esqueceram os preceitos destes; graças a elas os
deuses serão o.briga~os a cumprir sua promessa: pois mostram qu~ os
homens tambem nao esqueceram que eles próprios foram destinados
à terra eterna. Mortais e imortais não são incomensuráveis: a pala-

vra, que é precisamente sua medida comum, funda os primeiros a
quererem a imortalidade.
A busca da Terra sem Mal: é isso mesmo que continua a preocupar os mbiás. O que eles se esforçam por pensar é que, entre a existência finita que é a dos humanos na yvy mba 'emegua (=a terra má),
imperfeita porque prometida a uma destruição próxima, e a vida sem
fim desfrutada pelos divinos na yvy ma ra ey ( = a terra sem mal),
não existe ruptura. É possível passar de uma a outra sem solução de
continuidade; ou, como dizem os próprios mbiás, "sem passar pela
prova da morte": ofzemokandire . Essa expressão que, segundo a eti~
mologia fornecida por León Cadogan, significa literalmente "fazer
com que os ossos permaneçam frescos" , 7 é a mesma que os mbiás
empregam para significar a chegada à Terra sem Mal sem perder sua
natureza, sua forma humana: isto é, ereto, em postura ·vertical. Sem
sofrer, portanto, a prova da morte (íntegro de corpo e alma, por assim dizer), pois a verticalidade define o ser animado. Que o conceito
de kandire traduza a possibilidade de alguém continuar vivo e - ao
mesmo tempo - tornar-se imortal não aparece apenas na etimologia
da palavra e na sua explicação pelos mbiás, mas também no uso que
os n1itos fazem dela. lkandire , diz o mito do dilúvio do incestuoso
Nhande Ru Papari, quando este, por haver cantado e dançado sem
parar, conseguiu tornar leve seu corpo e elevar-se acima das águas até
a Terra sem Mal, alcançando a imortalidade. 8 Ora, o herói mítico
não é o único a haver chegado à Terra sem Mal sem passar pela prova da morte: várias personagens históricas também têm esse poder.
Assim é que a tradição mbiá9 conta a história de líderes religiosos
que, após se consagrarem a conduzir sua tribo para a Terra sem Mal,
conseguiram atravessar "de pé" a "grande água" que os separava da
morada dos imortais. Talvez essa tradição deva ser entendida, como
suspeita Cadogan, enquanto memória de migrações coletivas para leste, outrora efetuadas pelos mbiás. Mas, com ou sem valor histórico,
ela possui para os índios um incontestável valor ético: homens e deuses não estão definitivamente separados; a grande água que figura a
sua separação - o mar - não é intransponível; houve homens que
puderam atravessá-lo nos tempos passados e atingir a Terra sem Mal,
"mantendo
frescos os ossos"; a morte pode ser abolida.
,
E possível ser homem e contudo tornar-se deus, ser mortal e todavia imortal. Uma lógica que recusa o princípio de contradição parece
operar nesse pensamento que, ao mesmo tempo, opõe os extremos e
almeja torná-los compatíveis ou compossíveis. Quando pretendia explicar o prestígio dos caraís tupinambás, Frazer invocava a crença
que tomava tais personagens por heróis míticos reencarnados. !o
Pensamento confuso - dizia ele - e incapaz de ascender à idéia de
Deus, pois as ..divindades" são pensadas simultaneamente com atri-
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butos humanos: a mesma incapacidade de distinguir permite crer
imortais os homens e os deuses suscetíveis de morrer. Contudo, o
pensamento guarani é perfeitamente distinto: entre a terra má - dos
homens e da ordem social - e a Terra sem Mal - universo dos
deuses e da negação da ordem - marca a oposição com muita nitidez; mas, ao mesmo tempo que disjunge as duas ordens, estabelece
uma mediação que tornará possível sua conjunção; pertencer a uma
não excluirá pertencer à outra: porém na sucessão, não na silll ultaneidade. Que as duas ordens devam permanecer separadas, porém permeáveis, não é o que de certa maneira diz o mito do dilúvio? A vida
na terra implica o respeito a regras precisas e os homens não poderiam transgredir impunemente a ordem estabelecida; por havê-lo esquecido, carai Jeupie provocou o dilúvio e o cataclisma era
necessário para restaurar a ordem que ele comprometera. Mas não
era menos necessário que cara{ Jeupie fosse salvo: tivera a ousadia de
se comportar como os deuses; a partir desse momento, estes eram
forçados a reconhecê-lo e a admiti-lo entre si. "A quele que se erguer~
de maneira anormal". 11 o incestuoso, descobriu o caminho da Terra
sem Mal e tornou-se o primeiro dos homens-deuses: Nhande Ru Papari, o pai das divindades menores.12
Pode-se notar como esse mito está próximo do que Thevet recolheu entre os tupinambás: a cólera de Monan teve por causa, recordemos. que os homens "se esqueceram em suas maneiras de agir. vive.n do desordenadamente" ; a terra foi destruída porque o comportamento dos homens era um desafio aos deuses; ao único sobrevivente,
lrin Magé, nasceria a linhagem dos caraíbas míticos. Conseqüência
da destruição da primeira terra: a disjunção do mundo social e do
mundo sobrenatural (ambos confundidos. mas já prefigurados em yvy
tenonde)l 3 e, entre os dois. a mediação (também já prefigurada pela
personagem de cara( Jeupie nCJ. primeira terra e apresentada após a
disjunção, em forma desdobrada, pela figura dos Gêmeos). Ou talvez
fosse mais conveniente dizer que a disjunção é apenas pareia I, pois
não produz relações de rigorosa exclusão recíproca entre as duas ordens. O cataclisma vai eliminar apenas a contemporaneidade delas: o
mito enuncia que é impossível viver na terra má como se ela fosse a
Terra sem Mal, isto é. sem respeitar as leis sociais; não se pode ser,
ao f!lesmo tempo. homem e deus. Mas é possível ser, sucessivamente,
uma coisa e outra. Impensável segundo o eixo da simultaneidade, a
conjunção da ordem humana e do mundo divino é pensável de acordo
com o eixo do tempo. Doravante, homens e deuses viverão separados.
em suas terras respectivas, mas os primeiros contarão com a possibilidade de reconquistar o paraíso perdido: serão os porangue 'i. os eleitos, aqueles a quem os deuses permitiram ficar eretos na nova terra,
os portadores da palavra divina.
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Notas
( 1) Assim é que são freqüentes os matrimônios entre chiripas e paraguaios (até
mesmo se encontram paraguaias casadas com chiripas). As trocas matrimoniais com
os paraguaios são malvistas entre os mbiás e permanecem excepcionais.
(2) o francês parole . que por convenção traduzimos como "palavra ... comporta
também o sentido de "fala"; e por isso não cobre apenas os termos da linguagem religiosa, porém também seu modo (fonético) de proferi- los ou enunciá-los. (N. do T.).
(3) f ârà11g : hermoso. ornato. ayeporànga : adornarse. Cf. o dicionário de Montoya.
Tesoro de la lengua guara11t'.
(4) Eepya: e
dizer; epy
dar: a = aquele que. Cf. Cadogan ... La encarnación y
·1a concepción ...... in Revista do Museu Paulista. vol. IV . 1950.
(5) E-ry n10 ·a a : e = dizer: IJ' = escorrer: 1110 ·a - colocar de pé; a = aquele que.
Cadogan. ibiden1. pág. 235.
(6) Cadogan. op. cil .. pág. 237.
os ossos; 11dikuéri - se man(7) Oitemoka11dire: oifen10 = fazer com que: ka
tenham frescos. Cf. Cadogan. Ay1•u Rapyla . pág. 59. ·
(8) L. Cadogan. Ayvu .Rapy1a. pág. 5 8.
(9) Cf. Cadogan. op. cil .. cap. X VI.
( 1O) Frazer, Les origines magiques de la royauté, Paris, edição Paul Geuthner,

=

=

=

1920. .
( 11) Tal poderia. pelo menos. ser a significação do seu nome .segundo uma das etimologias que propõe Cadogan.
( 12) As divindades "menores" incluem notadamente todos os antigos dirigentes que
se tornaram deuses, os que não sofreram a prova da morte. Embora os mbiás afirmem considerar Nhande Ru Papari como um deus de menor importânci~ peder-se·ia notar que ele é invocado nas suas orações, enquanto certos deuses"maiorts"(isto
é, anteriores ao dilúvio) não são mencionados nelas.
( 13) "Os habitantes de yvy /c' 11011de atingiram o estado de indestrutibilidade.. ... assim começa o mito mbiá do dilúvio. O mito tupinambá esclarece que. na primeira
terra. os homens viviam a seu bel-prazer. goi.ando do que produzia a terra "ajudada
pelo orvalho do céu". e que nesta época Monan "r>ermanecia entre eles e os freqüentava com muita familiaridade".

TERRA SEM MAL

93

I

. capítulo V

JUSTIÇA DO HOMEM
Os ritos religiosos dos guaranis são, portanto, governados pela
crença de que o homem pode alcançar o kandire, pode ascender à
imortalidade sem passar pela prova da morte. Para eles, a gesta dos
heróis míticos, que precisaram cumprir um prazo de vida terrena antes de obter o direito de atingir a Terra sem Mal, vale como antecipação do seu destino possível.
Apenas possível - e depende de cada um a boa escolha da sua vida. Pois serem as testemunhas dos deuses na terra má faz que os homens existam na ambigüidade. Habitantes da terra imperfeita, eles
mesmos são imperfeitos, sujeitos às leis da natureza - nascem, geram, morrem. Por outro lado, separam-se do resto dos seres vivos·
pela cultura, isto é, pelo reconhecimento de uma Força necessária de
outro tipo, sobrenatural. Com efeito, são eles os eleitos, os porangue 'i. Esse termo, que pertence ao vocabulário· religioso, é a autode. nominação sagrada dos mbiás; significa ''os que foram escolhidos".
São portanto os que se distinguem de todos os demais habitan~s da
terra imperfeita e é esta diferença que a cultura manifesta: neste ~so,
a posse dos ornamentos rituais, que conforma os eleitos. Pelo menos
é o que indica a etimologia do termo porangue 'i: composto depora e
. kue, significa o conjunto (-kue) dos que são belos, dos enfeitad~s
(pora). Eleitos, ou seja, os que carregam a marca distintiva que é o
enfeite. Assim , os homens e as mulheres são nomeados nas belas palavras por um termo referente ao seu ornamento respectivo: jeguakava são os que usam o jeguaka (o cocar de penas dos homens) e jachukava , as qúe usam o jachuka (o adorno feminino).
A cultura é a marca do sobrenatural na terra imperfeita, o signo de
uma eleição que separa os homens da animalidade (e também, veremos, que separa os guaranis dos demais homens): a posse dos ornamentos designa-os como os amados dos deuses. Mas, ao mesmo tempo, a cultura é também o que separa .os homens dos imortais pois,

para os guaranis de hoje como para os tupis de anti.gamen~e, a via
da Terra sem Mal é a renúncia à vida social. Com efeito, se e o reconhecimento das regras sociais que diferencia os eleitos dos seres que
se sujeitam apenas às leis da natureza, tais regras não deixam de
constituir uma modalidade da existência imperfeita, do teko achy.
Teko achy é, literalmente, a vida (teko) doente (achy); a expressão conota tudo o que é imperfeito, mortal. Permite, notadamente, qualificar a vida humana .. doente" em dupla acepçào: por estar destinada a
um término, por ser sujeita às leis sociais. A esse respeito, pode-se
notar que. no século XVII, teko achy tinha um emprego bem revelador, pois. assim eram designados os trabalhos.! Dessa ma~eira. ª- vid~
social traduz a ambigüidade da condição dos homens: eleitos, nao ha
dúvida, mas apanhados na cilada de um mundo enganador. Yvy
mba 'emeguá", a terra feia , má, é precisamente a terra enganadora, se
nos referimos ao antigo sentido da palavra megua :2 sua fealdade e
sua imperfeição estão em que as coisas ali só têm a aparência de verdade. Que o qualificativo de mba 'emeguá·, aplicado à nova terra, remeta a essa acepção antiga, e confrrmado pelo mito mbiá que descreve yvy tenonde (a primeira terra) e nos relata como os seres que a povoavam encontram-se agora no paraíso de Nhamandu, de modo que
os que vivem na nova terra são apenas suas imagens ou imitações
(a 'anga). Mentirosa, a terra em que tudo é provisório, corruptível,
e·m oposição à morada verdadeira, ao marà· ey: o que é sem mal, sem
enganação, isto é, o íntegro, o incorruptível. 3
. _
. .
Entre e~ses dois pólos, os homens ocupam uma pos1çao media , que
os torna ambivalentes: habitantes da terra imperfeita, estão do lado
da natureza, do teko achy; eleitos, estão do lado do n1arã· ey. Possuem, portanto, uma dupla natureza, que o pensamento mbiá exprime em várias oposições: palavra/ natureza animal ; osso/ carne e sa~
gue; alimentação vegetal / alimentação de carne ... Se os _h omens sao
dotados de uma alma-palavra, ligada ao esqueleto . tambem possuem
uma "alma" ou "natureza" animal, vinculada ao sangue e à carne: teko achy kue é o produto da existência má, aquilo pelo que participam
da animalidade. Depois da morte, esta "alma'' torna-se "angue ' · (li
= verticalidade; kue = pretérito), um ser destinado a errar pela floresta e que deve ser afastado (pela fumaça de tabaco, pela dança) dos
vivos, pois faz pesar uma ameaça precisa sobre estes: a ameaça ~o tu pichua. O que é o tupichua? Vejamos as informações re~o~h1d~~ a
este respeito entre os mbiás. O tupichua é "choo pyrygua ne enK : a
alma, o principio vital da carne crua. "Choo tupichua, ilande r11~ ·y
tupichua : a carne é tupic_hua, o nosso sangue~ tupichua. ·: Tupichua
· provém da ·carne crua e do sangue em geral. e e alguma co~<.;a que pode encarnar-se na carne e no sangue humanos: provoca entao um mal
mortal. que pode acarretar a transformação em jaguar de quem for
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atingido por ele. Se quisermos evitar o mal, duas condutas devem ser
proscritas: em primeiro lugar, nunca se deve comer carne crua.
Quem comer carne crua verá sem tardança o tupi chua encarnar-se e
·agarrá-lo completamente. Com o mesmo rigor impõe-se. em segundo
lugar, a completa abstenção de cozinhar e comer carne na floresta .
Quem assa a sua carne e a come na floresta atrai irresistivelmente o
tupichua e se deixa enganar por ele. Nesse caso, com efeito, tupichua
pode freqüentemente tomar a aparência de uma bela mulher, enfeitada com pinturas atraentes; ela faz perder a razão;4 diz ela: "vamos fazer esta coisa." Se é feita "esta coisa" (isto é, a copulação), logo ela
começa a cobrir-se de· manchas e já aparece diferente de uma mulher,
põe-se a unhar a terra5 e a rosnar; e também sua vítima se põe a
unhar a terra e a rosnar... É possível a cura do tupichua enquanto a
possessão não se torna .c~mpleta. O tratamento se faz na opy; o xamã
fuma e invoca o pai (o · Ne'eng Ru) da alma-palavra do possesso:
. ... vejamos como o pai da sua palavra vai proteger sua palavra e
vai de novo recompô-la para nós ...
Durante o tratamento, o possesso deve ficar de pé; se não o consegue,
se ele se dobra, é que já é tarde demais: fie 'e·, a sua palavra. já o abandonou e o espírito da carne crua está no seu sangue; o possesso vai
começar a rosnar. Então é preciso matá-lo a flechadas e queimá-lo.
Resistir ao tratamento constitui, para os mbiás. uma prova de irreligiosidade: é a falta de força espiritual (mbaraete) e de senso de reciprocidade (mboray u) que torna ineficaz o tratamento.
Tupichua. a transformação em jaguar. é _portanto o castigo de
quem não sabe se conduzir como eleito. isto é. segundo as normas
culturais. O que traduz a equivalência entre "carne consumida
crua"/ "carne consumida cozida, mas na floresta .. : é o jaguar que come carne crua e não o homem, mas assar sua caça na floresta é outra
maneira de consumi-la segundo a natureza, pois é querer comê-la sozinho, é recusar a divisão que precede a tarefa de cozinhá-la nos fogos
da aldeia. É portanto um comportamento não-humano, que como
·tal é castigado pela metempsicose. Quem deixa triunfar em si o teko
achy kue em detrimento do fie 'êº. a natureza animal em prejuízo da
alma-palavra divina, deixa-se apanhar na cilada das aparências: ceder
à sedução enganadora da mulher-jaguar - do tupichua - é confundir a
beleza com o que é apenas uma sua imitação bufa (sentido forte de
mba 'emeguêi), tomar as manchas do animal por um ornamento, confundir a natureza e o sobrenatural.
C0mpreende-se o lugar, aparentemente paradoxal, ocupado pela vi·da social no pensamento dos guaranis, ao mesmo tempo como signo
da sua desgraça e signo da sua eleição: define-se como a mediação ne. cessária entre um aquém (a natureza, que é imediatez) e um além (o
sobrenatural, que é ultrapassagem). Seu ser duplo sítua, desta manei-
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ra. os homens entre duas negações possíveis da sociedade: a primeira.
por assim dizer para baixo. consiste em ignorar as exigências da vida
social. em pretender furtar-se à troca. mas sem se desligar do mundo
que a requer. Procede de uma crítica má da sociedade; por isso, _resolve no mau sentido a ambigüidade inerente ao home m. ao situar este
último do lado da natureza e da animalidade - teko achy kue aniquila a palavra. A outra consiste, não em desconhecer a ordem social
que define a condição humana. mas em ultrapassar essa condição. isto é, em libertar-se da rede das relações humanas até abandonar o espaço concreto em que elas se tecem : é a renúncia ao bem-estar d~ste
mundo. a procura necessariamente solitária da imortalidade. E a
transgressão que procede do verdadeiro saber. isto é. de uma j~sta
avaliação da vida social: con.formar-se com as prescrições pelas quais.
justamente. se distinguem os eleitos. é a única maneira de neutralizar
e. finalmente. abolir o teko achy. Poder recusar a ordem estabelecida
pressupõe reconhecê-la: só então se pode cumprir o destino do homem-deus. Essas duas negações da sociedade não se situam no
mesmo plano. pois a primeira recusa as regras sociais, enquanto o
que a segunda questiona é a dependência do homem ao mundo defmido por essas regras.
A essas duas atitudes correspondem. na mitologia mbiá, dois incestos bem diferentes. Um. de certa forma "aquém". institui a ordem na
natureza; o outro. que press upõe a ordem social. instaura o sobrenatural. que é definido como transgressão. O primeiro incesto é o que
explica a origem dos jaguares: ó em duas ocasiões. os gêmeos Sol e
Lua tentaram exterminar os mba ·e ypy (os seres primitivos) para vingar o assassínio. por estes. da sua mãe. Uma primeira cilada permitiu-lhes matar todos os mba 'e ypy machos. A segunda deveria · matar
todas as fêmeas, mas um erro do gêmeo , Ínais novo fez a tentativa
fracass·a r: conseguiu escapar uma fêmea grávida, que Sol então converteu em jaguar. Ela teve um filho macho, que copulou com a mãe,
e sua progenitura se espalhou por toda a terra. ~eve-se a isto. conclui
o mito . que hoje existam jaguares.
O objetivo dessa narrativa é fazer-nos passar de uma quantidade
considerável de n1ba 'e ypy míticos (indicada, por exemplo. pelos episódios das duas ciladas sucessivas) a uma quantidade não menos considerável de jaguares reais. reduzindo a primeira quantidade até o elemento mínimo capaz de explicar a segunda. A imagem da fêmea
gráv ida. forçada pela situação inventada pelo mito a um incesto "por
carência ... marca da melhor forma possível que a natureza se define
inicialmente como lugar da não-troca e da imediatez. Em compensação. o outro incesto , o de cara{ Jeupie. que desposa s ua tia. paterna,
só é incesto em referência a uma ordem social bem definida e que
proíbe o casamento de um homem con1 a irmã do seu pai: implica.
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portanto. uma lei de troca. da qual é a transgressão. Situando-o
"além .. do universo das regras. o ato de ca ra{ Jeupie aca rreta sua
transformação em deus. Embora pertençam a duas narrativas míticas
dife rentes7 (aventuras dos gêmeos e história do dilú vio). os dois incestos iluminam-se mutuamente e a significação de cada um só aparece
na relação diferencial que mantém com o outro..A.o mesmo tempo.
cada um ilustra. mas sob forma condensada e metafórica. as duas atitudes negadoras que o homem pode ter em relação à sociedade (a que
procede da ignorância das regras de troca e a que pressupõe o reconhecimento delas). bem como sua conseqüência respectiva sobre o
des tino huma no.
Pode-se dizer, portanto. que a vida na terra má é um tempo de
prova. pois a ambivalência constitutiva da pessoa humana admite duas
soluções extremas e depende de cada homem realizar uma ou outra.
Por um lado, a prevalência do teko a chy kue . da " natureza" animal
que é man ifestada por um comportamento despido de justiça
(111bo r ayu ). quer dizer. despreocupado das regras de reciprocidade
(quem assa a sua caça na floresta . ou seja. o caçador egoísta . ou ainda
quem ma ntém relações sexuais na floresta e durante o dia. isto é. o
adúltero. uma vez que elas apenas são lícitas de noite e em casa ... maneiras de ser não- mediatizadas). acarretando a perda definitiva da
alma-palav ra. a morte e a metempsicose: a angue se encarnará em
forma s a nimais s ucessivas. Por outro lado. a prevalência da alma-palavra. que é traduzida, ao contrário. por um comportamento respeitoso das le is, pela aniquilação progressiva de tudo o que é teko achy e.
fin almente, pela possibilidade de ser kandire. Mas aí se situa a transgressão: a passagem para fora dos limites. Pois uma vida virtuosa é
apenas a condição necessária e não suficiente para ascender à Terra
sem Mal. Além disso. é necessário abandonar definitivamente a terra
má . deixar a aldeia e o espaço da comunidade. quer dizer, consumar o
ato (cujo equiva lente metafórico é o incesto de carat' Jeupie) no e pelo
qual a pessoa já se situa além da ordem dos eleitos. Os deuses serão
obrigados a enviar as belas palavras para quem ousa este desafio: as
palavras que desvendam o caminho da Terra sem Mal. Num extre·mo. portanto. a vida sem fim . No outro. uma morte também sem
fim . isto é. sem ressurreição possível : o que é sublinhado pelo rito fu nerário particular que os mbiás efetuavam outrora para os que morriam possuídos pelo tupichua ; era preciso queimá-los i111egraln1e111e.
enquanto ~eg und o o ritual normal os ossos dos mortos eram conservados por bastante tempo (muitos anos. ao, que parece) em recipientes
de madeira de cedro. guardados na opy. x E que, entre o bem e o mal
radicais que resultam da perda de uma das duas "almas", há espaço
para uma solução média : a morte e a esperança numa reencarnação
próxima
são o destino comum dos que. demasiado humanos. soube,
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ram resignar-se à sua dupla natureza.
A concet>Ção guarani da natureza e da condição humanas funda
uma dupla ética. ·uma ética coletiva d·o respeito à ordem social, enquanto tal ordem define o homem como pora ngue , eleito; e uma ética da salvação que, por sua vez, só pode ser individualista, porque, se
prolonga a primeira (no sentido de lhe ser 19gica e cronologicamente
posterior), também constitui a sua negação: para atingir a Terr~ sem
Mal é preciso, como vimos, não pertencer mais a uma comunidade,
pôr-se literalmente fora da lei e, por essa via, igualar-s~ a um deus. A
terra imperfeita e a Terra sem Mal op.õ em-se, com efeito, ~orno a ordem e a contra-ordem: por isso, não é possível pertencer simultaneamente às duas e deve-se renunciar à primeira para ascender à segunda. Em suma, uma "antropodicéia", que já era a dos antigos tupis.
Em compensação, é nova a justificação ética da ordem social; é coerente com o pensamento guarani, que faz dessa ordem o que e característico dos eleitos (aquilo pelo que, como vimos, os homens se distinguem dos animais, mas também, veremos adiante , pelo que_ os
mbiás se distinguem dos demais homens). Para compreender a articulação dessas duas éticas, deve-se ter em mente a antropol?~~~ na qual
se enraízam e que define o homem como lugar da amb1gu1dade e a
vida social como tempo da prova. Com efeito, embora possam parecer contraditórias - na medida em que uma justifica a ordem que a
outra questiona - as duas éticas são igualmente neces_s~rias e d~ ne~
nhuma maneira se excluem: podem articular-se e conciliar-se, nao so
porque a procura da salvação deve (enquanto obriga~ã~ ~or~l .e necessidade lógica, ao mêsmo tempo) permanecer negocio md1v1duaL
não podendo portanto gerar nenhuma desordem, mas também pol'que
a ética coletiva é pensada como meio, como condição de possibilidade
da ética da salvação.
· Pará atingir a Terra se~ Mal sem passar pela prova da mor~, para
alcançar o kaf)dire, é necessário haver obtido o aguyje: a perfe1çao, ~
completude. Esse termo, que retorna sem parar nas belas p~lavras, .e
um dos conceitos fundamentais da ética guarani. Pode-se dtzer. a rigor, que as ne 'ê" porii são ..preces" - na medid~ ~m que um p~dido
se formula através delas. O profeta sempre sohc1ta, por seu rntermédio, aos deuses que enviem palavras abundantes : particularmente
as que se referem ao aguyje :9 quais são as normas - rekorai 1O do aguyje , de que maneira é preciso comportar.-~ para se ~or~r
aguyje? São essas as questões que obcecam os mb1as. Ser aguy1e significa ter aniquilado dentro de si a má natureza, o teko achy k~e. ter-se livrado portanto de toda a imperfeição ligada ao ~an~ue ~~caro~;
em suma, é ter apenas uma palavra, a alma de essenc1a d1v1na que
circula no esqueleto e o mantém ereto: então é possível o "?'}d ire_,' pode-se empreender a viagem para leste e atravessar - de pe -.- o mar
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horripilante", que isola a morada dos imortais. Essa perfeição almejada é portanto a que, mediante uma ascese cujas técnicas examinaremos mais adiante , reduz o corpo à sua única dimensão considerada
incorruptível (um esqueleto vivo) ou que, em outras palavras, faz o
homem existir como logos. porque lhe dá acesso a um saber - que
os p~óprios mbiás designam como belo saber -. cujo simples poder
basta. doravante . para animá-lo . O belo saber - arandu porlil 1 - é
o inspirado pelas palavras que os deuses enviam e revelam , entre outras, as riormas do aguyje: é, portanto . o saber que fornece a chave
da Terra sem Mal. Alcançar tal completude exige três qualidades essenciais: uma perseverança obstinada (-mburu), coragem (py 'aguachu), força espiritual (mbaraete ). A respeito dessas virtudes são interrogados os deuses, para que inspirem s uas normas; elas definem toda
a ética da salvação. -Mburu 12 é termo que só se utiliza composto e
conota a idéia de esforço durável: ofiemomburu (oíiemo = .fazer
que, mburu). Esforçar-se é lima idéia importante , que aparece .constantemente nas belas palavras: somos os que nos esforçamos ... , para
nós, que nos es.forçamos. Ca raí Ru Ete dirá as palavras abundantes . Esforço necessário para se desviar das paixões múltiplas, às quais
o teko achy kue sempre incita, para se consagrar apenas à salvação.
Hoje, ofiemomburu aplica-se a quem consagra tempo aos cânticos e

palavras, à dança, ao jejum. a todos os exercícios pios. Mas devemos
sem dúvida recordar as marchas intermináveis, outrora consagradas à
procura da impossível perfeição, para medir a extensão do que é a
.obstinação.

Manter-se no esforço permite adquirir o mbaraete , o que é a força
por excelência (mbara = força; ete = superlativo) e o py 'aguachu ,
um grande coração (py 'a = peito, coração; guachu = grande). Força e coragem necessária s para enfrentar sozinho a grande água e
atravessá-la. O esforço ainda não basta; cânticos e danças são apenas
meios para a salvação. Além disso. é preciso ter a coragem e a força
para ir sozinho e longe dos seus, para romper definitivamente todos
os laços com a terra má, com sua comunidade. Em suma. é ·preciso
reproduzir o caminhar do incestuoso cara{ Jeupie:
"Estavam para chegar as águas (do Dilúvio); o Senhor Incestuoso
(caraí Jeupie) orou, cantou. dançou; e chegaram as águas. sem que
o Senhor Incestuoso houvesse alcançado a perfeição (aguyje). Nadou
o Senhor Incestuoso, com· a mulher (a sua j a ic he, sua tia paterna)
nadou ; na água dançaram. oraram e cantaram. Obstinaram-se (oflemomburu). Ao fim de dois meses, adquiriram a força (imbaraete).
Obtiveram a perfeição (ijaguyje ). Criaram uma palmeira eterna com
duas folhas; repousaram nos seus ramos, para logo se dirigirem à
sua futura Morada, para se converterem em imortais (ikandire)." 1J
Caral Jeupie teve acess9 ao belo saber, conheceu s~as P.r óprias nor-
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mas. A exemplo do herói mítico, os homens querem abandonar a ·terra má e atingir a " morada"; é por isso que. querem conhe~er s~s
próprias normas e é' a respeito delas, que interrogam• o~ imortais
quando pronunciam as belas palavras. As vezes, o que esta em questão são simplesmente as normas (do aguyje , do -mb~ru , etc .). Noutras ocasiões, quem pronuncia as palavras refere-se as suas normas
pessoais (as normas da minha for~a, as ~or~~s d~ ~inha co~agem ,
etc.). Quer dizer que as normas sao var1ave1s? Nao e nada disso, ~
nosso ver. Na realidade, o que as flutuações da linguagem marcam e
que. se a Terra sem Mal é acessível a todos da me~~a maneira exis te apenas uma maneira de ser aguyje, uma un1ca norma do
aguyje - depende de cada indivíduo, pessoalmente (segundo seu desejo, segundo seu esforçoi, alcançá-la; da me~m~ ~orma . o belo s~ber
é sempre idêntico e não varia conforme os ind1v1duos que o dete~ ,
mas a aquisição deste saber não é coletiva: é somente numa comunicação singular com as divindades que ele_ pode ser desven~ado. De
certa maneira, as relações com o sagrado sao sempre ~essoa~. R~c?r
da-se que os apapocuvas, por exemplo, pod.ia~ po~surr um. ou varios
cânticos xamânicos que lhes eram pessoais, inspirados diretamente
por um espírito. Entre os mbiás, ao lad~ dos câ!1ti~os religios~s coletivos (isto é cantados coletivamente), existem canticos pessoais: palavras inspir~das por um deus a tal ou qual indivíduo em particular.
Contudo, o conteúdo destes cânticos t 4 varia muito pouco ~ ~es~e
ponto de vista n~o têm nada de "pes~oal" ._ Mas sua .si~ples exis~enc1a
basta para evidenciar o caráter indiv1duabsta da rehgiao guaram-. Deve:-se, porém, insistir no que esse caráter aqui apresenta de especific~;
com efeito, poder-se-ia dizer que o !ndividualismo é, e~ certa medida característico de toda religião. E muito raro, e muitos autores o
ob~ervaram, que os indivíduos que p~rticipam .de um m~~mo sis~em.a
de crenças situem todos no mesmo ruvel s~a fe e sua pr~tica: do mdiferente ao místico, toda uma gama de atitudes e sentimentos, sub:
jacentes à expressão institucionalizada ~a crença, traduzem_o que ha
de irredutivelmente pessoal - de contingente - na relaçao com o
sagrado. E não há dúvida de que nem todos os mbiás ma!"f~tam
igual obstinação, nem igual desejo de obter o agu!je_. Mas nao ~ ªi>:nas nisso que reside seu individuali~m? e seus can~i~os pessoais nao
servem para exprimir essa contingencia: ao contrario, se~em p~ra
marcar que o individualismo assume aqui a forma de necessidade lfilperiosa, já que de certa forma se encontra in~ti~ucion~liz~~o. L?nge
de constituir um aspecto secundário, epifeno,menico.' o .mdividualism.o
inscreve-se no próprio coração da crença. E a essencia de uma rehgião cujo projeto é a realização do homem ~orno d.e us e q1;1e ,se pre~n
de reflexão sobre a imortalidade. Ora, a imortalidade so e pe~vel
com a contr.a -ordem. Já viqt~s, em várias ocasiões, que acreditar
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acessível a Terra sem M.al implica crer que pode ser abolida a dupla
limitação que confina o homem à morte e o vota à dependência dos
outros. Ser mortal ou (no .sentido do sive espinosista: dito de outra
forma, pensado de outra forma) ser social: duas expressões da mesma
realidade. Quer dizer que sp é possível pensar como não-necessária a
relação do homem com a morte na mesma medida em que se pode
pensar não-necessária a sua relação com os outros. Vimos como a
implantação dessa lógic·a culminava antigamente na dissolução da sociedade, já que as migrações coletivas para a Terra sem Mal visavam
abolir para todos - de maneira definitiva, portanto - essas relações. Hoje em dia, se a sociedade não coloca mais em questão a si
mesma, é contudo necessário, para chegar à Terra sem Mal, ser
aguyje, perfeito, isto é, bastar a si mesmo. Tentaremos analisar
adiante a diferença que separa os mbiás dos antigos tupis-guaranis: isto é, compreender porque os mbiás vêem a conservação de uma orde~ social co.rrlo condição de possibilidade para a salvação que,
porem, vem Justamente negar tal ordem.
A .filosofia mbiá do homem e da sociedade que expusemos acima
pe~mtte, pelo menos, compreender como essa ética individual pode
articular-se com o respeito a uma ética coletiva. Para alcançar o
aguyj e , dizem os mbiás que é preciso evitar obedecer a regras múltiplas. evitar conduzir-se conforme modos de vida dissemelhantes entre
si. 1nduz à dissemelhança, como vimos, a coexistência no homem de
uma ~a~ure~~ animal e de uma alma-palavra divina, fontes de paixões
contrarias. Jª que uma orienta para a natureza e a outra, para o so?re~atural. Da primeira, ligada à carne e ao sangue, derivam todas as
mcltnações más (tudo o que é, justamente, teko achy, mau, doentio):
da pre~erência pelos alimentos à base de carne ao gosto pela violência,
ao ego1smo, ao desejo de possuir os bens alheios. etc .... Comportamentos que procedem da má negação da sociedade. Na segunda, em
comp~nsação , enraízam-se todas as tendências inver.s as: moderação,
atençao ª ?s outros, senso de justiça... Em s uma, todas as qualidades
·que se deixam s ubsumir sob a noção de mboray u , que basta sozinha
~ara definir com precisão a ética coletiva. M boray u, a reciprocidade,
e a ei:pressào mais profunda da solidariedade tribal, o que leva cada
um a reconhecer o outro e, portanto, a aceitar as regras que valem
para todos. Respeitar a ética social é o começo da sabedoria, o começo do bom saber segundo o qual a perfeição está "além" e não
"aquém" das mediações. O mboray u é portanto a primeira manifesta?ão d? fie ··e-. é ~or isso que só ele pode fazer nascer o desejo de aguyJe. Citamos acima a passagem do mito da criação, segundo o qual
Nhamandu Ru Ete concebeu os fundamentos da linguagem humana·
citação parcial e que ora podemos completar:
·'
.. . Tendo concebido a origem da linguagem humana
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a partir do saber contido na sua própria divindade
em virtude do seu poder criador
concebeu o fundamento da reciprocidade (mboray u rapyta)
antes que existisse a t~rra. , .
Palavra, reciprocidade, hino sacro: três termos unidos na mesma
criação. O reconhecimento da justa reciprocidade possibilita a perfeição. ao faz~r os homens existirem como eleitos.
Evitar a dissemelhança é, portanto, aniquilar os instintos naturais;
seguir uma única norma - a do mborayu - em vez de normas múltiplas é escutar a palavra e. desta maneira, libertar-se da "vida doentia". Os mbiás justificam vários dos seus rituais pela vontade de evitar os comportamentos múltiplos. É o caso da ''chocagem": quando
uma mulher chega ao término da sua gravidez, recomenda-se ao pai
da criança que "se abstenha de fazer coisas múltiplas". Isso significa,
neste caso, que deve abster-se de toda atividade (cortar madeira. fabricar flechas, etc.) - pois ele deve concentrar todo o seu pensamento
. na criança que vai nascer, sem o que a palavra em vias de se encarnar
poderia extraviar-se. Pela mesma razão deve, quando percorre os caminhos, fechar os que bifurcam t 5 e lançar pontes em cima dos cursos
d'água que atravessa. É preciso que a palavra da criança só tenha um
único caminho. Da mesma maneira pode-se compreender, sem dúvida, essas palavras que o xamã pronuncia enquanto procura o nome
da criança:
- Que eles (Caraí llu Ete , J acaíra Ru Ete ... ) nos revelem de que maneira o nomearam, dando-lhe uma norma única para a sua vida ...
Pode-se supor que essa norma única seja a do mborayu , do senso de
reciprocidade; norma por excelência do eleito e, como tal, primeira
manifestação da alma-palavra e primeiro passo no rumo da perfeição.
Respeitar a ética coletiva é o único meio para evitar o risco do tupichua , da má crítica da .sociedade, da regressão para a animalidade.
No mboray u se consuma a justiça da sociedade e começa a justificação do homem.
Evitar a multiplicidade, isto é, evitar seguir as tendências más, o
teko achy kue , até se realizar na completude de uma ale.na-palavra até alcançar o estado de aguyje - pressupõe várias técnicas. Assim é
que se pode ler, nas belas palavras:
Se eles (os homens) sen.tirem o desejo de todas as coisas
S~ sentirem o desejo de consumir comidas numerosas e diferentes
uma das outras...
Então nunca atingirão as normas do aguyje, as normas da força ...
A primeira e mais elementar dessas técnicas é justamente a escolha
·dos alimentos. Estes diferem entre si, porque, ou ·se vinculam ao teko
achy kue, ao sangue e à carne, ou ao ife 'e', ao esqueleto. Grosso mo.do, os vegetais pe~tencem à segunda categoria, os animais fazem par1
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te da primeira. Contudo, um animal é exceção: o tajasu (port.
taiaçu), o grande porco selvagem, parece estar incluído na comida
dos perfeitos. Em todo caso, a carne de kochi ( = taiaçu macho) contava entre os alimentos escolhidos por um mbiá que obteve o aguyje
e, há ainda menos de vinte anos, 16 partiu para a Terra sem Mal. O
taiaçu, também chamado de mymba porá·(= o belo animal doméstico), dotado além disso de um nome religioso, araryapu miri ( = o pequeno trovão), é considerado como o animal doméstico de Ca ral Ru
Ete.17 Sua carne é tida como a melhor de todas, pois - como dizem
os mbiás - é a única que se come sem sal. Ora, o sal tem uma função bem marcada, pois passa por neutralizar "o espírito da carne
crua", isto é, o tupichua; salga-se a carne exatamente para eliminar
este risco. P~r conseguinte, uma carne que pode ser consumida sem
sal já é, por si mesma , neutra, sem perigo, comparável neste respeito
aos vegetais; o que explicaria que o porco selvagem esteja classificado
junto com as boas comidas.18 Seja como for, a ·escolha .d os alimentos
é essencial: privilegiar os vegetais (e qentre eles o milho, isto é, a ali. mentação tradicional dos guaranis, a que também é sempre investida
de um valor ritual, pois as preparações à base de milho acompanham
toda grande cerimônia) é provar-se atencioso ao fie 'é·, escolhendo os
alimentos que lhe sãç éongruentes, .é portanto livrar o corpo da sua
imperfeição.· E, inversamente, preferir as comidas à base de carne é
tornar pesado o cÓrpo e entravar seu acesso à Terra sem Mal, já que
· esta opção privilegia o que nele existe de pior (a carne e o sangue).
Deve-se assinalar aqui o lugar particular conferido ao tabaco: podemos dizer que ele constitui o alimento por excelência da alma-palavra. Seu nome religioso o designa como "a bruma mortal" (tatachina
reko achy), pois a fumaça do tabaco é, para os habitantes da terra im. perfeita, o que a bruma é para os imortais: fonte de vida e saber. Tatachina, a bruma, simboliza o poder e o saber criadores, gera as palavras excelentes: Jacaíra Ru Ete, senhor da bruma, é o senhor das palavras 19 e é ele quem inspira aos profetas o belo saber. Deve-se a Jacaíia Ru Ete a criação do cachimbo e do tabaco: quis doá-los aos homens para que este~ pudessem compensar as desgraças a que os destinava a vida na nova terra. Equivalente imperfeito da bruma, o tábaco
é o meio de comunicação privilegiado entre os homens e os deuses,
indispensável a-qualquer cerimônia de alguma importância; simboliza
a vida e o saber humanos, assim como a bruma simboliza a vida e o
saber d_ivinos . .
Dentre as principais técnicas que visam sacudir a natureza doente: a dança e o canto. A dança (jeroky) é sempre coletiva e, entre os
mbiás, parece desenrolar-se sempre no interior da opy. Homens e
mulheres dançam alternadamente e cada sexo acompanha a dança do
outro batendo com força no chao para marcar o ritmo; para isso, os
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homens empregam o popygua, o bastão-insígnia, as mulheres o
takwa, um pedaço de bambu ou taquara. 20 Os dançarinos são dispostos em fila, encarando alternadamente o leste e o oeste e, sem mudar
de lugar, batem com o pé no chão. O gesto e a postura dos corpos são
ricos em sugestões: dir-se-ia que individualizam, que a dança só reúne
os homens para melhor os isolar - signo de uma não-relação entre
eles. Estão juntos, mas em fila, isto ~. cada um olhando para as costas do outro: numa relação com os outros que não é nem positiva,
nem negativa, mas simplesmente não-marcada; cada um por ·si. É
como se, estando todos nessa mesma orientação privilegiada que traça o curso do Sol, cada um quisesse distinguir-se dos demais e retomar posse do seu corpo. Dizem os guaranis que a dança torna leve o
corpo. E dizem a mesma coisa do jejum. É que talvez o peso não venha ao corpo somente das comidas que ingere, mas também de todo
o peso da lei social. Se é verdade que na dança cada um volta a ser senhor de si mesmo, compreende-se melhor que ela tenha aqui tanta
importância. A solidão deliberada, todo o individualismo vinculado à
procura da Terra sem Mal, talvez estejam nesses gestos .
Os cânticos, como vimos, podem ser coletivos ou individuais. Mas,
mesmo no primeiro caso, se vários cantores podem modular uma
melodia juntos, é sucessivamente que pronunciam as palavras (que .
não são cantadas) que· constituem o hino. O que se chama cântico é,
portanto, nada mais que uma prece, simplesmente- entrecortada por
breves melodias: Seus temas são sempre os mesµios: invoca-se uma
divindade (Nhamandu, Caraí, etc.) e pede-se que sejam reveladas as
normas da força, da obstinação, da perfeição, etc. Aliás, para designar o cântico sacro. os mbiás não empregam o termo mborai (que designa o canto entre todos os guaranis), mas mba 'e-a 'ã",21 que também
se aplica às preces. Cânticos e preces ocupam, na vida dos mbiás, lugar privilegiado; e não há dúvida de que constituem muito mais do
que mera técnica, pois são a linguagem sacra: a bela linguagem pela
qual os homens já se assemelham aos deuses.
Resta-nos evocar uma última técnica, que também .merece lugar à
parte, porque pode ser (pelo menos foi, antigamente) meio e fim ao
mesmo tempo: o '"c~lto" dos ossos. Outrora, os mbiás sempre conservavam os ossos dos mortos durante bastante tempo.22 O cadáver,
colocado num cesto de bambu, era enterrado até a decomposição da
carne; depois, era exumado para se recolherem os ossos, que erain laviA os com esmero e conservados num recipiente de cedro.23 Conservar ·os ossos dos mortos não era apenas um gesto de piedade, um
meio para que os ~ivos obtivessem a perfeição: também havia a esperança de ressuscitar o defunto e as belas palavras proferidas em sua_
honra deveriam contribuir para fazer a palavra circular nele novamente. U Ili ritual que e-yoca o que M ontoya observ~u em sua época.
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Embora hoje não seja mais regra, esse rito ainda pode ser cumprido e
qualquer mbiá, se assim o desejar, pode conservar os ossos de um parente (criança na maior parte dos casos) morto; menos por acreditar-secapaz de ressuscitá-lo do que na esperança de obter dos deuses, por
seu intermédio, a revelação das suas normas pessoais. O primeiro
texto que apresentamos liga-se a essa prática: trata-se, com efeito, da
yvyra 'ika nga. Yvyra 'ikanga é o nome religioso do esqueleto masculino'. Literalmente, significa os ossos ( = kanga) do bastão-insígnia ( =
yvyra 'i); o bastão rítmíco que é conservado na opy , símbolo - segundo Cadogan - do poder masculino. O esqueleto feminino é designado pela expressão takwaryva'ikanga, isto é, os ossos da taquara,
daquela que dirige a dança (takwa = taquara. bastão rítmico das mulheres; yva = dirigente). Acrescentemos que essas duas expressões
pertencem ao vocabulário religioso e que não existem designações para o esqueleto fora da bela linguagem . O que, não bastassem os ritos
que antigamente o tomavam (e ainda o tomam, em menor medida)
por objeto, também revela seu caráter sagrado. Hoje, conservar os ossos já é ser quase aguyje, comprovar - pelo menos - força e obstinação. Pois. se todos os mbiás dançam e pronunciam as palavras, raros são os que guardam os ossos de um parente defunto, ou pelo menos os que os guardam por bastante. tempo, isto é, que cumprem, ao
mesmo tempo que o gesto, tudo o que este supõe. Cadogan narra, por
exemplo. o caso de um mbiá que, quando da·cerimônia funerária pela
morte de sua sobrinha, recebeu uma mensagem dos deuses ordenando-lhe que conservasse os ossos; deveria depois aba~donar sua aldeia
por uma outra, levando-os consigo; assim obteria a revelação da Terra sem Mal. Este mbiá recolheu, portanto, os ossos da sobrinha, mas
acabou jogando:--os fora; não pudera resolver-se a cumprir a rr1udança
prescrita, porque sua . mulher se recusara a acompanhá-lo. " Fazer
com que os ossos permaneçam à escuta" é mostrar-se atento às belas
palavras e, assim, forçar os deuses a proferi-las. É provar que não se
deseja a resignação à vida má e se recusa o engano ou a distração o que exige força e perseverança: em suma, é provar que se possui
uma única norma. Talvez seja principalmente provar-se, perpetuando
apenas para si próprio um rito já caído em desuso. um verdadeiro Jeg uaka va, um eleito: isto é, um mbiá.
Há quinze ou vinte anos, um jeguacava (o último, talvez) abandonava definitivamente sua aldeia e os seus: dirigia-se para o yvy ma rã·
ey. Vejamos, segundo nos narrou uma testemunha. como ele obteve
o aguyje.
Aquele que obteve o aguyje tinha doi8 filhos e d"..las filhas: uma delas morreu. Colocou-a num takwarapemby-24 para que ela prestasse
atenção. Depois de pô-la ali dentro, ele a fez prestar atenção durante
dois anos. Ao cabo de dois anos, ouviu as normas da sua vida: "Não
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Notas
Tesoro. Teco açT: trabajos.
(2) Montoya, Tesoro . Megúa: gracia, chocarreria. bellaqueria. Teco megua: proceder mal. Este sentido foi preservado entre os guaiaquis: ka me11wâ : contar histórias,
( 1) Montoya,

mentira s.
(3) Montoya, Tesoro . Maraney: bueno, entero. incorrupto. Composto de mará e cy
(negação). Marii tinha. como hoje. o sentido de "mal". de "doença". e também o sentido de megua: história falsa, brincadeira. bufonaria.
(4) O homem se torna n1ba 'e fleiiandu ey va = aquele que não tem a percepção,
ou o conhecimento. das coisas. ·
(5) Opeyja: termo utilizado somente para o jaguar.
(6) León Cadogan, Ayvu Rapyta, págs. 75-76.
(7) A comparação desses dois mitos com as versões do dilúvio recolhidas pelos cronis~as entre os tupis permite completar esta análise ·(record~mos que um "dilúvio..
esta na origem dos jaguares, entre os mbiás, porque a segunda cilada dos Gêmeos
consiste em fazer as águas incharem desmedidamente). Com efeito, os mitos relatados pelos cronistas (com exceção da primeira versão de Thevet) dão conta da aparição das diversas soci edades e todos excluem o incesto. já que dois ou mais casais de
cônjuges são salvos (segunda versão de Thevet, Staden). Uma única versão ·é di ferente: a de Cardim: e dá conta. não da aparição das sociedades inimigas entre ·si.
mas da humanidade atual. Ora , nesta versão. os sobreviventes ao dilúvio são um ho. mem e sua irmã grávida: o que sugere que o casamento avuncular se situa na origem
da humanidade. Com efeito, as demais soluções possiveis não dariam conta de todos
os elementos da situação descrita pelo mito: se a irmã fosse pôr no mundo um filho
e casar com ele (como a mulher jaguar), não se co mpreenderia que seu irmão se salvasse; se supomos um casamento do irmão com a irmã, não se explica porque ~sta
pr~isa estar grávida.
.
Estas versões podem ser ordenadas assim:
incesto inevitável
Cadogan : origem dos jaguares
.
d
.ed· d
. .
. d
Staden l
Thevet f ongem as soc1 a es -iincesto evita 0

--+

Cardim : origem da humanidade~casamento avuncular
· Cadogan : origem dos imortais --+incesto deJiberado: casamento com a tia paterna.
(8) Tudo isto no passado, porque hoje os mbiás não celebram mais duplos funerais.
Amarram o morto em posição fetal e guardam-no um dia na opy, com o rosto voltado para leste. Depois disso o enterram longe na floresta, ao pé de uma árvore, deixando na tumba água e tabaco. Quanto aos "possessos", praticamente não existem
mais e isto, dizem os índios, porque hoje utilizam o sal, que contribui para matar o
espírito da carne crua.
(9) No Tesoro , aguyje signifio-\ a saúde. a plenitude, o que se basta, o que é acabado.
( 1O) Rekorai: as normas. Sentido vizinho em Montoya, rekora: conse1ho; teko: ser,
costume, lei.
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Teko-.rá (índice do futuro) = lei futura.
( 11) Os grandes xamãs. os que dirigem as danças, pode~ tratar dos P?~ess.os._des
cobrir 0 nome dos recém-nascidos, etc.. são chamados: 1flarandu pora 1 va e - os
que possuem a bela ciência. Cf. Cadogan. Ay vu Rapyra, cap. I.X ..
•
( 12) Em Montoya, mburu tem um sentido bem diferente. porqu~ s_ign1fica despre... o .
Mas. de outro lado, Montoya indica que esse termo, na composiçao. marca a exortação: amomburu = encorajar. esf~rçar; aflemomburu = eu me esforço.
(13) Cadogan. Ayvu Rapy ra . pág. 57-58.
.
( 14) Cf. vários exemplos desses cânticos em Ayvu ~apyta . p~gs . 95 a 100.
( 15) Cravando uma pena Qa -terra para " fechar" ~ caminh~ ~ue nao toma. No ".lu~ os
pais índios reproduzem os gestos do pai dos gemeos m1t1cos: q~ando estt ul~imo
deixou a terra. cuidou de fechar, por meio de penas, os maus caminhos (conduz~?º
à morada dos primeiros jaguares) para que seus filhos pudessem segui o,
quando nasressem, até a Terra sem M~I.
(16) Este livro foi publicado em Frances. e~ 1975 (N: do T. ).
( 17) Segundo um informante. Karaí Ru Ete (situado. porem. a !este e, recordemos,
oposto a Tupã Ru Ete) seria araryapuj a = senhor do trovao.
. .
( 18) Entre os chiripas se encontra uma crença simétrica: a carne do P?rco do.mesllco
pas8a pela pior das comidas. pois deixa o corpo pesado. ~.ara os ch~npas, a 1ntrodu:
ção da carne de porco e d o sal na alime~tação é responsavel pela dificuldade que ha
hoje em atingir a Terra sem Mal.
( 19) Cf. Ayvu Rapyta , pág. 3 1.
. .
(20) Os mbiás não possuem n1aracás, e sem duvida se trata de uma perda. Em todo
..
caso. são os únicos guaranis a ignorar seu emprego. . ..
(21) Mba ·e-a 'ã é composto de mba ·e ( = palavra, fala) e a a ( = esforçar-se)_ - .esforço que se realii.a (com vistas a obter a força espiritual)". Cadogan, op. c 11 .• pag.
27
.
.
(2i) Só eram jogados fora quando uma mensagem dos deuses fizera saber que nao
reviveriam. Cf. Cadogan, op. cit .. pág. 5 2.
(23) Cadogan, op. cit., págs. 51 e 52.
(24) o cesto de taquara no qual, antigamente, eram enterrados os mortos, aguardan.
.
_
do-se a decomposição das carnes.
(25) Jechaka, literalmente: o que é visível, o que se v~, .se manifesta (techa -:-_ os
olhos). a palavra designa a luz que_provém do saber d1v1~0: o re~ex~ d.es te saber.
(26) o cedro. ygary. é a árvore de Namandu. Seu nome rehg1oso o 1nd1ca. J ~' ra (
árvore) Namandu .
.
_ .
(27) Apvka: banco zoomorfo. Na maioria das vezes represen~ o Jaguar ~ nao tem
"cabeçá··: é que não se deve ver. nem reconhecer o jaguar. Assim como nao se deve
nomeá-lo (os mbiás chamam-no aguara = raposa).
1
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te enganavas, meu filho, tu não viveste segundo modos dissemelhan~s. É por isso que nós ·vamos dizer-te como obterás as normas da tua
vida. E por isso que nunca te abandonarei nesse lugar; eu te farei saltar por cima do grande mar. É por isso que,. se os teus companheiros
se obstinarem como tu . serás tu quem lhes enviará as palavras; enviarás as palavras aos teus irmãos, às tuas irmãs, se souberem esforçar-se. Sei1ão, não lhes dirás nada." Restavam-lhe dois filhos que se esforçavam . "Aos teus filhos enviarás as palavras e ensinarás as normas da vida."
O homem pescava pei~es mas não os comia .. dava-os aos outros.
Caçava ratos mas não comia carne, dava-a aos seus companheiros.
Caçava animais de diferentes espécies, tay tetu (port. caititu) e outros.
Enchia-se de vontade para pegar tudo isso. Esses alimentos que trazia, e não devia comer. dava aos seus companheiros para deixá-los satisfeitos. Graças a tudo isso, obteve o mborayu e conheceu as normas
·da sua vida. Não se comportava conforme regras numerosas. Sua
mulher aconselhou-o a procurar o aguyj e . pois era impossível que
Carat' Ru Ete não fizesse caso de quem vivera sempre tão virtuosamente: _"Aqui está o esqueleto daquela que tu fizeste descer; graças ao
takwaryva 'ikanga que geraste, obterás o muburu e o py 'aguachu. "
Ele áceitou: "Pronunciarei palavras a esse respeito (isto é, dos ossos
que ele vai conservar) e depois, da minha morada, prestarei atenção
aos meus irmãos. Para que eu possa alcançar esse objetivo, tu, minha
mãe (che chy , sua' mulher). cuidarás bem de mim . para que eu possa
viver segundo as normas. Por isso, escuta. Tenho que escolher os alimentos. A carne que eu consumir será de mymba porá". Todos os demais alimentos precisarei obter para meus companheiros: o piky, o
taytetu; freqüentarei o país dos taytetu para trazer carne aos meus
companheiros: freqüentarei os rios para lhes trazer peixes."
Procurou o mburu durante dois anos e Nhamandu o iluminou:
"Pois bem, tu tens mbaraete . Não te enganes: é somente assim que te
será permitido apoderar-te do reflexo. "25 Dessa maneira, consagrou-se aos exercícios espirituais. Sua mulher cuidava dele. Tomou casca
de cedro e fez uma infusão para lhe lavar as mãos e os pés. Ela lhe
esfregou todo o corpo. Depois, ele se deitou em cima de um ped~.ço
de casca de cedro; debaixo da cabeça, colocou um travesseiro de cedro,26 um apyka.27 A mulher disse ao marido que não devia mais
cuidar das outras mulhéres, nem dela mesma. Quando ela fazia o
amor, fora da casa, com outros homens, ele aceitava. Disse à mulher:
"Tu vais fazer kaguijy (caldo de milho); vais fazer mbuj ape (panquecas de milho); vais fazer uichi (farinha branca de milho). É só isso o
que eu vou comer. Não comerei a comida dos teko achy; não comerei sal nem banha. Unicamente carne de k ochi."
Então eles (os deuses) lhe disseram.: "Observa bem quando entrar~
1
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·nova estação e aguarda o jechaka: vamos pronunciar as palavr~:
Vamos abandonar o ser que era teu. Ela (a mulher dele) permanecera
na terra. Mas. a um dos seres que fizeste descer, se ele souber interrogar, tu enviarás as palavras."
Esse exemplo ilustra a significação conferida ao mborayu por sua
posição na junção de duas éticas: se o senso da justiça procede do re~
peito pela reciprocidade, ele também é o momento em que essa reciprocidade é rompida. Quem é possuído pelo mboray u nos é descrito
como o avesso exato do caçador egoísta, pois consagra seus esforços a
obter. para a satisfação dos outros. alimentos que ele próprio não
consome: imagem do parceiro ideal, que dá sem exigir nada em troca.
Mas, por se libertar da obrigação de receber, situa-se no exterior do
sistema de troca e afirma sua independência em relação à coletividade; é por isso que o mborayu é o começo da salvação. Inversamente, quem é seduzido pelo tupichua rejeita o outro termo da troca porque tüma e não quer dar: tentativa ilusória de· libertação pois, ao mesmo tempo que nega a reciprocidade, manifesta sua dependência em
relação à comunidade.
Esta dissociação entre dar e receber, o primeiro sendo afetado de
valor positivo, o segundo de valor negativo, é apenas outra maneira
de traduzir a oposição entre as duas recusas possíveis da vida social,
de que já tratamos. Ela permite medir a distância .que separa _9S
mbiás dos antigos tupis-guaranis. Para esses últimos, a procura da
Terra sem Mal tinha como corolário a destruição da sociedade, de vez
que esta era pensada como radicalmente má; es discursos proferidos
pelos seus caraís são bastante instrutivos a esse respeito: era preciso
- diziam - parar de cultivar. de caçar. de respeitar as regras de matrimônio. A vida social só era -vivida como obstáculo. Os discursós
dos mbiás são bem diferentes e apreendem a vida social segundo uma
dupla dimensão, positiva e negativa: positiva, enquanto vêem nela o
necessário tempo de prova (função que antigai:nente cabia. às migrações). de modo que o que era obstáculo outrora tornou-se meio; negativa. enquanto ela permaneceu uma modalidade" da existência má e,
como tal. aquilo a que se deve renunciar para chegar à Terra sem
Mal. Assim , os guaranis souberam conservar no seu discurso religioso a significação crítica que ele tinha antigamente e adaptá-lo a uma
exigência nova de justificação dos valores culturais. Nessa justificação
consiste o deslocamento sofrido pelo discurso sobre a Terra sem Mal:
de agora em diante. cabe-lhe uma função que nada o destinava a
. preencher
a de validar a sociedade.

capítulo.V 1

AS ÚLTIMAS GERAÇÕES
o deslocamento

do discurso é o correlato das profundas mudanças
que afetaram as .sociedades guaranis. Pois, se os temas essenciais das
reflexões .índi~s limitam-se a perseguir preocupações antigas, se portanto se iluminam ao serem repostos na continuidade de uma tradição, também traduzem uma atualidade. O discurso sobre a Terra sem
Mal continua sendo o que sempre foi : certo discurso sobre a sociedade e sobre uma sociedade presente. À leitura "antropológica·• do dis- ·
curso :eligioso pode.-se, portanto, .superpor uma leitura sociológica.
Aborda-la-emos rapidamente, pois é evidente demais. Seu interesse
vem, principalmente, de nos levar a perguntar se, por trás da coerência do discurso sobre a Terra sem Mal. não se dissimula um abalo
mais profundo.
Nessa perspectiva, pode-se notar que. se o discurso conservou sua
vocação crítica (razão por que _preferimos falar de 'deslocamento), esta
todavia se enfraqueceu . Por um lado, com efeito, define a Terra sem
Mal como a negação do estado de sociedade (faz dela o objeto de
uma procura. individual) e, se é verdade que garante a ordem social,
só o faz na medida em que essa própr~a ordem é inatual, já que pregar o respeito pelas boas normas é recusar o estado presente da sociedade. A ética coletiva só é compatível com a ética da salvação
porque ela mesma é crítica. Mas, por outro lado, também há enfraquecimento. pois os guaranis pensam que pode existir uma sociedade
justa. uma sociedade fundada no mborayu e atribuem esse mérito às
do seu passado: é evidente que elas não o tinham, exceto - restrição
importante - no nomadismo que permitiam. Tal enfraquecimento
não se acompanhará de uma debilitação correlata da crença: se a idade de ouro começa a ser projetada no passado, não será sinal de que a
fé começa a se perder e a se transformar em mito?
A ambivalência que definia a natureza humana define igualmente .
uma soçied~de e_m que coexistem valores tradicionais e valores novos,
sendo bons apenas os primeiros. porque são os que distinguem os Po-
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rang ue 'i dos "que não foram enfeitados" - os paraguaios. Viver
conforme as normas significa, como vimos, evitar a dissemelhança;
ora, a dissemelhanç:t não é apenas inerente ao homem, ela é inerente
a uma sociedade em que dois modelos culturais estão em conflito.
Se a ordem social é teko achy, má ou doente, idealmente, em referência ao marâ· ey, também o é realmente, por haver perdido sua coerência e unidade. Sua imperfeição é agravada pela multiplicidade: as
boas normas não têm mais força para se impor, porque foram substituídas por outros valores que as contradizem e tornou-se impossível
conformar a prática ao que os mbiás definem como sendo a boa ética.
De modo que, se a reflexão sobre a ambigüidade da natureza humana
permitia dar conta da possibilidade teórica do ka nd ire, a reflexão sobre a dissemelhança dos modos de vida dá conta da impossibilidade
real de ascender à Terra sem Mal.
Evitar os modos de vida dissemelhantes entre si é, com efeito, evitar conduzir-se ao mes mo tempo como mbiá e como paraguaio, é privilegiar os valores e regras de vida tradicionais e recusar os outros.
que pouco a pouco se impuseram : é esforçar-se por viver como eleito.
numa comunidade que já não é mais a dos eleitos. O caso de aguyje
que relatamos acima ilustra bem essa exigência. E scolher as comidas
tradicionais dos mbiás (as preparações à base de milho) é, sobretudo,
excluir os alimentos estrangeiro~ e, portanto. recusar os modos de vida estrangeiros: os guaranis cultivam . como antigame nte. o milho
nas suas próprias terras queimadas; é verdade que ainda caçam , mas
já não há grande coisa para caçar na sua região. E sses recursos tradicionais são, po.is, insuficientes e os outros que se acrescentam (carne,
saL banha) devem ser comprados; obrigam a cumprir um trabalho remunerado, fora da comunidade. Escolher um regime alimentar tem,
assim , implicações econômicas e sociais de monta: implica adotar
uma prática econômiça conforme ao ideal mbiá (sem dúvida alguma),
mas não à realidade, e restrita demais para ainda ser possível. Ademais. não basta um comportamento econômico conservador; a a·scese
alimentar não dá a perfeição, m as somente o que a torna possível o mboray u . Para obter o ag uyje, é preciso ir além no conservantismo
(ou na recusa da sociedade atual): cumprir um ritual (ou seja. algo
que em princípio deveria envolver o conjunto da comunidade) ao qual
a comunidade já renunciou há muito tempo. Restrição no plano ecorJômico, excesso a nível da vida ritual: vale dizer que a Terra ·sem
Mal só é acessível ao preço de uma opção duas vezes impossível,
pois convida todos a se conformarem a modelos culturais que não são
mais os dos mbiás. O discurso religioso evidentemente não mudou
sozinho, a prática religiosa também se modificou: ainda é possível
dançar e rezar, mas não é mais possível - exceto sendo um louco repetir hoje os gestos dos antigos carafs e abandonar tudo, à procura
da Terra sem M ai.

TERRA SEM MAL
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. Um nhan1eru (xamã) chiripa explicava muito bem esta impossibilidade a Leon Cadogan:
.
Nós, os nhanderus de hoje, fazemos apenas esforços esporádicos para cantar, e fadados ao fracasso. E como poderíamos cantar? Veja:
u~a manhã, na rede, me ponho a cantar as palavras que me são inspiradas pelo~ senhores do além. E minha mulher me interrompe: 0
que voce esta fazendo, cantando quando não há sal nem banha para
a refeição! Tenho que me levantar e sinto raiva. Impossível cantar
quando a gente está com raiva. Como poderíamos receber inspiração
quan~o temos 9ue trabalhar para nossas famílias não morrerem de
fome . Precisamos trabalhar para comprar carne, porque o senhor
dos taiaçus e dos outros animais da floresta os impede de cair nas
nossas armadilhas. E precisamos trabalhar para nos vestirmos como
os paraguaios, porque nossos próprios companheiros chegam a zombar dos ornamentos rituais ... 1
·
E sem dúvida, antigamente, os profetas podiam dispensar-se de trabal~ar: os outros se encarregavam de:. cultivar suas plantações e eles
podiam consagrar seu tempo a cantar. Hoje, talvez pudessem abster-se de trabalhar nas plantações ou de ir à caça e, contudo, receber i:;ua
parte das colheitas ou da caça. Mas, se precisam de facas, de machados ou de roupas, precisam ir trabalhar algum tempo numa hacienda· .
ou obraje paraguaio; este é um trabalho que ninguém fará por· eles.
: Os produtos a~quiridos pela venda do seu próprio trabalho não podem ser repartido~ nem trocados, ou, se são trocados, é contra objetos equivalentes, cuja posse implica, portanto, que o dono efetuou um
trabalho remunerado. Este outro sistema requer que cada um trabalhe por si. Em _outros termos, é toda a ética do mboray u que se vê
posta em questão. Com a perda da autarquia econômica, não é somente o lazer do cantar que se perdeu, mas todo o sistema de troca
que defin~~ a sociedade com precisão. Os "esforços" dos profetas ,
portanto,
- Jª' se acham fadados de antemão ao fracasso. Mas , se fracassam, .nao e !'1nto po~ serem "esporádicos" , mas antes porque visam
algo 1mposs1vel: ~o~t~nuar a dizer um discurso que, por haver perdido seu lugar or1gmar10, tornou-se indizível. O discurso sobre a Terra
sem Mal
foi o de uma civilização que, sabendo-se mortal , via oontudo
.
em si mesma os gérmens de possíveis transformações. Então, o discurso dos profetas podia exercer sua plena função crítica. Tais sociedades estão destruídas e foi de fora que veio sua destruição: o discurso profético não pode mais desempenhar a mesma função.
E por essa razão, aliás, que ele se deslocou e é porque a sociedade
se destrói que ele precisa justificá-la. Mas essa justificação dos costumes passados é estritamente teórica e não implica crença alguma nu{Il
poss~vel retorno. Se as belas palavras recordam as tradições, é para
sublinh~r melhor a constatação do seu esquecimento. Da mesma for-
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ma, o discurso sobre a Terra sem Mal era negador demais para .poder
tórnar-se " revivalista". É sem dúvida por isso que, se permaneceu
profético, já não anuncia o advento de uma ordem desprovida de
coerção, mas a morte - próxima - da sociedade: Nós somos as
últimas ge rações . Os jeguacavas ·esqueceram as normas e não sabem
mais conduzir-se: desejam possuir as ferramentas dos outros habitantes da terra, consumir os alimentos dos estrangeiros; sentem desejo
pelas mulheres estrangeiras e seu senso da beleza se perverteu; as
próprias jachucavas passam a desdenhar o urucum e a preferir outros
adornos... Eles desejam portanto coisas múltiplas e dissemelhantes e
o esquecimento das normas termina por abolir até mesmo o desejo de
aguyje : é por isso que a Terra sem Mal se tornou inacessível para
eles.
Afastando-se dos seus ancestrais, os últimos dos Eleitos também se
separaram dos seu~ deuses. Isto é o que dizem as .belas palavras: se é
doravante impo~sível o acesso dos guaranis à Morada, é porque a perda das suas tradições tornou desmedido o obstáculo que os separa dela. Entre os homens e os imortais, estabeleceu-se uma nova distância,
que é incomensurável: seu signo é o silêncio dos deuses, que não respondem mais aos Eleitos, para desvendar suas normas.
Nós, que somos as últimas gerações,
já não nos abstemos de mais nada
de agora em dia nte não sabemos mais conduzir-nos.

É por isso que Caraí Ru . Ete,- Caraí Chi E;.te
não querem mais dizer as palavras para obter as normas da força.
Contudo, será que os homens ignoram essas normas, cuja revelação
pedem tanto? Como se conduzir para tornar-se aguyje: isso todos os
guaranis conhecem e podem dizer. O que não quer ser dito e se dissimula sob a forma de uma questão proposta aos deuses é, antes, um
problema que os guaranis colocam para si mesmos: a pergunta sobre
a validade do seu discurso, ou a veracidade da sua fé. O obstáculo in- ·
transponível é a dúvida que desde agora os habita. Com o declínio da
sociedade, pouco a pouco se apaga a crença; os que podem dizer-se os ·
últimos não o ignoram, nem desconhecem que seu discurso nada
· mais tem a dizer, a não ser anunciar seu próprio fim.

Nota
( 1) León Cadogan, Como interpretan los Chiripa la danza ritual.
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CONCLUSÃO
O PROFETISMO
A Terra s:m Ma~: .um espaço sem lugares marcados, onde se apagam as relaçoes soc~a1s, l!m tempo sem pontos de referência, em que
se abolem as geraçoes. E o aguyje , a completude; no conjunto dos
h?~en~ cada um s~ vê restituído a si próprio, suprimida a dupla
d1stánc1a que. os fazi~ dependentes uns · dos outros e separados dos
deuses - lei de sociedade, lei de natureza: o mal radical.
A relação contestadora com a ordem social e a relação não-teológica com o sobrenatural estabelecem-se num único discurso, ainda mais
surpreende~te porque delil!1ita, aqui, o campo da crença. É por isso
que, se o discurso dos tup1s-guaranis pode evocar outros mais famihares,, d~ fato não coincide com eles em ponto algum. A Terra sem
~al e a idade de .ouro, .s e assil!l quisermos, mas anunciada, e não perdida desde toda a eternidade. E uma Terra Prometida na própria terra
e que contudo não será um reino, porém, ao contrário, a abolição de
toda fo~ma de poder. Discurso inesperado, por ligar justamente o que
esperanamos ver segregado, por inverter as linguagens - a da fé onde aguardávamo~ o mito-.- e que implica uma nova maneira de pen- ·
~r o homem, a terra, o ceu, os deuses, em que explode o sentido e se ·
dispersa a verdade.
O que surpreende, finalme.n te, nesse pensamento e o faz tão novo é sua vocação profética. Profetismo, aqui, não pretende referir- ·
-se apenas - nem essencialmente - à anunciação pelo discurso de
um certo futuro - o advento do homem-deus; mas sim ao fato de
. qu~, para preservar a possibilidade desse desejo impossível, escolhe-se
o risco de perder todas as certezas: a das existências sedentárias, co~o as ,d~s ve.r dades estabelecidas. Se o pensamento dos tupis-guaranis
e profet1co, e por pressentir a salvação como inacessível e por saber
que, pa~a continuar acreditando nela apesar de tudo, é preciso constantemente ultrapassar todos os limites, quer dizer, renunciar a toda
forma de enraizamento. A procura da Terra sem Mal remete a essa
renúncia: é sua condição, é seu efeito. Por isso é ela a medida com um
da vida e do pensamento proféticos: buscando a Terra sem Mal outrora as vidas se tornavam vagabundas; hoje, as palavras dos profe tas
vão à cata de uma verdade desde sempre furtada .
. A p~lavra dos antigos profetas, por dizer o peso insuportável da
lei, devia - para ser ouvida - provir de fora (a posição de exterioriãade dos profetas) e da mesma forma só podia produzir efeito fora (o
fracasso político deles). Fora: f~~a da lei que designa a cada um o seu
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lugar no espaço marcado de um território tribal. no tempo contabilizado de uma genealogia. Por colocar-se de antemão adiante de toda
-legalidade, ela gera um espaço e um tempo novos, fora do espaço e do
tempo sociais, quer dizer, sem diferença. É-lhe portanto impossível
toda fixidade e, devido ao mesmo movimento, uma vez tornadas impossíveis as antigas referências a linhagens e grupos locais, não há
mais estatutos diferenciados e desaparecem as antigas relações. Desde
então. entre os homens tornados de direito iguaiS, é possível outra relação: a do mborayu , a reciprocidade. Possível apenas porque se instauram essas relações não-marcadas com o espaço e o tempo, que são
as da vida nômade: fora dos limites do território, "aqui" e .. agora"
não são mais do que o lugar e o momento do instável, do provisório;
nenhuma
hierarquia pode, portanto, ser implantada.
.
.
.
Ouça-se a palavra profética: e rompem-se os quadros que garan-,
tiam as existências, todo o espaço medido e diferenciado do social. E
o error que, arrebentando as coordenadas espaciais e temporais que as
subordinavam umas às outras, isola as vidas e as justapõe. Todos de
repente são profetas e isso dei~a de ser um estatuto. Na extensão sem
limite e sem diferença da floresta indefinidamente atravessada, só é
possível habitar, mas não residir; subsistir, mas sem produzir; largam-se mortos, sem fundar linhagem . Um puro deslocamento, que
não implica v_olta alguma para trás nem acabamento algum. Impossível é estabelecer novos territórios em outro lugar, garantir novas
leis - porque a salvação está sempre adiante, sempre fora do limite:
perdida, mal entrevista. Por ser sem limite, e espaço torna-se, no
mesmo movimento, sem saída.
Daí. sem dúvida, a necessidade do obstáculo que, se impõe um termo brusco à viagem. ao mesmo tempo é o que vem justificá-la e permitir-lhe prosseguir. O mar maléfico que não pode ser atravessado,
porque obsta a marcha. garante a existência do "além", que é o lugar
do repouso. Obstáculo portanto de duplo sentido porque, se impede o
acesso à Terra sem Mal. também impede ao mesmo tempo que a fé
se perca. A procura não é vã, pode-se continuar andando.
Poder de não-repouso da palavra dos profetas, que só é tornada
possível. legítima. por esse movimento infinito que ela gera. Palavra
tão eficaz quão impotente , que se anula desde que pretende realizar-se, e pelo mesmo movimento: um pouco coino um tecido imaginário
que só pudesse progredir sob a condição de se desfazer simultaneamente e assim se reduzisse a um ponto nunca fixo. .
Em harmonia com uma existência incapaz de estabelecer-se jamais. um pensamento impotente para afirmar o que quer que seja.
Pois as belas palavras suprimem as distãncias que o discurso, habitualmente, estabelece. A bela linguagem não é a que, dirigindo-se
mais
aos deuses do .que aos homens, apenas
deslocaria as relações: é
.
.
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uma linguagem sem relações - inspirada. se assim quisermos. Nela,
quem fala é também, ao mesmo tempo, quem escuta. E, s.e interroga,
sabe que não há outra resposta além da sua própria pergunta indefmidamente repetida. O profeta que diz as belas palavras não se dirige a
ninguém. não comunica. não enuncia verdade alguma. Remetido somente ao vácuo do seu pensamento. num solilóquio que não tem começo nem fim .
De novo eu escuto. De novo eu questiono.
Há sempre nas belas palavras um "de novo" que, se recorda sem
dúvida o caráter cotidiano do rito, parece muito mais estar presente é
para marcar uma qualidade essencial das belas palavras: que elas não
. têm começo, mas estão sempre continuando algo. Dir-se-ia que o
profeta não tem o poder de inaugurar esse discurso, pelo qual - ao
contrário - é ele que parece estar possuído; discurso que ele pode
apenas ecoar sem nunca dominar. Talvez seja por isso que este discurso é somente uma pergunta sempre em aberto. Como se, ainda
imperfeitos ·demais a despeito de todos os seus esforços, os Eleitos
não tivessem outra maneira justa de ouvir, a não ser interrogando
sempre, sem nunca afirmar: os deuses dirão finalmente as palavras
abundantes, as que desvendam as normas da Morada? Uma ·pergunta que não pede nenhuma resposta. Ou melhor, o que as belas palavras parecem indicar é que pergunta e resposta são igualmente impos- ·
síveis. Basta prestar atenção nos témpos e formas verbais: a afirmação só es~ no passado e no futuro; o presente é sempre o tempo da
negação. E: Tu.Já disseste as pala vras , ou Dirás novamente aspalavras abundantes. Mas o profeta que fala e escuta nunca encontra
nada, a não ser a ausência: Tu não dizes nada, não dizes absolutamente nada. Solidão de um pensamento tão desesperado a ponto de
se lançar até onde pensar se torna impossível. A mesma impotência
que antigamente marcava sua prática agora marca o discurso dos profetas. E a qualidade atribuída às suas p~lavras, sempre proferidas ou
solicitadas em abundància , em tal abundância (diríamos) que é impossível agarrá-las, talvez traduza uma qualidade mais profunda, contrapartida da impotência deles - o poder que eles têm de dizer uma
verdade irredutível a dogmas estabelecidos. Se as belas palavras são
as que não se podem repousar em algumas verdades seguras, talvez se
compreenda melhor porque os guaranis optaram por dizê·las, precisamente, belas (em vez, por exemplo, de ''verdadeiras" ou "sagradas"
- o que elas também são). O que traduz o fluxo abundante ·das palavras, impossível de ser retido pelo homem: um pensamento que, por
não querer excluir nem compartimentar, lança-se até esse lugar mais
remoto do pensamento em que encontra, em si mesmo, o obstáculo,
o ponto-limite que o torna ao mesmo tempo possível e impossível-·como o horizonte: ponto-limite em que vêm juntar-se os contrários, a
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terra e o céu, os homens e os d_e uses.
O profeta: eternamente à escuta de palavras abundantes e nunca
proferidas, feito o único ponto fixo de Úm discurso que sempre lhe escapa e onde pousa uma verdade que parece ter-se tornado nômade.

Palavras
. , . relativas ao esqueleto do bastão-1ns1grua
1 Pois bem, já que é assim, então agora
estou· à escuta desta maneira:
os. ·o ssos do bastão-insígnia. a grande coisa não-pequena < 1>
faço que fiquem à escuta, Caraí Ru Ete.
2 Já que é assiin, desta maneíra,
quanto às normas do dizer restituído
. tu farás surgirem numerosas palavras
quanto às normas da obstinação
tu farás surgirem numerosas palavras.
3 Vê: faço prestarem atenção
os ossos do bastão-insígnía, os ossos da taquara
estou, ereto, fazendo que eles prestem atenção.
4 Quanto a tudo isso,
o que dizes tu, Ó· Çaraí Ru Ete?
quanto às normas da minha força
quanto às normas da minha coragem
o que me dirás, então, tu?
5 Vê:
Invocando, eu faço que eles fiquem à escuta.
Depois de quem sabe quantas primaveras
depois de quem sabe quantos invernos.
quanto às normas da minha força, às normas do meu valor,
às normas da obstinação
dirás as palavras em abundância?
Para o caso em que. tu as digas
eu faço que de novo . eles fiquem à escuta.
6- Já que é assim ,
farás que eles pronunciem palavras abundantes
quanto às - normas do meu valor, às normas da minha força
quanto às normas da obstinação, . às .normas da completude.
'( ê: eu . faço que fiquem à escuta.
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Por tudo isso, eu vos conjuro
dizei-me palavras abundantes, Caraí Ru Ete, Caraí Chi Ete.
7 E é assim que eu digo de novo
- eu, que sou aquele que tu ornaste que é de ti que estou novamente à escuta
com vista às normas para a força,
que eu faço que de novo eles fiquem à _escuta.
8 Graças a tudo isso, então, eu te conjuro,
farás que sejam proferidas palavras abundantes
quanto às normas para obter a obstinação
quanto à futura sede do meu lar,
.
revelai-me tudo isso, Caraí Ru Ete, Caraí Chi Ete.
9 Em conseqüência,
é em maior abundância que farás dizer as palavras
relativas às normas da força;
brotam das normas da coragem
as normas para atravessar
o mar mau, horripilante,
o que escapa a toda excelência
o que é perfeitamente inac~ssíveJ .
1O Tu , porém, a partir da tua perfeita acessibilidade,
farás pronunciar as palavras abundantes
quanto às normas da obstinação,
e, para que eu possa
atingir a tua moradia,'
farás pronunciar as palavras abundantes
Caraí Ru Ete, Caraí Chi Ete.
1 l Já que é assim,
faço que eles fiquem, à escuta
não· em vão eu faço que fiquem à escuta
os ossos do bastão-insígnia. a grande coisa não-pequena.
12 Eu faço ficarem à escuta,
dize-lhes, eu te conjuro, as palavras abundantes
quanto às normas do valor, às normas da força
às normas para obter a obstinação
às - normas para atravessar o mar mau, horripilante.
13 E é por isso mesmo,
para que eu possa atravessá-lo
- o grande, o imenso mar para que eu possa atravessá-lo,
quanto às normas da Morada
pronuncia-as, eu te conjuro, as palavras abundantes.
14 Em conseqüência,
já que eu os faço ficarem· à escuta,

por que então não pronunc1a1S as palavras abundantes
vós que sois Caraí Ru Ete, Caraí Chi Ete
a mim, que sou aquele que vós ornastes?
15 Quanto a mim, eu que sou aquele que vós ornastes,
estou à escuta
e faço ficarem à escuta
os ossos da taquara, daquela que vós . ornastes
os ossos do bastão-insígnia, daquele que vós ornastes!

Nota
( 1) Nome relígioso do c.adáver.

J
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Palavras dos . últimos dentre os eleitos
l Pois é isso, meus irmãos, minhas jrmãs,
para obtermos as normas da obstinação,
as normas da completude, as normas da completude,
para que nós chegássemos à completude
nós nos erguemos no esforço.
2 Como deveremos nos conduzir na verdade?
O que disse, na verdade, Nhande Ru Papari?
Como ele viveu, na verdade?
Como Nhande Ru Papari, para o seu próprio ser futuro,
tão bem soube, na verdade?
3 Conformemente a isso, de novo vamos n<Js conduzir
·meus irmãos, minhas irmãs.
Graças a isso nos erguemos ( 1) já no esforço
com o bastão-insígnia que Nhande Ru Caraí Ete
concebeu.
Nós o brandimos, nós nos abaixamos, nós nos reergu~mos,
nós - os eleitos.
4 De novo dirá as palavras Caraí Ru Ete:
de que maneira, outrora,
os que deviam alcançar a completude se erguiam?
a respeito das normas da alimentação,
quais, dentre as numerosas palavras, ele enumerou outrora?
as normas da alimentação, as normas da completude,
quanto a elas o que ele editou outrora?
5 Essas palavras os eleitos esçutarão de novo,
rezarão os eleitos.
Aos eleitos que se erg'uem no esfo,r ço
Caraí Ru Ete, Caraí Chi Ete já disseram as palavras
referentes às normas da coragem, às normas da força.
6 As normas da alimentação
ele bem escolheu, na verdade.

12 1

Depois disso, se tivermos o desejo
de não escolher a comida, _
a completude não existirá nunca.
Fala-se que assim foi disposto:
que os que obtiveram a completude, outrora,
•
esses escolheram os alimentos na sua totalidade .
7 Em conseqüência, nós os pouco numerosos companheiros de fogueira,< 2l
seguramente não seremos avarentos quanto à comida,
graças ao amor <J> que sentimos
por nossos irmãozinhos, por nossas irmãzinhas,
por eles que começam a brincar na terra (4l.
8 Por solicitude pela vida deles,
. Caraí Ru Ete dirá seguramente, àqueles,
as normas para obter a força;
faremos seguramente que lhes seja distribuída
por Nhande Ru Tenonde
a manifestação da s ua solicitude
a partir desta solicitude que ele detém,
nós nos apropriaremos dela, por pequena que se3a.
Ele a tornará perfeitamente visível a nós
(nosso pai Caraí Ru Ete),
aos que portam o jeguaca , às que portam o jachuca.
9 Em conseqüência, a partir de agora,
as últimas gerações de Jeguacavas
se sentirem o desejo de todas as coisas,
se sentirem o desejo de consumir alimentos
numerosos e dissemelhantes,
então os últimos descendentes dos homens e das mulheres
nunca se içarão às normas da completude,
às normas da força.
.
1O O homem, o Nhanderu, aqu_ele que detém a completude
escolheu cuidadosamente a comida, com certeza;
por isso~ por não haver consumiçio os alimentos na sua totalidade ,
o homem, com certeza, soube as suas próprias normas.
1 1 Nós, outros, que somos as últimas gerações,
doravante de mais nada nos abstemos,
já não sabemos mais nos comportar.
É por isso que utilizamos as ferramentas dos outros habitantes da
terra,
e que até mesmo a alimentação dos outros habitantes da terra
nós eleitos somos possuídos pelo desejo de consumi-la.
Caraí Ru Ete, Caraí Chi Ete
não querem mais dizer as palavras
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_ para obter as normas da obstinação.
12 Mesmo que seja assim, a nós os eleitos que observamos,
com
eles
. certeza
,
. farão dizer de novo as palavras,
e Jª que e assim,
nós os eleitos, nós os eleitos que estamos à escuta ,
com certeza observaremos bem de novo;
aos que são as últimas gerações, também a eles,
de novo dirão as palavras
Caraí Ru Ete, Caraí Chi Ete.
13 Já que é assim,
a nós que somos os que escolhemos a comida
que é a comida dos habitantes da terra,
eles dirão as palavras em abundância.
J4 Quanto às que entre as mulheres são outras,
se vivermos sem as ver como objetos de admiração,
eles dirão as palavras em abundância
eles que são Caraí Ru Ete, Caraí Chi Ete.
15 "Pois então, já que é assim,
ele atingiu a completude - meu filho.
Depois disso, meu filho de natureza diferente,
vai sobre a terra;
aos que são nossos enfeitados dize as palavras em abundância
quanto às normas da obstinação, às normas da completude.
Já que é ass~m mesmo
já que em verdade ele se obstina e se ei:gue no esforço,
faremos que pronuncie verdadeiramente
as normas relativ~s ao seu derradeiro lar,
as normas do lar último, vamos revelá-las a ele:
até mesmo o grande mar
ele sem nenhuma dúvida atravessará, com certeza."
16 Em conseqüência,
por pequena que seja a amizade
ele não se fará inimigo dos seus próprios companheirós de lar.
Se efetivamente não nos fizermos. inimigos,
aquele que é o nosso pai Caraí Ru Ete
nos fará com certeza dirigir as palavras
a Nhamandu Ru Ete,
as palavras das normas da vida, das normas da completude.
17 Quanto aos alimentos na sua totalidade
não deixemos tornar-se visível a avareza;
a comida, a comida,
nós que vivemos como eleitos
nós, os eleitos de boa saúde,
nós, os eleitos, desejamos consumi-la.
~

TERRA SEM MAL

123

A comida dessa natureza
a nossos irmãos doaremos, na verdade,
a comida que é nossa
a nossas irmãs doaremos, certamente, com generosidade.
18 Na verdade, é somente desta maneira
que a própria amizade
Nhande Ru Tenonde poderá ver verdadeiramente.
A partir de tudo isso, na verdade,
ele estabelecerá as palavras
relativas às normas da obstinação.
19 Agora sim,
quanto à própria comi.da
por causa do desejo que temos de nos mostrar avarentos por ela,
por causa disso, eles não dirão mais as palavras
relativas às normas da perseverança
aos que são objetos da sua solicitude.
20 "As normas da solidariedade
as normas da amizade
eles não as recebem mais, meus filhos.
meus jeguacavas, minhas jachucavas."
Eis o que, na verdade, diz Caraí Ru Ete (Sl.

Notas .
.
.
( 1) Tempo verbal: presente.
(2) Foyer: fogo. lar, morada <N. do T.)
(3) Vários term os franceses foram necessários para restituir todos os matizes do
guarani mborayu . Conforme o contexto. é traduzido por:
- amor. quando se trata da relação adultos-crianças;
- amizade ou solidariedade. quando diz respeilo às relações sociais dos adultos entre si:
- solicitude. quando se trata da relação dos divinos com os humanos.
(4) Aqui se trata das crianças.
(5) Esse texto e o anterior foram recolhidos e traduzidos do Guarani. em 1965. por
Pierre Clastres e León Cadogan.
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