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INTRODUÇÃO 

 

“A poesia está guardada nas palavras – é tudo o que eu sei” 

Manoel de Barros 

 

A reflexão acerca da relação entre arte e transcendência é desde há muito 

tempo um tema de meu interesse. A possibilidade de entrar em relação com 

aspectos mais intangíveis da experiência humana através de expressões artísticas, 

como poemas, danças, cantos e pinturas, e de encontrar nesta faceta do 

comportamento humano um caminho para aprofundar-se em mistérios metafísicos e 

transcendentais da existência sempre chamou minha atenção.  

Acontece que, no desenrolar deste curso de Ciências Sociais e 

principalmente por conta das reflexões antropológicas com que fui entrando em 

contato, pude perceber que arte como eu imaginava em minhas abstrações de 

transcendência não era algo assim tão universalizável, que cada grupo humano tem 

uma maneira própria de considerar algo como bonito, sendo inclusive perigoso 

generalizar uma categoria como arte, correndo o risco de impor a contextos 

completamente diferentes concepções que seriam aplicáveis apenas em contextos 

bem específicos. Mais do que isso: não só arte, mas também a transcendência, ou a 

relação com aspectos espirituais ou místicos da realidade, é também algo submetido 

a circunstâncias etnográficas tão específicas que por vezes até mesmo nem existe. 

Essas peculiaridades de minha curiosidade inicial por arte e transcendência, 

longe de acabarem com meu interesse por este assunto tornaram-no ainda mais 

profundo e sedutor; pois, apesar de minhas pretensões de universalidade pseudo-

estruturalistas terem ido por água abaixo, seguindo a mesma senda inquisitiva - em 

torno da relação entre expressões criativas e a relação destas com aspectos não 

mundanos - percebi desabrochar ante mim uma miríade de diferenças muito mais 

interessante do que antes poderia conceber.  

Refletir sobre como, em um contexto etnográfico específico, um grupo dado 

aplica e agencia princípios estéticos muitas vezes completamente diferentes dos 

nossos me parece muito mais interessante do que aplicar uma pressuposição 

generalizada de arte sobre toda a multiplicidade cosmológica e expressiva das 

culturas humanas. Isso sem falar sobre conhecer mais a fundo as especificidades 
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através das quais um grupo relaciona-se com noções e práticas em torno de temas 

como eternidade, alma e transcendência. Como coloca Sally Price: 

 

“Exatamente do mesmo modo como considerar as artes exóticas como 

anônimas liberta os Ocidentais da árdua tarefa de determinar e reconhecer a autoria 

individual de peças específicas, afirmações de que os Primitivos não tem nenhum 

conceito correspondente à nossa noção de “obras de arte” dispensa-nos da 

necessidade de levar a sério os arcabouços estéticos dos indígenas”(PRICE, Sally, 

2000:130).  

 

Tendo em vista esta interessante situação, neste trabalho monográfico 

pretendo realizar uma reflexão antropológica sobre a poética ameríndia, mais 

especificamente sobre os princípios estéticos Mbyá Guarani conforme podem ser 

apreendidos da coletânea de textos míticos-poéticos chamada Ayvu Rapita (O 

fundamento da Linguagem humana). Mais do que isso, pretendo pensar sobre o 

“conflito”, ou, melhor dizendo, “contato”, entre princípios estéticos diversos que se 

deu por conta da trajetória deste corpus literário desde quando este foi compilado 

por Cádogan, até quando foi transcriado por Josely Vieira, em “Roça Barroca”; 

buscando pensar de que maneira os diferentes contextos teóricos e intelectuais 

permeando a obra de cada autor influenciou nas escolhas de tradução que cada um 

deles teve de inevitavelmente realizar. 

Antes de entrar nos detalhes acerca dos princípios estéticos guaranis, 

buscando mais a frente verificar como eles se expressam em sua poética, gostaria 

de falar um pouco sobre quem seriam os Mbyá Guarani, os quais foram os 

informantes de Cadogan na coleta de Ayvu Rapita. 

Segundo Graciela Chamorro (2008) os grupos guarani atuais pertencem à 

tradição denominada na arqueologia de tupi-guarani e ao tronco linguístico de 

mesmo nome, que por sua vez se desenvolveu pelo menos há dois mil e quinhentos 

anos do tronco tupi, cuja formação remonta a cinco mil anos. Os Guarani são um 

dos povos mais conhecidos e estudados pela antropologia tendo em vista que foram 

um dos primeiros grupos a entrarem em contato com os Europeus invasores no 

século XVI. Naquela época, sua população era muito numerosa e se estendiam do 

litoral de São Paulo até à Lagoa dos Patos, e, principalmente, ao longo dos rios 

Paraná, Paraguai e Uruguai. Guarani é uma palavra em língua indígena que deriva 

da palavra indígena para “guerra” e acabou se tornando a palavra utilizada para 
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designar uma série de sub-grupos como Carijó, Itatim, Tapé, Guarambaré dentre 

outros (FAUSTO, 2005:387). 

A população que atualmente é estudada pela antropologia conhecida como 

Mbyá, assim como os sub-grupos Ñandeva, Kaiowá e Chiriguano, - ou seja, a 

população indígena reconhecida como Guarani, que será estudada pela 

antropologia no séc XX- são os descendentes dos índios guarani que se refugiaram 

nas matas como forma de resistir ao processo colonizador que se expressou nas 

missões e no processo de evangelização encabeçado pelos jesuítas, estes índios 

então ficaram conhecidos como “Kayguá” que significa procedentes da mata; outra 

parte da população Guarani da época colonial miscigenou-se para dar origem às 

populações rurais dos estados nacionais do Paraguai, Brasil e Argentina (FAUSTO, 

2005:389). 

Os Guarani atuais, segundo Chamorro (2008), são divididos em quatro 

subgrupos principais: Os Guarani (Avakatueté, Chiripá ou Ñandeva), em torno de 12 

mil pessoas, no Paraguai e no Brasil; os Mbyá, cerca de 15 mil, no Paraguai (onde 

se encontram mais de oito mil), na Argentina (três mil seiscentos e quarenta) e no 

Brasil (sete mil); os Pai-Tavyterã ou Kaiová que chegam a vinte e cinco mil, no 

Paraguai e no Brasil; e os Chiriguanos, que somam mais de setenta mil, vivendo no 

oriente boliviano e em regiões fronteiriças entre Paraguai e Argentina. No Brasil, os 

três subgrupos chamados genericamente Guarani compõem o grupo indígena mais 

numeroso, com trinta e cinco mil integrantes, sendo seguidos pelos Tikuna, com 

trinta dois mil e pelos Kaingang com vinte e cinco mil.  

Os Mbyá, sub-grupo enfocado neste trabalho, atualmente residem em aldeias 

esparsamente distribuídas no leste do Paraguai, no nordeste da Argentina, no 

Uruguai e no Brasil, país no qual eles residem principalmente no interior dos estados 

da região sul, indo também do litoral do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo 

(VIETTA, 1992; LADEIRA e MATTA, 2004; ASSIS, 2006a). A população Mbyá-

Guarani no Brasil, segundo uma estimativa de 2004, é de cerca de sete mil 

indivíduos (LADEIRA e MATTA, 2004). 

Sendo assim, mais do que um mergulho denso na estética mbyá, que ficaria 

de certo modo ainda raso tendo em vista meu desconhecimento da língua, o que 

vou realizar aqui é uma etnografia do processo de transformação de um corpo 

mítico, certamente permeado por reflexões acerca da estética mbyá mas focando 
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principalmente no intercruzamento de propostas estéticas que se dá no âmbito de 

um processo de tradução.  

Essa situação nos permite refletir não somente sobre o contraste entre 

princípios estéticos diversos, neste caso o Mbyá Guarani e o “Pós-Moderno” 

Ocidental, como também refletir sobre as apropriações que a cultura de vanguarda 

ocidental tem feito da chamada arte primitiva, o que definitivamente evidência alguns 

aspectos da dinâmica do mundo artístico ocidental; bem como o que esse tipo de 

apropriação e influência tem a dizer sobre a própria organização social do tempo, 

tipicamente moderna, que enxerga nestas poéticas outras o lugar do primevo, 

primitivo, onde é possível encontrar os inícios do homem.  

Parece-me inevitável escapar do diálogo comparativo, e por vezes existencial, 

sempre sugerido pela antropologia.  Diálogo este em que, como nos indicou certa 

vez Roberto Da Matta (1978), acabamos por nos encontrar em situação 

metaforicamente similar à da “blue note”- aquela nota intervalar e liminar que, 

ficando entre aquilo que poderia ser e aquilo de onde supostamente veio, nos 

sugere tanto profundidade e tensão, como também tristeza, melancolia e até mesmo 

júbilo, talvez por conter em si a potencialidade do outro, da diferença, do devir e do 

tornar-se tudo aquilo que ainda não podemos ser ou saber.  

Falo isso, pois ao discorrer um pouco acima, sobre a concepção de tempo 

moderna-ocidental, civilizacional e interessada no progresso através de coisas úteis 

e práticas (postura esta que extravasa para o campo da palavra que desse modo é 

instrumentalizada de diversas maneiras), vai evidentemente influenciar na produção 

de uma poética, que busca a beleza sem resquícios de utilidade (a poesia como 

inutensílio), penso imediatamente e consequentemente no contraponto desta 

temática no caso ameríndio, onde uma concepção de tempo cíclica e mítica 

influencia na existência de uma palavra sagrada, associada à ética, não produzida 

para ser exclusivamente bela, mas bela por que útil e útil por que bela; e como 

veremos no caso guarani bela por que sagrada e sagrada por que bela. Ao longo do 

trabalho pretendo obviamente, descrever e refletir mais detidamente sobre esses 

princípios estéticos diversos, pois, como coloca Els Lagrou,  

“não é por que inexistem o conceito de estética e os valores que o campo 

das artes agrega na tradição ocidental que os outros povos não teriam formulado 

seus próprios termos e critérios para distinguir e produzir beleza (LAGROU, 

2009:11).”  
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Se a poesia, como disse certa vez o poeta moderno e francês Mellarme, se 

faz de palavras e não de ideias, podemos dizer que a antropologia passa pela 

mesma encruzilhada. Mas que palavra é essa? Qual o sentido da palavra no caso 

do poeta moderno, no caso da etnografia (escrita sobre os povos) e no caso da 

palavra-alma guarani? Quais contextos específicos embasam, legitimam e significam 

os usos, abusos e desusos que são feitos da palavra; Essa lavra fértil de múltiplos 

sentidos e contextos, suporte de mitos e transporte para outros mundos, que nas 

mãos de um aspirante a antropólogo torna-se algo imponderavelmente bom para se 

pensar. 

O “caso” de Ayvu Rapita nos coloca em uma situação privilegiada para refletir 

sobre este tipo de questões, pois sendo um corpus, digamos assim, literário, 

originário de um contexto mítico ameríndio - onde estas “Belas Palavras” foram e 

são usadas principalmente de modo oral e mesclada a outros meios expressivos 

como o canto e a dança, tendo em vista um fim prático, mas transcendental- esta 

“obra” passou por uma primeira transformação, ao ser compilada por Cadogan, 

tornando-se assim palavra escrita e dado etnográfico. Desse modo a palavra 

sagrada vai assim infiltrando-se em outros meios e contextos onde seu sentido 

espraia-se por outras paragens. Esta obra passou por ainda outras duas traduções, 

uma delas sendo uma transcriação com fins mais declaradamente poéticos, 

adentrando no campo da poesia contemporânea em um trabalho de tradução feito 

por Josely Viana e a outra ainda no campo da antropologia, feita por Pierre Clastres. 

Deste modo neste objeto de estudo torna-se também interessante refletir 

sobre as adaptações e transformações que uma obra de arte sofre quando 

atravessa processos de tradução e recriação nos quais passa a construir e operar 

significados em meios para os quais não foi originalmente produzida, ou, melhor 

dizendo, quais são as alterações que um artefato cultural (ou seria obra de arte?)- 

produzido originalmente em um contexto oral tendo sua semântica e estéticas como 

uma expressão latente do povo em que originalmente foi composta- tem de passar 

para que possa ser considerada uma obra de arte? Além disso, este tipo de trabalho 

sugere uma série de outras reflexões interessantes como, por exemplo, se seria 

possível ou não falar de uma poética universal, como advogam os adeptos da 

etnopoesia, Dell Hymes (1981), Jerome Rothenberg (1968), Dennis Tedlock (2011).  

No caso Mbyá Guarani, palavra (e consequentemente a sua poética) estão 

interrelacionados de um modo muito peculiar e interessante com a temática da 
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transcendência e da espiritualidade, encontrando na coletânea de mitos e textos 

sagrados conhecidos como Ayvu Rapyta a sua expressão mais amplamente 

conhecida. Bartolomeu Meliá, em apresentação para o livro “Ayvu Rapita- Textos 

Míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá” de Léon Cádogan, chega inclusive a 

colocar que “a literatura hoje reconhece estes textos como uma das grandes 

expressões da poesia americana”.  

Gostaria agora de discorrer um pouco sobre como vim a ter conhecimento 

deste corpus literário que servirá de base para minhas reflexões antropológicas. Tive 

contato com estes textos por conta de uma pesquisa bibliográfica realizada 

enquanto bolsista do MAE para o desenvolvimento de um livro de RPG baseado na 

temática ameríndia. Em minhas pesquisas acabei por ler o livro de Pierre Clastres 

“As Belas Palavras”, o qual me chamou muito atenção pela beleza e profundidade 

dos mito-poemas traduzidos e comentados neste volume. Fiquei então sabendo que 

o primeiro a coletar estes mitos Mbyá Guarany havia sido Léon Cádogan, em 

circunstâncias bem específicas e peculiares, as quais pretendo comentar mais a 

frente.  

Cabe aqui revelar que antes, ou talvez fosse melhor dizer que por 

consequência, de minha preocupação antropológica neste corpus mítico-poético 

guarani, meu interesse inicial foi de teor literário, tendo em vista que paralelamente 

às minhas outras atividades (diga-se de passagem, mais úteis) sou poeta amador, 

não só em horas vagas, mas também no entre-tempo de horas produtivas e no bojo 

das horas impróprias.  

Sendo assim fica, desde o começo, estabelecida minha posição um tanto 

quanto suspeita, pois carece de um completo distanciamento quando o assunto é 

poesia, sou um nativo-ativo, de certo modo. Trago em minhas práticas e concepções 

uma expressão viva do meu tempo, certamente carregada e influenciada pelos 

princípios estéticos (ou artísticos) tipicamente ocidentais e modernos; obviamente 

que neste processo intelectual antropológico que agora estou construindo pretendo, 

na medida do possível, distanciar-me dessas pré-noções implícitas em meu fazer 

poético e tornar-me um observador acerca dos preceitos e princípios que regem a 

produção poética ocidental bem como a Mbyá Guarani para tornar-se apto a realizar 

um trabalho antropologicamente aceitável. 

Nesta reflexão a que agora me proponho, tendo em vista sua pretensão 

antropológica, terei como meus nativos os textos (nada melhor para um poeta, que 
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tem na luta vã com as palavras sua lavra diária), os quais serão o ponto de partida 

para as considerações acerca dos princípios estéticos Mbyá Guarani e todas as 

outras considerações esboçadas acima. 

O estudo acerca de arte em antropologia não é algo novo, mas nem por isso 

menos controverso. Segundo Howard Morphy e Morgan Perkins (2005), a 

antropologia da arte esteve por muito tempo localizada nas margens da disciplina, 

sendo desse modo um campo que se constituiu como sendo intrinsecamente 

interdisciplinar pela própria natureza de seu objeto, engajando ideias oriundas de 

outras fontes que não os limites confinados no mainstream da disciplina, bem como 

fontes de fora do mundo acadêmico. Para esses autores a arte está associada 

quase igualmente com os dois sensos da palavra cultura – cultura como um modo 

de viver ou um corpo de ideias e conhecimento, e cultural como a essência 

metafísica da sociedade, incorporando padrões pelos quais os produtos mais 

refinados produzidos pela sociedade são julgados – sendo possivelmente este o 

fator que gera desconforto nos antropólogos em relação à este termo.  

Desse modo o próprio termo arte acaba, por derivação, adquirindo dois 

sentidos, sendo o primeiro associado a um corpo de conhecimento, tecnologia e 

práticas representacionais que propiciam compreensões acerca de todo um modo 

de vida de uma sociedade; e o segundo arte como um produto de estágio particular 

da história Euro-Americana, nesse sentido a arte é vista como desconectada da 

sociedade como um todo e sobredeterminada pelo seu papel na estrutura de classes 

da sociedade capitalista ocidental. Para estes autores é fundamentalmente 

importante separar este aspecto da arte de sistemas mais gerais que possibilitam 

que ela seja então uma categoria relevante para análises trans-culturais (MORPHY 

e PERKINS, 2005:2). 

Morphy e Perkins (2005) colocam ainda que esta situação, de considerar a 

arte como trans-cultural, remete a uma tensão entre a abordagem realizada pela 

vanguarda modernista, que considera que a arte fala por si e deste modo está 

aberta à interpretação universalista, e a perspectiva antropológica, que requer uma 

contextualização ao contexto indígena. Essa tensão é derivada do fato de que os 

modernistas, ao verem a diversidade de formas culturais como licença para 

inovação, ganharam muito de sua energia de reflexão sobre exatamente os mesmos 

artefatos que os antropólogos estavam analisando. Um exemplo típico desta 
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situação, no caso do modernismo brasileiro, é o Manifesto Antropófago1 que faz de 

um tema intrinsecamente antropológico, e posteriormente amplamente discutido pela 

antropologia brasileira e internacional, o mote filosófico para sua proposta estética. 

Ainda considerando sobre as relações entre o Modernismo e Antropologia da 

Arte, os autores colocam que algumas mudanças no mundo da arte ocidental 

resultaram em um engajamento mais sério com a antropologia, gerando uma relação 

dinâmica entre ambos. Desse modo eles consideram que o desafio que a 

antropologia colocou para o mundo contemporâneo da arte Euro-Americana é que 

ela dá agência ao artista e postula que o contexto desempenha um papel importante 

na apreciação da arte; desse modo ela acaba por problematizar a premissa 

universalista por detrás da empreitada modernista. Por sua vez, o desafio para a 

antropologia passa a ser abrir sua prática interpretativa para as dimensões estéticas 

e afetivas dos objetos, considerando, a partir de Boas, o efeito estético como uma 

combinação entre forma e significado (MORPHY e PERKINS, 2005:4). 

 Neste sentido estes autores definem uma obra de arte como “objetos, ou 

obras, com atributos semânticos e-ou estéticos (na maioria dos casos ambos) que 

são usados para propósitos de apresentação e representação”. De acordo com a 

compreensão dos autores em questão, o fazer artístico é um tipo particular da 

atividade humana que envolve tanto a criatividade do produtor quanto a capacidade 

de outros de responder e usar os objetos de arte ou de usar os objetos como arte 

(MORPHY e PERKINS, 2005: 12).  

Para estes autores uma aproximação antropológica da arte seria aquela onde 

esta é posicionada e compreendida em relação à sociedade que o produziu, ao 

invés de ser analisada e interpretada em relação a como membros de outra 

sociedade possam vir a compreendê-la, e acima de tudo localizada em seu contexto 

etnográfico. Desse modo, ao situar uma obra no contexto o mais amplo possível, 

tornar-se possível ter acesso à dimensão processual da cultura, sendo este um dos 

benefícios contido no estudo de obras de arte. 

O enfoque que buscarei realizar neste trabalho traz em seu bojo esta 

característica, tendo em vista que o processo de transformação pelo qual passou o 

                                                           
1 O Manifesto Antropófago, escrito por Oswald de Andrade (1890 - 1954), é publicado em maio de 1928, no 

primeiro número da recém-fundada Revista de Antropofagia, veículo de difusão do movimento antropofágico 

brasileiro. Em linguagem metafórica cheia de aforismos poéticos repletos de humor, o Manifesto torna-se o cerne 

teórico desse movimento que pretende repensar a questão da dependência cultural no Brasil. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=4945&cd_item=35
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mito poema “Ayvu Rapyta”, será um dos temas principais desta reflexão. Além de 

que a busca por contextualizar esta obra em relação ao seu contexto de produção, 

almejando visualizar a relação entre princípios éticos e estéticos, estará presente em 

todo o esforço etnográfico presente ao longo do texto.   

A autora Sally Price (2000), em um livro no qual busca elucidar a 

compreensão cotidiana que Ocidentais “educados, entusiastas, porém não 

especializados, têm a respeito de Arte Primitiva” (PRICE, 2000:21), trata de algumas 

pressuposições culturais correntes e não questionadas acerca das fronteiras entre 

“nós” e “eles”. Essa discussão, na qual a autora tematiza compreensões correntes 

acerca de Arte Primitiva, trata também da condição de objetos que foram 

descobertos, tomados, mercantilizados, despojados de seus vínculos sociais e 

assim redefinidos em novos cenários e reconcebidos de modo a corresponder às 

necessidades econômicas, culturais, políticas e ideológicas de pessoas de 

sociedades distantes (PRICE, 2000:24). Dessa maneira creio que algumas de suas 

reflexões serão interessantes, para delinear um escopo teórico geral desta minha 

proposta, mesmo tendo em vista que seu trabalho trate mais acerca de artes visuais, 

e não tanto sobre artes verbais, ou literárias, como é o caso no trabalho em questão. 

Price (2000) aponta para uma situação, acerca da exposição de artefatos 

exóticos oriundos de povos distantes, que parece ter um paralelo com a questão 

sobre a qual me debruço neste trabalho; tendo em vista que temos em mãos uma 

obra de arte indígena, o “Ayvu Rapyta”, que foi coletado em seu contexto original e 

apresentado de modos diferentes, para diferentes contextos, por autores diferentes 

com propósitos diversos.  

Sally Price (2000), ao tratar do problema da apresentação de objetos 

exóticos, coloca que existe uma situação de “Isto ou Aquilo” na apresentação da 

Arte Primitiva, pelo fato de ela ser apresentada ou como artefato etnográfico ou 

como obra de arte. Na primeira opção o objeto é apresentado em seu contexto 

antropológico, juntamente com outros artefatos semelhantes, tornando-o acessível 

ao público através de textos didáticos que expliquem sua manufatura, o seu papel 

na vida tradicional da comunidade e o seu significado social ou religioso. Na 

segunda opção é dado ao objeto seu próprio pedestal ou estojo, indicando 

aproximadamente o continente ou arquipélago onde foi coletado e é concedido ao 

objeto um lugar na elite das obras de arte que são aceitas com base no seu puro 
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mérito estético, pelo simples fato de deixar que o objeto “fale por si só” (PRICE, 

2000:130). 

Nesta situação, segundo a autora, percebe-se nas exposições uma situação 

na qual os objetos etnográficos tornam-se obras primas da arte mundial no momento 

em que perdem sua contextualização antropológica e são considerados capazes de 

sustentar-se puramente pelo seu próprio mérito estético. Nesta divisão hierárquica 

entre Artefatos Primitivos e Arte Primitiva, as experiências estéticas e a beleza são 

colocadas em oposição à evidência etnográfica e à curiosidade social gerando uma 

separação entre a sensibilidade estética e a antropológica (PRICE, 2000:126). 

Segundo a autora 

 

 “Para estas mesmas exposições, a principal distinção entre objetos 

Ocidentais e Primitivos é que somente os primeiros são apresentados como 

tendo sido criados por indivíduos identificados nominalmente em momentos 

específicos de uma história de estilos artísticos, filosofia e comunicação em 

evolução” (PRICE, 2000:123). 

 

No caso etnográfico que será abordado ao longo desse trabalho pode-se 

dizer que poderemos encontrar algumas ressonâncias dessa situação considerada 

pela antropóloga Sally Price, pois veremos que a maneira pela qual o texto de “Ayvu 

Rapyta” foi apresentado e abordado traz muito destes dois modelos colocados pela 

autora. Enquanto o trabalho de Cadogan preza mais por uma apresentação 

etnográfica contextualizada, que fica evidente pela quantia e detalhamento das 

notas contidas ao final de cada Canto traduzido - onde podemos encontrar inclusive 

uma referência e homenagem aos legítimos autores da obra-, a apresentação 

realizada por Baptista tem um viés claramente mais artístico, dando menos ênfase à 

contextualização etnográfica e presando mais pela construção formal de seu texto, 

em vias de enquadrá-lo em um padrão estético-poético ocidental; situação esta que 

se realça pelo fato de sua tradução ser apresentada como parte de uma obra maior, 

chamada “Roça Barroca”, na qual estão também presentes poemas de sua autoria 

em uma seção denominada “Moradas Nômades”.  

Desse modo, os mito-poemas mbyá ao serem apresentados lado a lado a 

poemas de construção visivelmente moderna, encontram-se em uma situação 

similar à das esculturas africanas que são apresentadas como obras-primas em 
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exposições de grande museus internacionais de arte, lado a lado, com obras 

ocidentais. 

Certamente que o caso aqui trabalhado encontra algumas variações em 

relação ao modelo proposto por Price, como por exemplo, o fato de Cadogan 

considerar, pelo que podemos ver em seu prefácio, o texto com o qual ele trabalha 

como uma obra de arte, enquanto Baptista não dispensa completamente a 

contextualização etnográfica ao construir a apresentação de seu trabalho. Temos 

ainda nesta sopa semântica, onde significados entrelaçados se reúnem em meio a 

um movimento comunicativo transcultural, o trabalho realizado por Clastres, no qual 

percebemos ressonâncias evidentes de seu projeto antropológico, de algum modo 

diferente do de Cadogan, bem como certo grau preocupação estética, também 

diversa daquela realizada por Baptista.   

Cabe considerar que para Sally Price, esta opção entre dois modos 

mutuamente excludentes, como caminhos contrários e incompatíveis, de apresentar 

a arte fazem com que a apresentação da Arte Primitiva tenha quase sempre sido 

posta em termos de uma escolha falaciosa e equivocada, sendo uma delas deixar 

que o olho esteticamente discriminante seja nosso guia- com base em algum 

conceito indefinido de beleza universal- e a outra é enterrarmo-nos do “saber tribal” 

para descobri a função utilitária ou ritual dos objetos em questão. 

 A saída para tal situação seria, segundo a autora, passar a considerar dois 

princípios: o primeiro, que o olho daquele que vê não está nu, pois vê a arte através 

das lentes de uma educação cultural ocidental e o segundo, é que muitos Primitivos 

(incluindo tanto artistas quanto críticos) também são dotados de um “olho” 

discriminante- igualmente equipado com um dispositivo ótico que reflete a sua 

própria educação cultural. Como consequência da aplicação destes dois princípios a 

contextualização antropológica representaria não uma explicação tediosa de 

costumes exóticos que compete com a pura experiência estética, mas sim um modo 

de expandir a experiência estética para além da nossa linha de visão estreitamente 

limitada pela cultura (PRICE, 2000:134). 

 

“Ao aceitar que as obras de Arte Primitiva são dignas de serem exibidas 

lado a lado das obras mais distintos artistas de nossas próprias sociedades (como 

deixam claro recentes exposições nos principais museus de arte em todo o mundo), 

a nossa próxima tarefa consiste em reconhecer a legitimidade dos arcabouços 

estéticos dentro dos quais elas foram criadas. A contextualização não mais 
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representaria uma pesada carga de crenças e rituais esotéricos que afastam da 

nossa mente a beleza dos objetos, e sim um novo e esclarecedor par de óculos” 

(PRICE, 2000:135).   

 

Outra autora que trata de modo interessante esta questão acerca de 

considerar as obras indígenas como arte ou artefato é Els Lagrou. Segundo a autora 

(2008) uma das maiores diferenças entre a arte indígena e a ocidental seria que não 

haveria, na primeira, uma distinção entre artefato e arte, entre objetos produzidos 

para serem usados e objetos produzidos para serem contemplados. Ancorando-se 

na reflexão elaborada por Alfred Gell (2001) a autora coloca que a instrumentalidade 

e arte não precisam ser mutuamente exclusivas, podendo inclusive reforçarem-se 

mutuamente.  

Essa perspectiva é possível, segundo Lagrou (2008), a partir do momento que 

se passa a considerar, como sugere a reflexão de Gell, noções como agência e 

eficácia onde a definição clássica anteriormente só permitiria contemplação. 

Segundo a autora, a partir desta perspectiva, a obra de arte não serviria somente 

contemplada na pura beleza e harmonia das suas formas, pois ela age sobre as 

pessoas, produzindo assim reações cognitivas diversas. Seguindo esta linha de 

raciocínio a autora questiona o porquê de sustentar conceitualmente que os povos 

ameríndios desconhecem o que nós conhecemos como arte, se os objetos e 

produções indígenas cristalizam ações, valores e ideais como na arte conceitual, 

além de provocarem assim como esta provoca entre nós, apreciações valorativas da 

categoria dos tradicionais conceitos de beleza e perfeição formal.     

Desse modo veremos nos capítulos a seguir como essas reflexões gerais 

acerca do campo da antropologia da arte fazem sentido no caso mbyá guarani, no 

qual a palavra tem um lugar muito interessante que confere á ela um tipo de agência 

partícula. E mais especificamente a partir da reflexão de uma obra em específico, 

“Ayvu Rapita”, bem como pelo modo através dos quais esta foi apropriada e 

traduzida, sendo introduzida de um novo modo no mundo ocidental. 
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Palavra e princípios estéticos guarani 

 

“Asa da palavra, asa parada agora /Casa da palavra, onde o 

silêncio mora /Brasa da palavra, a hora clara, nosso pai /Hora da 

palavra,     quando não se diz nada /Fora da palavra, quando mais 

dentro aflora /Tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai”. Terceira 

Margem do Rio, Milton Nascimento. 

 

 Sem entrar ainda mais nos meandros de discussões conceituais que 

advogam que estética é algo que não pode ser utilizado em análises comparativas 

de culturas, como por exemplo, Joana Overing e Peter Gow (1993), partiremos do 

princípio de que, apesar de muitas vezes serem diferentes dos nossos, os coletivos 

humanos possuem seus critérios e teorias particulares que vão definir e mediar a 

percepção acerca daquilo que é ou não considerado bonito e belo.  

Consideramos que a experiência estética é aprendida e a sensibilidade que 

determinará aquilo que será valorizado enquanto bonito ou feio é construída 

socialmente. Sendo assim cada época e cultura tem seus próprios princípios 

estéticos, o que nos revela que a beleza não se encontra enquanto um atributo 

universal inerente aos objetos sendo desse modo possível e interessante o processo 

de inquirir sobre os princípios que definem determinados critérios de julgamento em 

torno na beleza.  

Dessa maneira, como coloca Geertz (1997), considerando que a arte e os 

instrumentos para entendê-la são produzidos na mesma fábrica, uma teoria da arte, 

é, portanto, ao mesmo tempo, uma teoria da cultura e não um empreendimento 

autônomo. 

Os objetos são belos por que as condições de recepção do sujeito assim os 

definem (ARANHA e MARTINS, 1993) e “a obra de arte, como todo artefato de 

comunicação humana, depende da interpretação do observador para existir como 

fenômeno cultural e sua história é a história de suas interpretações” (NORONHA, 

2007). Vemos assim que para compreender os princípios estéticos de um 

determinado grupo temos de consequentemente compreender a sociedade onde 

estes princípios operam, ou como coloca Geertz, analisar uma obra de arte é 

analisar o contexto no qual e para o qual ela faz sentido (GEERTZ, 1997, p.178)  
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A partir da leitura de textos como “Dimensões do Bonito” de Elizabeth 

Pissolato (2008) e “O Belo Discreto” de Martin Cesar Tempass (2007) vemos que, 

diferentemente da concepção estética ocidental, em que a arte coloca-se como uma 

esfera a parte das outras esferas da sociedade, a estética guarani, como é 

característico em povos indígenas, está intimamente relacionada com aquilo que é 

útil e bom, e vice-versa. Na cosmologia Mbyá, a beleza aparece enquanto um 

aspecto fundamental da humanidade inspirada por qualidades divinas. Deste modo 

viver como humanos envolve um sentido de belo, qualidade que originalmente 

pertence ao mundo dos deuses, mas que deve ser constantemente apropriada e 

atualizada nas condutas humanas, sem o que a existência das pessoas mbyá torna-

se, no limite, insustentável (PISSOLATO 2008:36). Percebemos assim uma relação 

íntima entre ética e estética. 

A autora Valéria Soares de Assis (2007) também aborda este ponto nas 

reflexões que tece acerca de como os Mbyá concebem, usam e trocam seus bens 

materiais. Ao tratar sobre o que ela chamou de estética da moderação, um dos 

tópicos presentes em seu livro, a autora coloca que é possível perceber entre os 

Mbyá Guarani, assim como Overing percebeu entre os Piaroa, que a estética 

encontra-se relacionada à sua moral social. 

Segundo esta autora, o gosto pelo que é moderado e simples está 

relacionado a um de seus princípios morais centrais, o da generosidade e o da 

reciprocidade, que se expressa no termo mborayu. Este princípio de negar o 

excesso é entendido como um valor moral prescrito pelos deuses: “O simples, katui-

moderado é porã- belo e divino” (op.cit 2007, p.211). 

Cabe aqui considerar um aspecto da ética e da religiosidade Mbyá Guarani 

que pode ser conectada com esta estética da parcimônia: a busca pelo estado de 

aguyje. Uma das características centrais da religiosidade Mbyá (materializada na 

relação sagrado-profano) é a busca pela superação da ruptura entre o humano e o 

divino, a busca por readquirir aquilo que, segundo a sua cosmologia, lhes é de 

direito: a imortalidade. Essa condição, na qual o sujeito mbyá liberta-se de sua 

condição humana e terrena (na visão mbyá uma situação temporária e ilusória), só é 

possível para aqueles que atingem um estado de perfeição, denominado aguyje; 

deste modo o essencial da vida mbyá é preparar-se integralmente para atingir este 

estado (BORGES, 1998: 112). Segundo Mello (2006)  
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“Aguydje é o antônimo simétrico de odji potá. Termo sagrado, igualmente 

assustador e encantador, envolve uma transformação vertical, de ascensão aos 

planos celestes, que perpetua o humano neutralizando suas imperfeições. É a 

superação da existência limitada pelo corpo humano, na medida em que o que se 

transforma é o nhe’e, que passa a viajar pelos mundos sem precisar se livrar do 

corpo humano ou passar pela morte. É uma troca de “roupa” sofisticada, para 

pouquíssimos merecedores, na qual se preserva a antropomorfia, mas se transforma 

em um ser imperecível, insensível às mazelas e fraquezas da existência humana, 

como a fome, a doença, a dor e a morte” (MELLO,2006:165) 

 

Para compreendermos melhor esta busca temos que considerar outro 

aspecto da cosmologia Mbyá: na concepção de pessoa deste coletivo humano 

existe uma dicotomia entre dois princípios anímicos que podem ser caracterizados 

como uma alma divina e uma alma animal, as quais habitam a pessoa 

simultaneamente. A primeira, normalmente chamada de Ayvyu ou Ñe’ë é traduzida 

por alma-palavra, tem origem divina e cabe ao xamã determinar sua fonte durante a 

cerimônia de nominação, a segunda, conhecida como acygua, é alma-animal 

regressiva que encontra no jaguar seu tipo ideal e é responsável pelas pulsões 

sexuais, o impulso violento e o desejo de comer carne (FAUSTO,2005:396).  

Essa dicotomia entre princípios anímicos se expressa, segundo Carlos Fausto 

(2005), em duas figuras extremas da pessoa masculina guarani: aqueles que se 

deixam levar pela alma-animal e o desejo de comer carne crua, cuja sina é 

transformar-se em jaguar, e o asceta que busca em vida o estado de maturação e 

perfeição (aguyje) cujo destino é atingir a imortalidade. Este que deseja atingir o 

estado de perfeição, segundo o que podemos conferir no texto de Martin Cesar 

Tempass (2007), precisa respeitar uma série complexa de regras, as quais têm a 

finalidade de tornar o corpo leve e limpo para o que assim seja possível ascender 

até a Terra Sem Mal. Segundo Carlos Fausto,  

 

“A mansidão, a generosidade, a ética alimentar antivenatória, os cantos que provêm 

das divindades, a participação nos rituais, tudo isso deve orientar a conduta do 

Guarani para que sua alma-palavra se imponha sobre sua alma-animal. Na morte, 

enfim, ocorre a disjunção definitiva entre esses dois componentes da pessoa. A ex-

alma-palavra (ayvu-kwe) volta para o céu após vencer alguns obstáculos, enquanto 

o acyguá torna-se um temível espectro, o anguéry. Essa dualidade póstuma 

encontra paralelo em vários grupos tupi-guarani da Amazônia, mas possui aqui uma 

permutação importante; a saber, o apagamento da função-canibal associada à morte 

e ao xamanismo” (FAUSTO, 2005:397). 
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Vemos assim que um dos aspectos principais do conjunto de regras que 

devem ser seguidas pelo aspirante ao aguyje refere-se à prática alimentar e tem 

relação com a ética da parcimônia e simplicidade. Tempass coloca que o consumo 

de alimentos que não são originários da cultura (como as comidas dos brancos) 

deve ser evitado – como, por exemplo, sal, açúcar branco, óleos vegetais, carne de 

gado, produtos industrializados -, dessa maneira todos os alimentos “de fora” do seu 

sistema são prejudiciais enquanto que os de dentro são recomendados: pelo fato de 

ter sido Ñanderu, quem criou as plantas e os animais para que eles se 

alimentassem comer alimentos tradicionais significa alimentar-se com a criação 

divina.  

Interessante notar que para além desta dicotomia exterior-interior na 

classificação ética e estética dos alimentos existe uma outra dentro do âmbito dos 

alimentos tradicionais, pois apesar do consumo destes ser altamente recomendado 

alguns são mais propícios que outros para se atingir o aguyje. Os alimentos 

tradicionais são divididos em duas categorias: os alimentos do sangue e da carne 

(espécies animais) e os alimentos do esqueleto (espécies vegetais). Estes últimos 

são considerados mais propícios para o aguyje, pois tornam o corpo leve e limpo, 

em contraposição aos do primeiro grupo que deixam o corpo pesado (TEMPASS, 

2007:177). Fausto, por sua vez, ao tratar da ética alimentar que busca o aguyje, 

coloca que o vegetarianismo é uma condição essencial – junto com a dança, os 

cantos sagrados e o cauim – para se juntar aos deuses, pois devido à esse forma de 

vida é possível tornar o corpo leve (FAUSTO, 2005:297).  

Segundo Tempass (2007), nessa perspectiva, de conotações claramente 

éticas, o alimento tradicional é considerado “bom” enquanto aquele alimento que 

vem de fora é considerado “ruim” e prejudicial, em termos estéticos, os alimentos 

bons (ou seja, alimentos tradicionais) são classificados como “bonitos”, enquanto os 

que vêm de fora são classificados como “feios”. Para Tempass esta situação 

demonstra que para os Mbyá beleza e utilidade andam juntas na sociedade Mbyá 

(TEMPASS, 2007:179).   

Sendo que a busca pelo estado de aguyje é uma tônica na vida Mbyá, pelo 

fato de a busca pela imortalidade ser uma precondição cosmológica da vida, vemos 

que essa estética da parcimônia e da simplicidade tem suas expressões em todo o 

modo de vida deste coletivo humano. Pode-se dizer que essa contradição 
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constitutiva entre os planos divino e terreno sistematiza a tensão agônica derivada 

da assimetria e tensão entre estes, que recorda simultaneamente aos mbyá sua 

condição imperfeita e a condição perdida de imortalidade (BORGES, 1998:113). 

Segundo Clastres (1990) pode-se dizer que diante da situação de sofrimento 

que a sua condição de deserdados lhes coloca os Mbyá acabaram por desenvolver 

o que este autor chama de “Arqueologia do Mal”, sendo este um sistema de reflexão 

metafísica que, na visão de Clastres, iria se contrapor a pouca variedade mitológica 

encontrada neste coletivo humano e versa sobre a natureza do sofrimento e da 

condição de exílio que eles experimentam na vida terrena. Desse modo pode-se 

dizer que o cerne dessa arqueologia ou metafísica do mal residiria na indissociação 

entre teko axy (vida imperfeita) e mba’e axy (enfermidade), de forma que uma 

dupla doença se abate sobre os mbyá: a do corpo e a da alma, sendo que ambas se 

originam do fato de eles  terem se desgarrado dos deuses   

   Outro fator interessante para nossa busca de identificar os princípios 

estéticos Mbyá, que podemos encontrar a partir da leitura de Valéria Soares de 

Assis, é que entre os Mbyá não existe a concepção de criação, mas sim de 

reprodução. Segundo a autora, o fato de os Mbyá não considerarem os objetos que 

produzem como resultado da criação humana, mas sim como imitação de um 

modelo divino, configura-se como um dos mais importantes aspectos sobre a 

perspectiva Mbyá dos objetos. Tendo em vista que tudo o que é belo tem origem 

divina eles reproduzem estas criações divinas, deste modo faz parte do gosto 

estético que não haja qualquer inovação em termos de forma ou motivo decorativo; 

o objeto não é criação, mas imitação (ASSIS, 2006:214).  

A análise que Pissolato (2008) realiza acerca do termo mbyá (-jepo porã) é 

interessante para compreendermos melhor como a noção de beleza está 

relacionada àquilo que é também bom. Este termo, segundo demonstra a autora, 

pode ser traduzido como “bonito” ou “agradável” podendo designar um cesto bem 

feito (ajaka porã) ou um bom lugar na mata (ka’aguy porã). Segundo o que a 

autora conclui a partir da leitura de Cadogan, em sua acepção mais sublime, este 

termo refere-se ás próprias capacidades divinas. O termo em questão pode também 

referir-se ao estado de humor de alguém, como na expressão iko porã, que significa 

estar bem. Partindo destas compreensões Pissolato conclui que 
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“quando está em foco o bem-estar das pessoas mbya, 

necessariamente estão também em foco maneiras de agir, disposições que 

se atualizam naquele(a) de quem se diz estar ou não bem e de outras 

pessoas que, pondo-se em relação com ele(a), produziram-lhe algum efeito 

“bom/bonito” ou “mau/feio” (-vai)”(PISSOLATO, 2008:43). 

  

 Desse modo, coloca Pissolato, o sentido do bom/bonito leva-nos à 

abordagem de valores de socialidade. Algo bonito, seja um cesto, uma comida ou 

uma conversa é também algo que nos afeta de maneira boa, ou seja, que respeita 

certa ética da convivência mbyá, na qual se valoriza a moderação e o 

reconhecimento da autonomia de cada um para as escolhas que lhe caibam (op.cit 

2008, pg, 44). 

Vemos assim que podemos ir aos poucos delineando, através destas 

discussões, certa ética geral Mbyá Guarani, a qual encontra na parcimônia e na 

simplicidade, juntamente com a generosidade e a reciprocidade seus atributos 

principais. Evidentemente estes aspectos irão se expressar não somente nas 

relações de convivência do cotidiano, mas também nas produções e realizações 

deste coletivo humano.  

No estudo de Assis (2006) comentado acima, a autora coloca que através da 

cosmogonia Mbyá é possível entender a especificidade da relação entre valor moral 

e estética da moderação. Para exemplificar sua hipótese a autora comenta duas 

passagens míticas na qual isso pode ser exemplificado. A primeira dessas 

passagens é a explicação mitológica para a distinção entre Mbyá e jurua (brancos), 

segundo esta, a definição recorrente de um e outro é a de que, num passado mítico  

 

 “Ñanderu ordenou que cada um escolhesse onde e como queria 

viver. O jurua escolheu viver no campo, criar animais e viver com 

exuberância. O Mbyá escolheu viver na mata, caçar animais e viver com 

tranquilidade e moderação, seguindo o modelo de Ñanderu. (...) Este 

entendimento de divisão do mundo para si e para os outros – especialmente 

o jurua – evidencia o valor que caracteriza cada um. E ainda mais, é preciso 

atentar que este valor é resultado de uma escolha. Para um, o que é 

excessivo, acumulativo, exuberante não o é para o outro. O Mbyá opta pelo 

que é simples e considerado essencial” (ASSIS, 2006 p.212). 
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A segunda passagem mítica citada por Assis é uma na qual o contraste entre 

duas divindades evidencia uma estética que abrange dois gostos estéticos 

contraditórios, sendo um pela sobriedade e outro pela exuberância. Segundo consta 

o mito citado pela autora, em um passado mítico Ñanderu decidiu fazer um cesto 

(ajaka) para ser produzido e usado pelos Mbyá. A este cesto produzido pela 

divindade principal do panteão Mbyá foram aplicados desenhos na trama de 

trançados, com motivos bem simples. Outra divindade, de caráter burlesco e 

atrapalhado, chamado Charia tentou imitar o que Ñanderu havia feito ao ver que ele 

havia realizado; nesta tentativa de imitação Charia fez um ajaka com motivos 

associados à da pele e à aparência de animais, sendo bem mais elaborado que o 

original. Ñanderu, ao saber que havia sido imitado e que a imitação era diferente da 

original, ficou furioso e lançou um raio no jeguaka (adorno de cabeça) de Charia, o 

qual então saiu correndo pela mata para espantar o fogo que destruía seu jeguaka e 

enquanto corria as cinzas saíam das chamas e transformaram-se em insetos que 

picam e incomodam os homens (ASSIS, 2006:212).  

Segundo Assis (2006), neste mito, em que é narrada a origem de dois estilos 

que distinguem os objetos e que também expressam o sentido que os Mbyá 

possuem sobre aquilo que tende mais para si e o que tende mais para ser dirigido 

ao outro, observa-se a apresentação de duas pontas de uma escala estilística que 

apresenta em uma delas o que é considerado mais íntimo e o particular e na outra o 

aquilo que é voltado mais para o exterior, para o público. Além disso, observa-se 

outra característica central da estética Mbyá, sendo Ñanderu a divindade principal – 

aquele cujo perfil se espera seguir para vir a ser também um ser divino – advém dele 

o modelo estilístico daquilo que é considerado porã- belo. 

Em geral, mas nem sempre, como se pode perceber pelo trabalho de 

Pissolato, as análises acerca da estética Mbyá enfocam principalmente a questão da 

produção de objetos, como pudemos acompanhar acima com a reflexão feita por 

Assis. Nosso intuito neste trabalho é verificar de que maneira esta estética da 

moderação, onde a estética relaciona-se a uma moral social da simplicidade, 

parcimônia e reciprocidade, reflete-se na poética Mbyá, tal qual expressa nos cantos 

de Ayvu Rapita.  

A importância deste tipo de enfoque se dá, pois segundo Luiz Carlos Borges 

(2008), ao considerarmos que a narrativa mítica se apresenta como explicação de 

seu próprio existir e da existência do mundo é no mito e pelo mito que as sociedades 
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tribais de tradição oral se instituem e deste modo a prática discursiva do mito permite 

depreender o funcionamento discursivo da sociedade. Segundo este autor a 

discursividade da sociedade Mbyá encontra-se determinada pela tradição religiosa, 

desta maneira sua prática discursiva, especialmente aquele referente à sua relação 

com o mundo, tem o Ayvu Rapita como seu fundamento. Além disso, para este 

autor, o corpo mítico pode ser entendido como um arquivo de natureza oral, 

estabelecido imaginariamente na memória social pelos efeitos da imemorialidade e 

ancestralidade. 

Tendo em vista estas ideias, para aprofundarmos nossa análise, iremos agora 

tecer algumas considerações acerca da palavra e seu estatuto entre o coletivo 

humano estudado neste trabalho. 

 

2.1 Palavra Guarani 

“Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos.”                  

  Manoel de Barros 

 

Os princípios estéticos guaranis não existem como algo a parte do resto das 

atividades humanas, mas como parte delas. O Belo não é um campo exclusivo onde 

o Bom e Útil não podem entrar. Desse modo a arte guarani, bem como todo seu 

viver social, estão diretamente relacionadas com a concepção cosmológica e 

religiosa desse povo, a qual é relacionada de um modo íntimo e profundo com a 

palavra (OVERING, 1996:210). Chamorro aponta que o que podemos chamar de 

“religião” nos povos aqui estudados está fundamentado na palavra; sendo que 

termos ñe’ẽ, ayvu e ã (centrais nos cantos mitopoéticos de Ayvu Rapita) – 

traduzidos geralmente por “palavra”, significam também “voz, fala, linguagem, 

idioma, alma, nome, vida, personalidade”, e possuem, sobretudo, uma essência 

espiritual. 

A experiência humana de poder ouvir e ver a palavra divina é possível pelo 

fato de o fundamento da linguagem humana ser a própria substância da divindade, 

porção da sabedoria criadora (Cadogan, 1945:19). Clastres (1974), ao falar sobre a 

experiência religiosa Guarani, coloca que a substância da sociedade guarani é seu 

mundo religioso.  

Segundo Bartolomeu Meliá 
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“A palavra é efetivamente para o Mbyá o objeto e sujeito de sua arte, 

seu conteúdo, sua forma. E toda sua vida se estrutura para ser fundamento e 

suporte de palavras verdadeiras. Criação do Mundo e do homem vistas como 

criação da palavra. O Mbyá só se entende a si mesmo em função da palavra” 

( VIANNA, 2011:1). 

  

Ao considerar sobre o discurso religioso Mbyá, Borges (1998) coloca que é a 

própria afirmação radical do plano religioso, que implica necessariamente a negação 

do plano terreno, que institui e é instituída pelo discurso religioso que caracteriza a 

sociedade Mbyá. Dentro deste discurso e prática religiosa, tão centrais na vida 

destes ameríndios – a qual encontra todas as suas instâncias marcadas pela voz 

divina – os Karaí (profetas) seriam aqueles que fazem falar a voz de deus, ao 

mesmo tempo que almejam que sua voz alcance os ouvidos divinos através das 

Belas Palavras- aquelas que tem a propriedade de estabelecer a ligação entre o 

plano terreno e o divino sendo, ao mesmo tempo, as remanescentes do tempo 

originário em que a relação entre homens e os deuses ainda não era de ruptura- 

desta maneira os karaí se apresentam com aqueles que, no âmbito da arte verbal, 

detém poder e prestígio (BORGES, 1998:117). 

Chegamos assim a um ponto em que se torna interessante tecer 

considerações acerca do que seria a palavra e seu aspecto sagrado entre os Mbyá. 

A palavra, ou linguagem, sagrada seria aquela de origem divina (expressa pelos 

termos nativos “ñe’e porã” e “avyu porã”), as quais funcionam para os mbyá como 

capazes de transcender a condição de simples palavras da linguagem humana e de 

assim, evocarem o objeto real que designam, desempenhando o papel que, na 

mitologia e ideologia mbyá, cabe aos deuses. Pode-se dizer que a palavra, entre os 

mbyá, simboliza a totalidade do ideal de beleza e verdade, sendo as “belas palavras” 

o momento no qual o sujeito, em geral os karaí, buscam “alcançar um momento 

único de reunião com a fonte originária dos sentidos” (BORGES,1998:185).  

A palavra sagrada estaria, então, dotada do poder de livrar o homem de sua 

condição imperfeita, pelo fato de ter derivado dos deuses, de quem são atributo, o 

sentido destas palavras só poderia ser entendido então por revelação (intervenção 

divina), sendo este o motivo pelo qual ela se encontra restrita aos iniciados. “Na 

instituição imaginária da Sociedade mbyá, a palavra é fundamento da vida, pois é a 
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palavra, como alma-habitante, que anima cada ser humano e o identifica com o 

mundo sagrado e, portanto, como sujeito” (BORGES, 1998:194). 

Para melhor compreender esta primazia da palavra dentro da concepção de 

vida Mbyá Guarani temos de considerar, como coloca Roa Bastos no texto 

“Catecismo da Beleza” –presente na introdução de Roça Barroca (2011)-, que para 

estes ameríndios a palavra é sagrada por ser parte de Deus, na cosmogonia dos 

cantos expressa em Ayvu Rapita a linguagem é uma manifestação do amor divino, 

surgida da reflexão como forma de compartilhar com todas as criaturas uma porção 

da divindade. Esta informação nos ajuda a compreender de modo mais claro a 

expressão “porã,” termo este trabalhado rapidamente no tópico anterior, que é a 

palavra que em mbyá significa belo, ou bonito.  

 Outra forma que os mbyá têm de se referirem a esse saber contido no Ayvu 

Rapyta é “arandu porã”, ou, o belo saber. Deste modo deve-se ao fato de ser 

“porã”, que em suma significa compartilhar da divindade -dado que o belo, só pode 

existir como manifestação divina- que tanto “ñe’e” como “arandu” pertencem à 

ordem do divino e, em consequência, ao real mbyá. 

Segundo Chamorro (2008) na cosmologia Guarani o mundo vem à existência 

através da palavra, antes da criação a palavra já murmurava nas entranhas da 

matéria, por ser parte do ser criador e de sua sabedoria criadora; foi através da 

palavra que Ñanderu colocou seu ser criador em todas as coisas. Segundo a autora 

“a palavra é a unidade mais densa que explica como se trama a vida para os povos 

chamados guarani e como eles imaginam o transcendente. As experiências de vida 

são experiências de palavra” (CHAMORRO, 2008:57). No pensamento Guarani, a 

diferença entre mortais e imortais não é incomensurável; a palavra é precisamente 

sua medida comum, é a que leva os primeiros a desejarem a imortalidade 

(CLASTRES, 1978:88-89).     

Deste modo podemos começar a compreender aquilo que Roa Bastos coloca 

em seu prefácio de Roça Barroca, “alma e palavra são inseparáveis para os 

Guarani: o universo mítico está intimamente ligado ao universo poético” (VIANNA 

2011:12). Essa importância fundamental da palavra se expressa naquilo que 

Pissolato (2008) chama de “A arte da conversa”; tendo em vista que na cultura 

Mbyá, bem como em diversos outros povos ameríndios há uma centralidade 

primordial na oralidade -sendo a arte vocal sua principal forma de arte- saber 

conversar bem, no sentido de produzir efeitos bons e belos naquele com que se 
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conversa, é algo muito valorizado. A autora coloca que o agir bonito ou feio se liga 

diretamente à produção de estados de saúde ou doença, tranqüilidade ou 

inquietude, condições boas para se viver ou a falta de disposições fundamentais 

para manter a vida. Com isso, Pissolato conclui que a beleza é relacional, tendo em 

vista que é na disposição de habilidades e capacidade pessoais a outras pessoas, 

conforme a ética do parentesco mbya, que efetivamente se “age bem”.  

A arte da boa conversa se insere, segundo a autora em uma arte maior, do 

comedimento, da moderação, da procura não aflita que define uma ética-estética 

válida não apenas para relações interpessoais, mas também para outras esferas do 

convício social. Segundo a autora: 

“A “estética do cotidiano” mbya, que se produz de modo privilegiado 

na fala, parece poder ser descrita como modo contínuo e moderado de 

comunicar impressões voltadas para o bem-estar daqueles com quem se 

vive junto. Não criar antipatias nem antipatizar-se são temas importantes dos 

versos que Cadogan recolheu no Ayvu Rapyta ” (PISSOLATO, 2008:39). 

 

Para os Mbyá vemos que aquilo que é “bom” e “bonito” tem origem divina e é 

inspirado pelos deuses. Sua estética valoriza a simplicidade e comedimento, não se 

dando muito a extravagâncias, o que se expressa em seus mitos, seus cestos e 

suas conversas. Tudo o que é bom e belo, bons caminhos, bem-estar e saúde, 

belas-palavras e cantos, tudo se origina em Ñanderu. O bonito e o feio são 

potências ou qualidades que habitam as coisas com as quais se 

relaciona.(PISSOLATO 2008:49). 

No capítulo que Chamorro (2006) trata sobre a importância ritual da palavra 

para os Mbyá, encontramos uma reflexão interessante por parte de Pierre Clastres, 

acerca do sentido da linguagem para estes ameríndios, segundo ele 

 

“o íntimo parentesco entre o ser humano e sua linguagem parece 

subsistir, apenas, na humanidade primitiva. Para o autor, isso quer dizer 

que “o discurso ingênuo dos selvagens” nos obriga a considerar o que 

somente poetas e pensadores ainda não esqueceram, que a linguagem não 

é um simples instrumento, que os humanos podem caminhar com ela, e que 

“o Ocidente moderno perde o sentido de seu valor pelo excesso de uso a 

que a submete”. Entre os civilizados a linguagem se tornou exterior; mas as 

culturas primitivas, “mais preocupadas em celebrar a linguagem do que em 

servir-se dela, souberam manter com ela essa relação interior que já é, em 
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si mesma, um poema natural em que repousa o valor das palavras”. Não é 

uma agressão à linguagem; é, antes, o abrigo que a protege (Clastres, P., 

1978, p. 88). Nesse sentido, o canto de alguns “selvagens”, precisa o autor, 

é na verdade um canto geral, “nele é despertado o sonho universal de não 

mais sermos o que somos”. Por esse sonho ser realizável apenas no 

espaço da linguagem, é o triunfo da palavra. “Só ela pode realizar a dupla 

missão de reunir as pessoas e de quebrar os laços que as unem”; ela se 

torna o mais-além, palavras ditas pelo que valem, a terra natal dos 

deuses”(CHAMORRO, 2006:60). 

 

Ao delinearmos acima alguns pontos da estética Mbyá tornar-se possível 

divisar, como quem vislumbra o caminho em meio a mística bruma da primavera, 

alguns aspectos de sua poética, praticamente uma ética de prática transcendental. 

Onde a busca pela eternidade é o lume de descaminhos e travessias sobre esse 

mundo de situações e coisas perenes e justamente por isso, fonte de sofrimento.  

Segundo Borges (1998) a ilusão da reversibilidade se configura como um dos 

fatores mais atuantes no imaginário mbyá, sendo esta, segundo o autor, a ilusão, 

constitutiva e constituinte, de que é possível realizar a travessia de um mundo 

terreno, profano e imperfeito para outro, sagrado e eterno. Desse modo o 

onhenmonkandire (fazer com que os ossos permaneçam frescos) aparece como a 

presentificação da reversibilidade e configura-se como um dos pilares discursivos 

que sustenta a mundividência guarani mbyá, cuja presença nos ritos é 

indispensável. Mais do que uma crença o nhemokandire é uma convicção, 

presentificação da reversibilidade, de que ao jeguakava2 é possível realizar tal 

travessia. O corpo para os mbyá se define como esqueleto que porta a alma-

palavra; A substância corporal é o osso; daí a importância ritual e ontológica de 

manter os ossos frescos (BORGES, 1998:108). 

Nesse sentido a dimensão própria do humano é de entremeio o apelo do, ao 

sagrado se manifesta como nostalgia do futuro. O sentido de estar no entremeio, 

uma posição intervalar e crítica sob as forças contraditórias do sagrado e profano. 

Essa contradição constitutiva sistematiza a tensão agônica derivada da assimetria 

entre os planos divino e terreno, assimetria e tensão que lhes recorda 

                                                           
2
 Designa propriamente o conjunto dos que são belos ou enfeitados, aqueles que carregam o emblema 

que os distingue e lhes marca a alteridade. A referência à condição de eleito diz respeito ao tempo em que eles 

conviviam com os deuses. (BORGES, 1998:108) 
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simultaneamente sua condição imperfeita e a condição perdida de imortalidade 

(BORGES, 1998:113).   

Sendo a palavra e linguagem o cerne da poesia um povo em que a palavra 

adquire significados tão densos e profundos, sendo considerada como a própria 

alma – bem como a substância comum entre homens e deuses tornando possível o 

retorno ao estado de imortalidade-, certamente carrega em seus cantos, mitos e 

atitudes um sentido profundo de poesia, que nada mais é do que a fala em estado 

de arte. Cabe aqui considerar que esta não ficaria relegada ou reservada a âmbitos 

contemplativos disponíveis e acessíveis a poucos peritos e escolhidos, mas discorre 

sua trajetória nas ações do cotidiano, da vida e do cosmos. 
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3.Contextualizando: Autores e suas obras 

 “E que o ponto de vista é que é o ponto da questão!” 

 Raul Seixas 

 

Neste trabalho monográfico, como colocado anteriormente, tenho como objeto 

principal de reflexão três obras, (Ayvu Rapita, A Fala Sagrada e Roça Barroca) as 

quais contém traduções e comentários de uma coletânea de cantos sagrados dos 

índios Mbyá Guarani chamada Ayvu Rapita (A Origem da Linguagem Humana). A 

obra de Cadogan é aquela que contém propriamente o Ayvu Rapita, tal como foi 

coletado entre os índios M’byá Guarani no trabalho de campo que este pesquisador 

realizou entre estes ameríndios. as outras duas obras – a de Pierre Clastres e a de 

Josely Viana Baptista- tomam o trabalho do etnólogo paraguaio como base para 

seus trabalhos de tradução deste mesmo corpus mitológico. 

O escopo deste trabalho, que irá focar seus esforços reflexivos nos três 

primeiros cantos de Ayvu Rapita, foi determinado pela própria configuração do 

trabalho de Josely Vianna, uma das obras escolhidas para balizar esta reflexão. 

Como a obra desta autora contém as traduções apenas dos três primeiros cantos -

os quais contêm alguns dos principais conceitos da cosmologia guarani- decidi por 

também focar minha análise etnográfica e comparativa neste trecho da obra, 

visando uma melhor condição de comparação.  

O movimento de tradução ocorrido com esta coletânea de mitos - travessia 

semântica e translinguística, no qual ela foi passando de um determinado campo de 

significação cultural a outro, sendo assim também transformados para que 

pudessem fazer sentido em ambientes e contextos para os quais não foram 

originalmente criados – é objeto principal deste esforço antropológico.  

Deste modo, antes de mais nada, tendo vista serem os textos meus nativos 

neste processo etnográfico sendo aqueles que me fornecerão os dados e 

informações para que possa tecer minhas compreensões e reflexões, irei neste 

segundo capítulo realizar uma aproximação inicial buscando apresentar o contexto 

da produção das obras em questão bem como o dos autores que as realizaram. 

É importante relembrar que o conteúdo apresentado nos três livros em 

questão (Ayvu Rapita, A Fala Sagrada, Roça Barroca) contém versões escritas e 

traduzidas de uma mesma coletânea de mitos Mbyá Guarani. Deste modo os livros 

trabalhados assentam-se em uma mesma amálgama semântica, ou seja, são 
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palavras proferidas pelo pajé Pablo Vera em seu encontro crucial com León 

Cadogan ao redor de uma fogueira, às margens do Rio Paraná. O leitor sem o 

conhecimento prévio acerca do assunto pode imaginar tratar-se de textos diversos 

de autoria de Cadogan, Clastres e Baptista, quando na verdade os três volumes 

citados tratam em sua maior parte um mesmo texto: As Primeira Belas Palavras, que 

por conta da amizade e confiança que o pesquisador León Cadogan conquistou 

entre os legítimos autores deste conhecimento acabaram sendo-lhe reveladas.  

Vemos aqui, que através deste encontro discursivo – ato performativo de fala- 

em que os cantos de Ayvu Rapyta foram transmitidos à Cadogan ocorre o processo 

de transformação de um discurso em um texto. No texto de Borges (1998) 

encontramos uma reflexão onde a autora Orlandi (1998) traça algumas 

considerações acerca da relação entre estes dois conceitos que se apresentam de 

modo interessante à nossa discussão atual. Segundo ela, o texto é produzido por 

um autor, ao passo que o discurso é a inscrição do sujeito em sua historicidade, 

sendo que a condição de autor cristaliza uma função social do “eu”. 

Fundamentalmente, no texto se manifesta uma dispersão do sujeito - pelas 

diferentes formações discursivas manifestas pelo autor –, ao passo que o discurso 

manifesta uma dispersão de textos.  

Para dar continuidade a este processo de introduzir e ambientar o leitor nesta 

reflexão poético-antropológica, antes de apresentar o contexto da produção das 

obras e autores, gostaria de dar uma introdução ao que de fato seriam esses mitos 

com os quais pretendo trabalhar.  

Segundo Bartolomeu Meliá, que escreve a apresentação da terceira edição 

do livro de Cadogan, os Mbyá e os Guarani em geral “entram através destes textos 

dentro daquela categoria de pessoas das quais se pode dizer que sem elas o mundo 

do espírito seria mais pobre e menos luminoso” (CADOGAN, 1945:9). Falando de 

um modo direto Ayvu Rapita, expressão que em Mbyá Guarani significa “O 

Fundamento da Linguagem Humana”, contém textos míticos e ensinamentos 

religiosos deste grupo indígena, que busca em seus exercícios espirituais obter 

amor e sabedoria, sendo deste modo uma das manifestações mais importantes da 

mitopoética ameríndia.  

Nestes ensinamentos, cantos míticos relatados na linguagem autêntica das 

“primeira belas palavras inspiradas” (ñe’porã), são descritas as origens da criação, 

da linguagem, dos homens e da terra, todas as quais estão intimamente 
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relacionadas. Essas Belas Palavras, segundo Pierre Clastres, são o lugar de um 

saber esotérico que descreve sucessivamente, em uma linguagem de 

encantamento, a gênese dos deuses, do mundo e dos homens; sendo deste modo 

um texto de essência religiosa que apresenta, além dos momentos principais da 

cosmogênese guarani, “um pensamento do qual não se sabe o que o torna mais 

admirável, se sua profundidade metafísica ou a suntuosa beleza da linguagem que o 

exprime” (CLASTRES,1990:25). 

Clastres também coloca que:  

“este texto, de importância capital para compreensão do 

pensamento Guarani é ao mesmo tempo o discurso de sua origem e a 

citação de seu destino. O texto descreve o aparecimento de Deus, este 

enumera de certa forma os trabalhos de Ñamandu, os diferentes elementos 

de sua pedra filosofal, raiz e modelo de toda imagem futura. Depois da 

teogênese, a antropogênese. Não vendo os humanos como coisas do 

mundo, mas humanos como parte do divino”. (Clastres, 1990,p.27). 

Cadogan sustenta que os mitos coletados e transcritos por ele são de origem 

genuinamente autóctone, sendo livres de influência cristã e deste modo representam 

uma tradição de conhecimento secreto possível de ser acessada somente por 

aqueles que conhecem a língua indígena e recebem em confiança este 

conhecimento diretamente dos próprios indígenas. Segundo o etnólogo paraguaio 

estes seriam capítulos esotéricos, no que se trata de religião Guarani, pelo fato de 

tratarem dos fundamentos da religião, da palavra e do homem em cantos através 

dos quais é possível apreciar a poesia e a filosofia autóctones em toda a sua beleza 

e profundidade. 

Cabe aqui uma pequena digressão acerca do uso do conceito de religião para 

se referir às práticas espirituais dos índios Guarani. Nota-se, pela leitura de alguns 

autores clássicos que trataram acerca da etnologia guarani-Nimuendaju (1987), 

Schaden (1964), Cadogan (1945), Meliá (1986) e outros- certa tendência a chamar 

de religião aquilo que em outros grupos indígenas é tratado enquanto xamanismo. 

Pode-se dizer que essa tendência, que durante algum tempo até mesmo dificultou 

análises comparativas entre as práticas espirituais dos povos guarani com outros 

povos ameríndios, é derivada de duas fontes principais, como podemos observar a 

partir da leitura do texto “E se deus fosse Jaguar” de Carlos Fausto(2005). Neste 

trabalho, segundo o próprio autor, ele busca, ao tomar a chamada religião guarani 
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como objeto, refletir sobre as questões de como esse termo vem sendo tratado e 

usado, bem como sugerir em que direções ele se transformou recriando-se como a 

religião guarani a atual. 

A primeira fonte deste amplo uso do termo religião para se referir às práticas 

espirituais guaranis seria o próprio contato intenso que se deu entre os índios 

Guarani e os catequizadores cristãos através das reduções jesuíticas, as quais 

surgiram na primeira década do século XVII tornando-se hegemônicas no contexto 

missionário paraguaio e bastante influentes no contexto brasileiro, apesar de terem 

sido duramente atingidas- entre 1628 e 1642- pelos ataques dos bandeirantes 

paulistas (FAUSTO, Carlos. 2005:387). Durante o período colonial, e também 

posteriormente, foi difundida a imagem do índio Guarani como sendo mais dócil e 

receptivo ao processo de catequese, fosse pela virtude dos padres ou por conta de 

uma espécie de pré-adaptação de sua cultura ao cristianismo. Segundo Fausto, já 

no século XVI falava-se de uma maior propensão dos Guarani à conversão, quando 

comparados aos Tupi, pois haveria uma certa abertura à evangelização dada pela 

própria maneira como se configuraria a religião guarani.  

Para Fausto, e aí adentramos no segundo motivo que leva o conceito de 

religião a ser tão amplamente usada em análises sobre os Guarani, a reflexão 

antropológica veio de encontro a essa idéia, como se pode perceber em trabalhos 

como os de Nimuendaju (1987), Schaden (1964), Cadogan (1945) e Clastres (1990). 

Porém, para Fausto, a antropologia não fez da inclinação para o Além, presente no 

pensamento Guarani, um motivo de conversão, mas sim de resistência, tradição e 

memória (FAUSTO, Carlos. 2005: 388). Desse modo a imagem que ela construiu 

dos Guarani no século XX, embora não-monolítica, fez com que as cosmologias 

contemporâneas aparecessem quase com uma sobrevivência proto-histórica 

intocada pelo processo colonial. 

Essa imagem dos Guarani fechados em si mesmo e impermeáveis à 

alteridade dos brancos pareceria, segundo Carlos Fausto, de certo modo 

contraditória frente às reflexões contemporâneas acerca dos povos Tupi-Guarani 

amazônicos, particularmente aquelas de inspiração estruturalista que sugerem uma 

definição anti-identitária de sociedade e cosmologia indígenas e colocam em 

primeiro plano de análise a alteridade. Buscando não se deixar levar por nenhum 

dos posicionamentos, seja o da docilidade e mansidão ou da identidade e memória, 

Fausto busca compreender como os Guarani tornaram-se outros e continuaram a 
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pensar-se enquanto si mesmos, ou como disse certa vez Viveiros de Castro ao 

comentar sobre a inconstância da alma selvagem, como eles fizeram para tornarem-

se outros em seus próprios termos.  

Ao longo de sua argumentação Fausto demonstra como a religião (cultura) 

guarani se configurou enquanto uma estrutura em transformação, num processo em 

que ao se apropriarem da alteridade cristã eles ainda continuaram a conceber a si 

mesmos enquanto Guarani. Tendo em vista esta discussão, buscarei não me deixar 

levar pelas concepções de proto-religião guarani intocada, mas me utilizarei do 

termo religião por conta da distintividade das práticas espirituais Guarani, que como 

coloca Fausto, sofreram uma mudança de ponto de vista em que a constituição da 

pessoa e do coletivo indígenas passaram por uma identificação não mais com o pólo 

predador da relação com outrem, mas com o da presa familiarizável (FAUSTO, 

402:2005).  

Desse modo isto que trataremos aqui como religião Guarani é de alguma 

maneira o xamanismo Guarani atual, o qual é resultado e transformado por um 

contato de longa duração com a religião cristã, transformação esta que esta menos 

para uma catequização, como que se a religião Guarani fosse simplesmente um 

cristianismo à moda indígena, do que para uma metamorfose, na qual o outro 

representado pelo mundo colonial cristão e invasor é xamanizado e devorado para 

que numa dança, fluxo de estrutura em transformação, os Guarani pudessem tornar-

se outros sem deixarem de serem os mesmos. Essa estrutura em transformação que 

é a religião Guarani reflete o modo como os brancos tornaram-se pensáveis no 

processo através do qual foram integrados a esquemas prévios de trato com a 

alteridade (FAUSTO, Carlos,2005:396). 

 

4.1 León Cadogan 

Levando em consideração que León Cadogan foi o primeiro a coletar e 

trabalhar com este material, iniciarei tratando de sua obra. Cadogan foi um 

renomado etnólogo nascido em Assunção, capital do Paraguai, em 29 de julho de 

1899, tendo falecido em 30 de Maio de 1973. Através de sua obra contribuiu 

significativamente para compreensão da língua e cultura Guarani, temáticas estas 

que ocuparam a maior parte de seu esforço intelectual. Uma de suas principais 

obras foi “Ayvu Rapita- (Origem da Linguagem Humana) Textos Míticos de los Mbyá 

Guarani del Guairá”. Esta obra, editada no Paraguai em 1946 aparecendo pela 
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primeira vez em forma escrita no Brasil em 1953, através de uma iniciativa da 

Universidade de São Paulo, na série “Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras”, foi fruto de um contato íntimo de confiança e amizade que Cadogan acabou 

estabelecendo com os Mbyá Guarani, segundo consta no prefácio do livro em 

questão.  

Neste mesmo prefácio vemos que a descoberta deste conhecimento levou 

Cadogan a mergulhar ainda mais fundo no conhecimento Guarani, interesse este 

que fez que com ele dedicasse seis anos na tradução e transcrição de cantos, mitos 

e conselhos. Seu livro não é formado apenas pelo conhecimento contido em “Ayvu 

Rapita” (o fundamento da linguagem humana), mas contém também outros mitos. 

Segundo o próprio prefácio de sua obra, estes cantos cosmogônicos fazem 

parte de uma categoria do conhecimento místico dos Mbyá Guarani que não é 

acessível a todos, na verdade este conhecimento foi mantido em segredo e longe 

dos ouvidos dos brancos até quando foi transmitido pelo pajé Pablo Vera a 

Cadogan. O evento que inspirou confiança nos índios Guarani a ponto de levá-los a 

revelar a Cadogan este conhecimento secreto foi o fato de este ter auxiliado os 

índios a livrar da cadeia um dos membros da tribo, que havia sido acusado por 

assassinato. Segundo os relatos, o paraguaio assassinado havia desrespeitado a 

esposa deste que havia sido preso.  

Cadogan já há alguns anos vinha estudando os índios Guarani, a ponto de 

tempos antes de entrar em contato com o conhecimento esotérico de Ayvu Rapita 

ter considerado que talvez já tivesse acumulado todo conhecimento disponível 

acerca da espiritualidade e conhecimento mítico Guarani. Este evento, no qual ele 

ajudou a libertar do cárcere um dos membros da tribo, levou os líderes Mbyá 

Guarani decidirem por lhe revelar estes cantos, isso fez com que Cadogan 

percebesse que a parte mais importante deste conhecimento havia até então estado 

longe não só de seus ouvidos como também do de qualquer branco antes dele. 

Segundo Pierre Clastres, na introdução de “A Fala Sagrada”; 

“Para que os guarani consentissem em abrir uma brecha nesse formidável 

muro de silêncio com o qual envolvem o edifício de suas crenças e que o zelo 

obstinado dos missionários jamais conseguiu abalar, foi preciso que um branco 

soubesse merecer deles uma confiança sem restrições, foi preciso a descoberta e a 

conquista de uma grande amizade, a que nasceu do encontro dos índios e do 

paraguaio León Cadogan, amizade que o decorrer dos anos jamais enfraqueceu e 

que só cessou no ano passado, com a morte daquele que os guarani chamavam de 
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"nosso verdadeiro companheiro, que tem seu lugar em nossos lares" (CLASTRES, 

1990:12) 

O pajé Pablo Vera, responsável por transmitir este conhecimento místico e 

ancestral a Cadogan, cantou ao pé da fogueira, em meio à bruma ancestral do 

tabaco em um simples casebre à beira do Rio Paraná as ñe’porã, as mais belas 

palavras. Este evento discursivo, gravado e transcrito por Cadogan, foi a base de 

seu livro “Ayvu Rapita” e inclusive serviu de inspiração para um poema escrito por 

Josely Vianna, o qual faz parte do livro Roça Barroca. O poema, chamado Pablo 

Vera, expressa de um modo interessante o contexto de transmissão desse 

conhecimento mítico ao etnólogo León Cadogan:  

“homens em roda / esfumaçam um maracá/ em formas de rosto 

/com folhas /de tabaco em fogo, /enquanto o velho / (nas cãs a coifa /de 

algodão e fibras /de caraguatá /perfurada por retrizes /topázio de japu, 

/penas sanguíneas / de peito de pavó / e o rajado da gorja / de um tucano / -

de-bico-preto, /alaranjado) /com máscara de fumo / e voz de criança / (um 

deus fala por ele), / rememora um futuro / de júbilos e sustos” 

(BAPTISTA,2011:118). 

 Segundo Cadogan em seu prefácio, os verdadeiros autores deste trabalho 

que agora comentamos são o cacique Pablo Vera (de Yro’ysã, Potrero Blanco); 

Kachirito,( de Paso Jovái); Obrajes Naville; cacique Che’iro (de Alto Monday); major 

Francisco (Chiko i); Tomás Cirilo Yvytuko (Potrero Garcete); Higino e Mário Higino. 

Interessante pontuar que ao falar isto ele está se referindo a todo o corpus 

mitológico que compõe a coletânea de mitos que está presente em seu livro e não 

somente o Ayvu Rapita, principal parte do livro que lhe foi ditada por Pablo Vera.  

Seu principal trabalho neste livro, segundo o próprio Cadogan, foi o de coletar 

e compilar o que lhe foi ditado ao papel e apresentar as notas lexilógicas, através 

das quais ele comenta e justifica sua tradução ao espanhol, à qual foi realizada por 

ele mesmo com o auxilio de Pablo Vera. Vale notar que no livro de Cadogan além de 

sua tradução para o espanhol está presente também o original e Mbyá Guarani. 

Deste modo o trabalho de Cadogan tornou-se o caminho através do qual estes 

cantos cosmogônicos e poéticos dos Mbyá Guarani iniciaram sua trajetória no 

mundo da palavra escrita.  
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4.2 Pierre Clastres 

Outra das obras a ser analisada neste trabalho será o trabalho de Pierre 

Clastres “A fala sagrada - mitos e cantos sagrados dos índios Guarani” de 1974.  

Pierre Clastres foi um importante antropólogo francês nascido em Paris em 1934. 

Sua obra é considerada como tendo uma importância central nas reflexões 

antropológicas acerca da política nas sociedades ameríndias, devido suas 

contribuições realizadas em livros como “A Sociedade Contra o Estado” (1974) e 

“Arqueologia da Violência- ensaios de antropologia política” (livro póstumo de 1980). 

Outra de suas obras publicadas foi “Crônica dos índios Guayaki”, fruto de um 

trabalho de campo realizado entre os índios que dão nome ao livro. Ele também 

realizou trabalhos de campo entre os índios Yanomami e Guarani, sendo o trabalho 

realizado entre estes últimos aquele que teve como resultado o livro a ser analisado 

neste trabalho.  

O livro “A fala sagrada” é como o próprio autor o define uma antologia de 

mitos e cantos sagrados dos índios Guarani. Segundo o que Clastres nos informa no 

prefácio do livro, são três as fontes que fornecem dados para esta coletânea: foram 

traduzidas as versões do mito dos Gêmeos e do mito do dilúvio de Curt Unkel 

Nimuendaju, os quais foram recolhidos no início do século entre os índios 

apapokuva-guarani que habitavam o sul do Mato Grosso brasileiro; mitos dos 

tupinambá do litoral brasileiro no séc XVI, coletados pelo cronista francês Andre 

Thevet e a terceira, e mais contundente fonte para esta coletânea, são textos 

coletados entre os Guarani do Paraguai, por León Cadogan e pelo próprio Clastres. 

Alguns dos trechos inclusos no livro “A Fala Sagrada” foram extraídos do livro de 

Cadogan, o qual também continha as versões no original em Guarani.  

 Os textos coletados por Pierre Clastres foram fruto de um trabalho de campo 

realizado por ele em 1965, tanto entre os Mbyá quanto entre os seus vizinhos 

próximos os Chiripá; os textos coletados foram gravados em guarani, pois como 

coloca o autor, os índios só falavam sua própria língua. Clastres coloca também que 

em seu volume pode-se ler textos “às vezes um pouco delirantes que Cadogan 

jamais ouviu e que pertencem ao campo do que chamamos metafísico” 

(CLASTRES, 1975:15).  



37 
 

Ao comentar sobre a tradução dos textos inclusos na coletânea Clastres 

pontua que ele dispunha da versão indígena para a totalidade dos textos 

apresentados em seu livro, com exceção ao texto de Thevet, podendo assim traduzir 

a partir do Guarani, língua com a qual ele se familiarizou durante sua estada no 

Paraguai. Desse modo a tradução realizada por ele esteve sempre referindo-se à 

versão indígena. No prefácio de “A Fala Sagrada” podemos também divisar a 

importância que o trabalho de Cadogan teve para realização do trabalho de Clastres, 

pois os inúmeros comentários do etnólogo paraguaio, inclusos em sua tradução para 

o espanhol, foram fonte de pesquisa e inspiração para Clastres, que coloca que em 

raríssimas situações sua tradução difere de Cadogan.  

Segundo Pierre Clastres “Traduzir é, seguramente, tentar fazer passar para 

um universo cultural e linguístico determinado a palavra e o espírito de textos saídos 

de um sistema cultural diferente, produzidos por um pensamento próprio” 

(CLASTRES, 1974: 25). O autor coloca ainda que o trabalho de tradução de textos 

religiosos como Ayvu Rapita é mais árduo por conta da dificuldade que o tradutor 

pode encontrar para dominar o espírito que corre secretamente sob a tranquilidade 

da palavra, “de captar a embriaguez desse espírito que marca com seu selo todo o 

discurso enigmático” (CLASTRES,1974:,26).Desse modo o antropólogo francês 

coloca que busca cultivar uma fidelidade à palavra em vista de conservar o espírito e 

aparência de obscuridade, apesar de que ele espera que os comentários que vem 

em sequência de sua tradução contribuam para torna-la mais clara. 

 No final de seu prefácio ele revela a intenção de fazer com que essas Belas 

Palavras, ao serem em seu trabalho recolhidas e transcritas com respeito igual ao 

dos sábios que as proferiram, sobrevivam à falta de adornados a que sejam dignos 

de fazer ouvir a linguagem das Belas Palavras o que levará os profetas a 

silenciarem. Coloca também que sente-se grato por ter podido através deste seu 

livro “A Fala Sagrada” tornar perceptível ao leitor tudo o que encerra de poesia e de 

profundidade o pensamento dos índios guarani. 

A obra de Clastres em questão situa-se em um lugar peculiar dentro de sua 

trajetória, sendo uma das últimas obras por ele publicadas. Para o leitor menos 

atento ela pode parecer um pouco destoante em relação a seus outros trabalhos, 

pelo fato de enfocar a questão da mitologia e da religião quando em suas obras 

anteriores seu foco geralmente tangenciava questões mais ligadas à filosofia política 

ameríndia. No ensaio de Renato Sztutman (2009) intitulado “Ética e Profética nas 
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Mitológicas de Levi-Strauss”, este autor faz considerações interessantes que nos 

ajudam a situar melhor a obra “A Fala Sagrada” na conjuntura mais ampla dos 

outros trabalhos realizados por Pierre Clastres.  

Segundo Sztutman, e aquilo que se pode observar da própria leitura de “A 

Fala Sagrada”, Pierre Clastres busca nesta obra extrair da analise dos mitos 

ameríndios uma ética e uma filosofia política, a qual também poderia ser dita 

profética, o que implicaria uma consideração dos mecanismos que cuidam para 

manter a sociedade indivisa e igualitária; questões estas que na visão de Clastres 

teriam sido ocultadas da análise estrutural dos mitos tal como realizada por Levi-

Strauss. “Os mitos se pensam a si mesmos, como escreve Lévi-Strauss, mas eles 

pensam primeiro a sociedade: são o discurso da sociedade sobre si mesma” 

(CLASTRES, Pierre. 2004, p.316). Desse modo, tendo em vista estas questões, na 

obra em questão Clastres se detém   

“sobre a palavra dos xamãs ou profetas guarani e examina como a exegese 

dos mitos efetuadas por esses personagens pode se converter em discursos 

metafísicos e ações rituais engajados tanto na constituição de uma ética comunitária 

e individual como na leitura de determinados acontecimentos históricos. Buscando 

iluminar uma dimensão segundo ele pouco explorada pela análise estrutural, 

Clastres lança foco sobre a relação entre os mitos e a experiência – ritual e 

xamanística, mas também cotidiana –, tratando de revelar neles uma pulsão de 

recusa da divisão social, bem como a conjuração de um poder político separado e 

fundado na violência, esse que poderia ser chamado de Estado. Os xamãs guarani 

se valem do mito, nesse sentido, para propagar valores éticos e políticos igualitários 

e, muitas vezes, para impelir seus seguidores ao movimento migratório em direção a 

uma terra sem mal, terra perdida desde tempos imemoriais, quando o pai dos 

gêmeos Sol e Lua os teria abandonado indo instalar-se no 

firmamento.”(SZTUTMAN, 2009, pg.294)  

Sztutman aponta que Clastres interessa-se em evidenciar como a exegese do 

mito pode estar empenhada no desenvolvimento de um discurso metafísico e 

profético ao se valer dos problemas mitológicos para pensar a condição humana na 

terra, concebida pelos Guarani como “terra má”, e as maneiras de superar esta 

condição aproximando-se assim dos deuses, aqueles que vivem sob um estado de 

perfeição ou madureza (aguyje). (SZTUTMAN, 2009, pg.314) 

Recorrendo as Mitológicas de Levi-Strauss e às reflexões feitas por ele nesta 

obra, Sztutman busca em seu ensaio citado acima demonstrar como, ao contrário do 

que sugerira Clastres, mas de algum modo inspirado pela proposição feita por ele, a 

reflexão acerca de uma ética e filosofia política ameríndias está também presente na 
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análise estrutural dos mitos. Os mitos, segundo Sztutman, revelam escolhas 

filosóficas e éticas próprias e no caso ameríndio e evidenciam uma recusa a pensar 

a moral e o sujeito ao modo da maior parte das filosofias ocidentais, “veiculando um 

elogio da diferença como possibilidade de existência de todas as coisas” 

(SZTUTMAN 2009, pg.294). 

 

4.3 Josely Viana Baptista 

 

O terceiro e último livro que servirá de base para nossa reflexão poética e 

antropológica é o já comentado “Roça Barroca” de Josely Viana Baptista. Poetisa e 

tradutora, Baptista nasceu em Curitiba em 1957, onde graduou-se em Lingua e 

Literatura Espanhola em 1979, especializou-se em Semiótica em 1981 e fez o curso 

de Língua e Cultura Guarani em 1985, na Universidade Federal do Paraná. Sua 

primeira tradução foi “Os passos perdidos”, de Alejo Carpentier. Desde então 

publicou a tradução de doze romances como por exemplo “Paradiso” de José 

Lezama Lima e “A vida breve” de Juan Carlos Onetti, passando por muitos outros. 

Também fez parte do projeto de tradução das Obras Completas de Jorge Luís 

Borges, com a tradução de doze títulos.  

Segundo Francisco Faria (seu companheiro), no posfácio incluso no livro 

Roça Barroca, Josely se firmou como uma das mais talentosas tradutoras de 

literatura e poesia hispânica e hispano-americana, na opinião de alguns escritores 

como, por exemplo, Wilson Bueno, sendo reconhecida como uma tradutora que 

consegue “verter para nossa língua textos de uma dificuldade ímpar com correção 

quase microscópica e que, além disso, encontra neles a sonoridade e personalidade 

adequadas para fazê-los reviver em português” (VIANA 2011, pg140). 

Sua trajetória enquanto poetisa iniciou-se através do livro “Ar”, pela Editora 

Iluminuras, de Samuel Léon, em 1991; e continuou com Corpografia (Iluminuras, 

1992; com arte visual de Francisco Faria), Outro (Mirabilia, 2001, em colaboração 

com Maria Angela Biscaia e Arnaldo Antunes), A Concha das Mil Coisas 

Maravilhosas do Velho Caramujo (Mirabilia, 2001; ilustrado por Guilherme Zamoner; 

ganhador do VI Prémio Internacional del Libro Ilustrado Infantil y Juvenil do Governo 

do México em 2002), Musa paradisiaca: antologia da página de cultura 

1995/2000 (em colaboração com. F. Faria; Mirabilia, 2004) e Sol sobre 
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nuvens (Perspectiva, 2002; apresentação de Augusto de Campos [Signos 43]), entre 

outros. 

Um de seus últimos trabalhos foi a primeira tradução para o português do já 

apresentado mito cosmogônico Mbyá Guarani, incluso no livro Roça Barroca (Cosac 

Naify, 2011). Neste livro estão presentes as traduções dos três primeiros cantos de 

Ayvu Rapita e uma seção de poemas autorais, denominados Moradas Nômades, 

gerados pelo contato com a cultura Guarani, durante o processo de produção da 

obra.  

Este projeto poético, sendo fiel a seu imaginário, foi elaborado, segundo 

Francisco Faria, em vistas a dar voz ao momento da “contraconquista”, filiando-se 

dessa maneira ao programa cultural que muitos artistas brasileiros e hispano-

americanos já buscaram realizar. 

Este programa cultural, em sua expressão brasileira, teve sua eminência na 

Semana de Arte Moderna de 1922 através do Movimento Antropófago liderado por 

Oswald de Andrade, o qual contou também com a participação de vários outros 

poetas como Mário de Andrade, Raul Bopp, Menotti Del Picchia, Manoel Bandeira, 

dentre muitos outros.  

Pode-se dizer que a principal característica do ideário antropofágico é por em 

xeque a supremacia do paradigma de realidade ocidental, particularmente europeia, 

branca e cristã, ao propor um paradigma caraíba, utópico e antropofágico, buscando 

deste modo criar o campo de expressão para uma arte e uma realidade que fossem 

definitivamente brasileiras e não pautadas e delimitadas por visões de mundo e 

realidade vinda dos países dominantes. Um dos axiomas antropofágicos expresso 

por Oswald em seu Manifesto Antropófago é “Só me interessa o que não é meu. Lei 

do homem. Lei do antropófago.”  

Sua influência se espraiou desde então por toda a produção artística 

brasileira, dando as diretrizes principais para o modo como o modernismo se 

expressou no país, sendo possível divisar sua influência não somente nas artes 

literárias como também nas artes visuais e na música. Pode-se dizer que a 

influência do ideário antropofágico atingiu até mesmo a antropologia, como se pode 

perceber a partir de uma afirmação de Viveiros de Castro, em uma entrevista dada 

em 2007 à Revista Amazonía Peruana, que coloca que vê o  

“perspectivismo como um conceito da mesma família política e poética que 

a antropofagia de Oswald de Andrade, isto é, como uma arma de combate contra a 
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sujeição cultural da América Latina, índios e não-índios confundidos, aos 

paradigmas europeus e cristãos. O perpectivismo é a retomada da antropofagia de 

Oswald em novos termos” (VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Entrevista à Revista 

Amazonía Peruana, 2007) . 

 

Segundo Mário Chamie, em um artigo intitulado Freud, Oswald de Andrade e 

Antropofagia publicado em 2005 na revista “Agulha”, a utopia antropofágica de 

Oswald de Andrade encontra na transformação do patriarcado e matriarcado seu 

núcleo temático. Sendo o esse patriarcado representado pela sociedade burguesa e 

capitalista, centrada no direito de propriedade do dominador, na usura, na hierarquia 

familiar, nos vícios do homem civilizado, na especulação lógica e metafísica, na 

repressão dos instintos e da liberdade sexual. 

O objetivo do movimento antropofágico é transformar tabu em totem, como 

expressa outro dos axiomas presentes em seu manifesto fundador. Por sua vez, 

segundo Chamie, o matriarcado em Oswald se identificaria com a implementação de 

uma nova idade de ouro na qual os valores revolucionários promoveriam a 

substituição do direito de propriedade do homem civilizado pelo direito de posse do 

homem primitivo, superando a usura o substituindo o negócio pelo ócio colocando 

então fim aos poderes centralizadores e autoritários pelo advento de uma vida 

comunitária aberta aos prazeres vitais, ditados por uma libido individual sem 

censura, o matriarcado desencravaria o tabu patriarcal da História, transformando-o 

em totem de uma nova e feliz idade de ouro. 

Tal transformação utópica, segundo podemos ler Chamie e nos escritos de 

Oswald, é chamada pelo poeta de “Revolução Caraíba” e o agente emblemático 

desta transformação seria o homem novo do novo mundo descoberto pelo 

colonizador, ainda livre das degradações impostas pela civilização.  

Deste modo Roça Barroca, em vistas de dar voz ao momento de 

“contraquista”, teria sido concebido por Josely como um: 

 “lento aprofundamento na natureza, na história e na cultura, criado in 

media res, que se iniciava em cenas do cotidiano que lentamente, como num 

mergulho de memória e imagens transfiguradas, transporiam a voz poética da autora 

aos aspectos cada vez mais sombrios da natureza em lenta degradação e ao 

cotidiano ameríndio, já aí situado numa esfera quase atemporal, para finalmente 

mergulhá-lo em quadros que simbolizam o drama do encontro disruptivo entre as 

civilizações em cenas situadas no decurso dos séculos da Conquista” (BAPTISTA, 

2011,pg, 146). 
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O início do processo de tradução de Ayvu Rapita se deu em 1980, quando a 

autora frequentava o curso de Língua e Cultura Guarani da Universidade Federal do 

Paraná. O trabalho se desenvolveu ao longo dos anos 90, em um trabalho – em 

relação ao qual não consegui obter maiores informações- realizado durante alguns 

meses por ela e seu esposo (Francisco Faria) junto aos Guarani da Reserva do 

Ocoí, nas imediações da Triplíce Fronteira. Essa oportunidade lhe possibilitou 

realizar, como a autora mesmo coloca, viagens reais e imaginárias a comunidades 

Mbyá do Paraná e da região vizinha do Guairá.  Através destas viagens a autora 

buscou conhecer um pouco mais o modo de vida dos Mbyá e pode ter conhecer o 

modo como os cânticos de Ayvu Rapita são entoados hoje em dia pelo contato que 

teve com o ex-cacique e professor Mbyá Teodoro Alves, o qual a confrontou com a 

versão clássica coletada por Cadogan.  

Certamente que a versão coletada por Cadogan foi fonte de pesquisa e 

inspiração para a o trabalho realizado por Josely Viana, sendo o ponto de partida 

para seu trabalho. Segundo a autora, ela realizou primeiramente uma tradução 

ultraliteral dos cantos, retraduzindo-os em seguida para buscar compensações 

possíveis visando sua eficácia poética na língua portuguesa. Os cantos entoados 

por Tupã Alves (ex- cacique e professor indígena com quem Josely teve contato), 

como podemos conferir na introdução de Roça Barroca foram gravados pela autora, 

que buscava deste modo melhor perceber suas modulações e tessituras sonoras. A 

autora coloca o seu trabalho como a primeira versão rigorosamente poética 

realizada em português, tendo em vista que outras traduções ao se concentrarem no 

conteúdo, pouco privilegiavam a forma.   

Segundo Viana, sua tradução apresenta variações oriundas de um partido 

tradutório que prezou a materialidade quase ideogramática de língua indígena; nas 

palavras da autora: “o cuidado com a forma tornou-se um exercício escritural em que 

tentei infundir no português um pouco do “sussurro ancestral” da língua guarani” 

(VIANA. 2011:10).  

A autora classifica este trabalho, que além do contato com os textos inclui 

viagens (reais e imaginárias) às aldeias Mbyá, como uma espécie de viagem de 

iniciação, um trabalho poético no qual ela tentou dar novas nuances ao trabalho que 

vinha desenvolvendo desde seus primeiros livros, no qual buscou uma 

sensualização da linguagem através de uma convocação do corpo à leitura. 
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 A partir deste primeiro contato com as obras podemos já divisar algumas 

diferenças entre elas, sendo a mais evidente o fato de o trabalho realizado em “Roça 

Barroca” ter um viés claramente mais artístico enquanto os outros dois tem uma 

preocupação mais explicitamente acadêmica; apesar de que em trabalhos como 

estes as fronteiras entre arte e ciência acabam por se dissolver e as áreas acabam 

interpenetrando-se. Apesar disso é inegável que o lugar de fala de cada um destes 

autores-tradutores é determinante no modo de compreensão e tradução desse 

conhecimento Mbyá Guarani, como será perceptível na etnografia dos textos que 

será realizada mais a frente. 

Sendo este conhecimento originário da cultura Mbyá Guarani é evidente que, 

como pudemos acompanhar nesta primeira aproximação às obras, que a questão da 

tradução é um ponto chave, tanto para os autores no realizar de suas obras como 

para mim nesta reflexão antropológica, que como se sabe, tem muitos paralelos com 

a arte da tradução, pelo fato de tentar transmitir as idéias, compreensões e visões 

de mundo de um contexto a outro. 
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Etnografia 

 “Para um verdadeiro poeta, cada momento da vida, 

cada fato,       deveria ser poético, já que profundamente o é”.

    Walter Benjamim 

Pode-se dizer que um dos principais objetivos desta etnografia é analisar o 

processo de transformação pelo qual passou a coletânea mitopoética mbyá Ayvu 

Rapyta, observando de que modo este processo acontece nas traduções, buscando 

identificar e contextualizar as escolhas realizadas por cada autor neste processo. 

Para isso, a partir deste momento passo a desenvolver esta proposta tendo em vista 

a leitura dos três primeiros cantos de Ayvu Rapita (cuja tradução é “o fundamento da 

linguagem humana”3), conforme publicados nas obras de Cadogan (1945), Clastres 

(1990) e Vianna (2011). Primeiramente vou apresentar estes cantos, de modo a 

demonstrar de um modo geral seu tema, seus personagens, enredos e situações. 

Segundo Borges (1998)  

 

“No conjunto, esses três textos formam círculos concêntricos cujo formato 

desloca-se do mais abstrato (surgimento de Ñanderu) e, portanto, mais distante da 

vida histórica, para o mais concreto (aparecimento da primeira terra e de seus 

habitantes), logo, mais próximo da vida temporal.” (BORGES,1998:205). 

 

Gostaria aqui de fazer uma pequena consideração. No intuito de apresentar o 

conteúdo de cada canto me vi em muitas situações tendo que escolher entre uma 

tradução ou outra. Apesar disso decidi não problematizar muito esta situação neste 

momento de apresentação preferindo deixar as comparações acerca das escolhas 

de tradução para outro tópico, no intuito de deixar a leitura mais clara e organizada.  

Sendo assim, em um segundo momento, irei apresentar o modo a partir do 

qual cada autor expressou e construiu gráfica e estruturalmente a sua versão destes 

cantos, buscando comparar e refletir sobre as diferenças nas escolhas expressivas 

de cada um dos autores. Dando continuidade à análise comparativa elaborei um 

tópico com considerações acerca dos recursos estilísticos, ou seja, metáforas e 

figuras de linguagem, vendo de que modo elas aparecem e como são utilizadas em 

cada um dos autores. Para finalizar haverá um tópico comparativo acerca das 

                                                           
3
 Ayvu: idioma, qualquer unidade de fala: discurso, fala, palavra, acusação (Dooley, 1994). Em linguagem 

esotérica, significa linguagem verdadeiramente humana. Rapyta: base fundamento.  
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escolhas de tradução, no que tange a alguns dos conceitos principais apresentados 

ao longo dos três Cantos.  

Assim como Borges (1998), antes de iniciar minha análise gostaria de fazer 

duas ressalvas, que cabem mais como advertências. Minha análise destes textos 

esbarra em dois obstáculos: o primeiro é o desconhecimento pessoal e direto da 

língua guarani e o segundo a desoralização dos textos publicados, os quais, além de 

já se encontrarem transpostos para a escrita, não se remetem à forma poética oral. 

Como coloca Tedlock (1993) a representação gráfica (com base na disposição 

paralelística e nas pausas gráficas) não recupera a poética oral, antes a submete às 

leis da escrita.  

Ainda assim, tendo em vista as dificuldades, pretendo me esforçar para 

expressar e captar aquilo da poética Mbyá que pode ser apreendido destas versões, 

bem como das diferentes poéticas-estéticas que são expressas nas três diferentes 

traduções, buscando ver de que modo elas se aproximam ou se distanciam desta 

estética e poética mbyá que temos delineado nesta pesquisa e principalmente tendo 

o intuito de etnografar o movimento realizado por este texto ou, melhor dizendo, o 

movimento imposto a este texto, através destes processos de tradução.   

 

5.1 Primeiro Canto: O Surgimento de Ñanderu 

O primeiro canto de Ayvu Rapita é denominado “Maino i reko ypikue”4. Que 

segundo a tradução de Cadogan, em mbyá significa: “Los primitivos costumbres del 

colibri”, colocado por Viana como “Os primitivos ritos do Colibri”. Neste canto narra-

se a cena da criação, na qual, a sós e nas trevas da noite primeva, o ser supremo 

(Ñande Ru Papa Tenonde) desabrocha, como uma flor que se abre ao sol e 

desdobra de si mesmo, de seu corpo divino, a própria criação. O mitopoema aponta 

também para o fato de que o ser criador já existia em meio aos ventos originários e, 

em meio ao caos obscuro do começo - as trevas primigênias da noite original - era a 

luz proveniente de seu próprio coração que o revelava a si mesmo, sendo o seu sol 

o saber contido em sua sabedoria divinal.  

Segundo Borges (1998) este primeiro canto pode ser dividido em sete cenas 

narrativas: aparecimento de Ñamandu (linhas 1 a 3), a corporificação metafórica 

desse ser supremo (linhas 4 a 13), os adornos e emblemas de identidade (linhas 14 

                                                           
4
 Maino i: ‘colibri’; r-eko: ’seus costumes1; ypy: ‘primitivo’; kue: ‘passado’. (Borges, 1998) 
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a 18), a morada divina (linhas 20 a 34), o aparecimento do sol (linhas 35 a 40), 

morada celeste e noite originária (linhas 41 a 45) e o tempo cíclico (linhas 46 a 63). 

Estas sete cenas poderiam então, de modo a nos dar uma melhor apreensão do que 

se passa, ser dividias em três Atos, sendo o Primeiro (das cenas 1 a 3) referente ao 

aparecimento de deus e sua corporificação social, o Segundo ao aparecimento do 

Universo por expansão da forma divina (cenas 4 a 6) e o Terceiro a nova era do 

tempo cíclico (cena 7). (BORGES, 1998:219)  

Assim, segundo o mesmo autor (1998), nesse evento cosmogônico aquilo que 

era antes um contínuo indiviso e sempre-igual-a-si-mesmo, pela intervenção do ser 

supremo Ñanderu, torna-se descontínuo, heterogêneo e em expansão universal, ou, 

colocando nos termos de Lévi-Strauss, a passagem do contínuo (Natureza) ao 

discreto (Cultura). Desta maneira este episódio mitopoético funcionaria como uma 

espécie de teoria acerca da transição da noite originária (o não saber) para a luz 

(resplendor divino: o saber). Para Borges (1998) a noite originária (o silêncio) é a 

condição para que o ato cosmogônico se realize, pois é a partir deste ato criador do 

cosmos que se instaura o tempo e a narrativa do mito sendo a presença do silêncio 

aquilo que funda o discurso mítico em sua totalidade (BORGES, 1998:104). 

Na leitura de Clastres (1990), as palavras que descrevem a emergência 

dessa figura central do panteão guarani, pai dos primeiros deuses, pai dos homens, 

dizem o momento inaugural da história do mundo e desse modo afirmam divinos a 

origem e o destino dos seres destinados à humanidade. Além disso, o autor sugere 

que se pode perceber, através de algumas metáforas utilizadas para designar certas 

partes do corpo, claramente uma referência vegetal na construção poética do texto 

como, por exemplo: mãos cujos dedos são ramagens floridas e cabeça como o cimo 

de uma árvore em plena floração. O ser criador, que desabrocha a si mesmo como 

uma flor ao sol, é ao mesmo tempo a flor rediviva e o sol vivificador. 

Nesse processo de corporificação do ser divino, no qual a narrativa vai aos 

poucos descrevendo partes da anatomia do corpo divino, corporificando-o pela 

textualização e pelas metáforas corporais desse ser divino, são também delineadas, 

mencionadas e instituídas as propriedades do ser humano: o adorno de plumas, o 

bastão-insígnia, a bruma (fumaça do cachimbo) e a posição vertical (BORGES, 

1998:207). 

A ordem pela qual é descrito este corpo divino é também significativa, pois se 

apresenta como um elemento constitutivo da compreensão do texto e do modo 
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mbyá de como conceber e tratar o nascimento e a vida. No desdobramento de 

Ñanderu a primeira parte do corpo a ser descrita são as plantas dos pés (pypyte), 

que aparecem como se formassem uma raiz para esse ser que se desenvolve no 

curso de sua própria evolução, em seguida aparecem o traseiro e a cabeça. Um dos 

pontos principais deste aparecimento é que Ñanderu, ao nascer, fica na posição 

vertical, dando continuidade à metáfora vegetal e apontando para a distintividade 

entre o nascimento humano e o nascimento divino. Segundo Borges (1998), na 

temporalidade social dos mbyá, o desejo de estar de pé é o desejo de superar a 

condição temporal, a fim de assemelhar-se aos seres divinos, sendo que, deste 

modo, estar de pé representa a condição de ascenção almejada pelos mbyá 

representada pelo aguyje e pelo kandire5   

Pissolato (2007), por sua vez, tem uma teoria diferente: a terra-sem-mal não 

se referiria tanto a um âmbito extraterreno, mas ao fato de viver bem na terra; dessa 

maneira  aguyje se atingiria caminhando e não ficando em pé. Em ambos casos, de 

qualquer forma, destaca-se à referência à corporalidade.  

O traseiro (Clastres), ou assento (Cadogan e Viana), tradução de apyka, 

remete a outros aspectos interessantes da cosmologia mbyá. Segundo Clastres 

(1990) o termo apyka faz referência a um pequeno banco de madeira geralmente 

zoomorfo, destinado ao repouso dos sacerdotes e dos sábios, este banco tem forma 

irreconhecível, pois faria referência à presença espectral do Jaguar Azul: a 

representação do ser destruidor. Outro aspecto importante nesta referência, que faz 

ecoar a importância central da palavra na cosmovisão mbyá, é que nela a 

concepção, ou nascimento, é visto como uma palavra-alma de origem divina que 

toma assento no corpo, ou seja, na concepção mbyá o homem é uma palavra que 

tomou assento. Temos então, nesta cena cosmogônica, um deus (Ñande Ru Papa 

Tenonde) que nasce de pé e toma assento neste pequeno banco redondo 

denominado apyka; nas palavras de Borges (1998:211), “Deus nasceu sentando-se 

num banco pequeno e redondo”.   

Em seguida temos a descrição de outras partes do ser supremo, como por 

exemplo, seus divinos olhos e ouvidos e a mãos como brotos floridos. Finalmente 

temos a descrição poética da cabeça como copa de uma árvore, na qual enquanto 

se desenrola o desabrochar divino do corpo do ser supremo e criador, um colibri 

                                                           
5
 Kandire: Ressureição. (Cadogan, 1945) 
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(Maino) paira esvoaçante, em meio as penas do cocar utilizado por Ñande Ru Papa 

Tenonde e deixa sua boca fresca ao respingar água em sua boca e ao alimentá-lo 

com alimentos do céu. Além do colibri, o qual na mitologia mbyá aparece como 

sendo uma representação metamórfica de deus, temos neste canto a presença de 

outros dois seres originários não humanos: a coruja (representação da noite) e uma 

árvore de ypê (cuja floração anuncia a vida dos novos tempos).  

Nesta metáfora onde deus desabrocha como uma flor, ou melhor dizendo, 

uma árvore florida desdobrando o cosmos em seu desenvolvimento supremo, vemos 

também uma relação com o sol como o reflexo da sabedoria e como representação 

da capacidade de ver: “pytu A’e ndoechai /Kuaray oiko ey ramo jepe, /O py’a 

jechaka re A’e oiko/Oikovy; /O yvára py mba’ekuaá py/Oñembo-kuaray i 

ony”(Cadogan, 1945:27); “não se viu entre a treva, Ainda que o sol não existisse. A 

luz de seu próprio coração o revelava; Seu sol era O saber contido em seu ser-de-

céu”  (Baptista, 2011:27); (a noite, então, ele não a vê, / e todavia o sol não existe. 

Pois é em seu coração luminoso que ele se desdobra, / em seu próprio 

desdobramento; /do divino saber das coisas/Ñamandu fez um sol) (Clastres, 

1990:22);(El no vio tinieblas: /aunque el sol aún do existiera, /El existia iluminado por 

el reflejo de su próprio corazón; / hacía que le sirviesse de sol/ de la sabíduria 

contenida dentro de sua própria divinidad) (Cadogan, 1945:27).    

Na última estrofe deste canto, vemos de que modo a passagem dos ventos 

originários (os do inverno) aos ventos novos (os de primavera e verão) anunciam a 

volta de divino, a presença de Ñanderu, e desse modo um tempo mais feliz e vivo; 

passagem meteorológica que também marca a inauguração do tempo cíclico e, 

portanto, a esperança de que à morte sobrevém a vida, dado que o vento novo 

anuncia o tempo novo: o tempo do eterno renascimento(BORGES, 1998:212).  

Segundo Clastres (1990) não há vida a não ser a dos deuses e desse modo o bem-

viver é o viver sob seu olhar e vizinhança; existe uma outra vida, a qual é má e uma 

não-vida. Com Ñanderu temos então a chegada do novo tempo, dos longos sóis, 

dos ventos mornos e quentes da primavera e do verão, tempos felizes que anunciam 

a volta do não-mortal, a volta do divino, que afasta o vento originário (o vento sul do 

inverno), o qual, segundo Clastres, é relacionado ao sopro da morte. 
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5.2 Segundo Canto: O Fundamento da Linguagem Humana 

 

O segundo canto é intitulado Ayvu Rapita6, expressão esta traduzida por 

Cadogan como “o fundamento da linguagem humana”. A expressão linguagem 

humana, apesar de também englobar este aspecto, não se refere à língua comum 

falada pelos homens, mas sim a linguagem sagrada, as belas palavras através das 

quais se pode chegar aos deuses, tendo em vista o fato de esta ser um legado 

divino. 

Segundo Borges (1998), este Canto, também disposto em estrofes e linhas 

vérsicas, pode ser dividido em seis cenas: a criação da chama e da neblina (linhas 1 

a 6), fundamento da palavra (linhas 7 a 20), linhas 21 a 31 (fundamento do amor ou 

solidariedade), o canto sagrado (linhas 32 a 42), surgimento dos seres divinos 

(linhas 43 a 90) e o papel-função dos seres divinos (linhas 90 a 95); o autor ainda 

coloca que as seis cenas que compõe esse mitopoema podem ser agrupadas 

tematicamente em dois atos: Ato I- cenas 1 a 4 (o surgimento dos fundamentos da 

humanidade) e Ato II-cenas 5 e 6 (a criação dos seres divinos e sua missão). 

(BORGES, 1998:229) 

Neste Canto, dando continuidade à criação através do desdobramento de seu 

corpo divino, Ñanderu desdobra, ou cria a partir do curso de sua evolução, de si o 

fulgor do fogo e a neblina que dá vida, a fonte do amor, ou como preferiria Clastres 

(1990) a fonte do que está destinado a reunir, e o som ou canto sagrado. Além 

disso, aflora de si a fonte da fala, ou, fundamento da linguagem humana e, ao fazê-

la fluir por seu corpo, torna-a divina. Deste modo temos então o surgimento da 

palavra-alma, um dos conceitos centrais dentro do pensamento místico e da vida 

Mbyá.  

Segundo Clastres (1990) este texto, sendo ao mesmo tempo discurso de sua 

origem e citação de seu destino, é de importância capital para compreensão do 

pensamento deste povo, pois, ao apresentar a antropogênese, ele coloca os 

humanos não como coisas do mundo, mas como parte do divino. Neste canto o Pai 

Primeiro faz ser a Palavra aquilo que constitui os mbyá como eleitos dos deuses e 

que possibilita a eles, no interior da existência doente -que será a deles na morada 

                                                           
6
 Ayvu: linguagem humana;idioma;fala Rapita: base, alicerce, origem 
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terrena- a certeza de voltar a ser um dia o que são antecipadamente: divinos e 

eternos. 

Na concepção Mbyá, segundo podemos ver em Cadogan (1945), Clastres 

(1990) e Baptista (2011), o ser humano é uma palavra que tomou assento o que, de 

certa maneira, torna a humanidade o lugar de corporificação da palavra, a qual 

representa a essência divina do humano. Este ponto fica também evidente ao 

refletirmos sobre a cerimônia de nomeação, a qual tem por fim descobrir a origem da 

alma-palavra que habitará um corpo recém-nascido. Segundo Bartolomeu Meliá, a 

união sexual entre um homem e uma mulher é a ocasião  

“para que se dê esse ato poético mediante o qual a palavra sonhada pelo 

pai é comunicada à mãe, que desse modo engravida dessa mesma palavra. O fato 

de ser gerado e concebido um ser humano é designado metaforicamente pelos 

Mbyá com a expressão: oñemboapyka, “se dá assento” com clara alusão ao modo 

como Ñande Ru (Nosso Pai), senta-se em seu banquinho ritual, iluminando-se a si 

mesmo em meio às trevas. (...) Se a concepção e o nascimento de um Guarani se 

resume a um ato poético de encarnação da palavra, toda a vida do mesmo será 

recriação desse ato inicial, de diversas maneiras.” (MELIÁ apud BAPTISTA, 

2011:73) 

 

A primeira cena que toma parte neste canto é aquela em que Ñanderu, dando 

continuidade à criação que realiza a partir de seu saber supremo, fez surgir o fulgor 

do fogo e sua correlata: a neblina que dá vida. Desse modo vemos que o ser 

supremo encontra-se associado ao calor que traz a vida e principalmente à neblina, 

sua insígnia. No mundo haverá então duas cópias dessa neblina, ou bruma, original: 

uma delas sendo a neblina dos longos sóis que, surgindo acima das florestas do 

inverno, anunciam a primavera e o verão, e a outra a fumaça do tabaco fumado 

pelos cachimbos dos karaís mbyá. Segundo Clastres (1990) a fumaça do tabaco 

repete a bruma original e traça, elevando-se do cachimbo, o caminho que conduz o 

espírito para a morada dos deuses. Segundo Borges (1998) pode-se dizer que 

chama e neblina se correlacionam signicamente, pois a presença de uma evoca a 

presença da outra, uma remete ao fogo solar e ao fogo das fogueiras, e outra à 

bruma matutina e à fumaça do tabaco. 

O surgimento da fonte da fala (Ayvu) é descrita propriamente na segunda 

estrofe, quando esta, após ter sido concebida por Ñanderu, fluiu pelo corpo divino do 

ser criador tornando-se deste modo também divina. A fonte da fala é substância ao 

mesmo tempo do divino e do humano (CLASTRES, 1990:27). É essa substância 
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comum que confere aos homens sua natureza divina, sendo ela que os impele a 

busca pela imortalidade e a busca pela terra sem males. 

Após ter criado o fundamento da linguagem humana (Ayvu), da sabedoria 

contida de sua própria divindade e em virtude de sua sabedoria criadora, Ñanderu 

dá continuidade aos seus trabalhos ao conceber a fonte do amor e a origem de um 

canto sagrado, de um som sagrado. Segundo Borges (1998) esta fonte do amor 

(mborayu rapita) – traduzida por Clastres como a fonte do que está destinado a 

reunir - é o fundamento daquilo que une, que identifica e que assujeita, refere-se ao 

conceito de amor que transcende a esfera do domínio privado e que só se institui 

como uma norma ética religiosa. O canto sagrado seria a presença manifesta da 

palavra, das leis, da essência da existência, pois é o espaço no qual os mbyá 

buscam superar a irreversibilidade fundadora entre as ordens divina e humana. 

Encontram-se assim criados os cinco elementos fundacionais da vida social e 

mística dos mbyá: chama, neblina, palavra, amor e canto sagrado. 

 Tendo realizado estas criações, o ser supremo então reflete de modo longo e 

profundo sobre com quem compartilhar aquilo que havia criado e deste modo decide 

criar, a partir da sabedoria contida em sua própria divindade, aqueles que seriam 

companheiros de sua divindade, aqueles que refletiriam seu ser-de-céu – como 

coloca Baptista em sua versão.  

Esses novos personagens que aparecem na narrativa, a quem Ñanderu criou 

para compartilhar aquilo que criou, são os verdadeiros pais e mães das futuras 

palavras-almas, os futuros filhos numerosos do Pai Supremo que haveriam de 

habitar a terra. O primeiro destes deuses a ser criado foi Ñamandu de Grande 

Coração. O próprio nome deste primeiro ser humano criado faz referência a uma 

qualidade necessária para que se atinja o estado de perfeição (aguyje) através do 

qual é possível livrar-se da vida de sofrimento, pois, segundo Borges (1998) coração 

grande aparece como um metáfora da força espiritual indispensável para se 

alcançar a perfeição.  

Em sequência foram concebidos o Pai dos futuros Karaí, o Pai dos futuros 

Jakairá e o Pai dos futuros Tupã, a estes Ñande Ru (o Pai Supremo) deu a 

consciência da divindade, fez com que se soubessem divinos tornando-os lúcidos de 

sua própria divindade. Depois disso, cada um destes deuses, para refletir seu 

coração fez saber-se divina a Mãe verdadeira de seus futuros filhos. 
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Interessante colocar que o cenário cósmico deste Segundo Canto, como se 

evidencia pela leitura do mito poema, é o caos obscuro do começo no qual ainda 

não existia a Terra, trata-se de uma ordem universal em um estágio que antecede a 

criação da terra e dos homens, quando a noite primigênia ainda predominava, 

enquanto destas trevas primordiais a divindade suprema vai fazendo surgir a ordem. 

Podemos aqui traçar também um interessante paralelo com Lévi-Strauss pois, 

segundo Pedro Augusto Lolli, ao tratar sobre a questão do contínuo ao discreto na 

obra do célebre antropólogo francês: 

 

“Na definição de Lévi-Strauss, a passagem da natureza à cultura, 

vista como a presença da regra, está intimamente vinculada à aquisição da 

linguagem por parte da espécie humana; com efeito, uma coisa se confunde 

com a outra, isto é, regra e linguagem são expressões de uma mesma 

realidade: a capacidade de produzir símbolos” (LOLLI, Pedro Augusto, 

2012:84). 

 

Podemos então considerar, de acordo com uma perspectiva levi-straussiana, 

que este canto narra passagem da natureza à cultura, pois trata sobre o surgimento 

da ordem, neste caso estabelecida pelo Ser Supremo Ñanderu, o que está 

diretamente relacionado também o surgimento da linguagem, como também sugere 

a teoria em questão.   

A última estrofe deste canto aponta para o motivo pelo qual estes seres 

criados são chamados de inspirados pais e mães verdadeiros das palavras-almas, 

isto se deve ao fato deles terem recebido o lume da sabedoria divina do Pai Primeiro 

- a fonte da fala, a fonte do amor e o canto sagrado- estando deste modo unidos à 

origem do saber criador, aos fundamentos da sabedoria criadora.  

Interessante pontuar que verdadeiro, na concepção Mbyá, segundo Borges 

(1998), significa aquilo que está ligado ao divino, ao plano eterno e verdadeiro, em 

oposição ao falso, representado pelo mundo temporário e por isso lugar de 

sofrimento, que é a morada terrena. Neste sentido estes humanos verdadeiros, 

estes primeiros humanos criados por Ñanderu, são seres divinos, conscientes de 

sua divindade, em oposição aos quais os humanos atuais são sombras e cópias 

imperfeitas. Estes primeiros humanos criados são os humanos originários que fazem 

parte da ordem divina, é deles que os humanos atuais descendem, ainda que 

vivendo uma condição de imperfeição e sofrimento e foi a eles que foram dadas as 
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regras e instruções para que aqueles que venham a habitar a morada terrenal 

possam realizar o bom-viver; aquele associado às instruções de Ñanderu e que por 

isso é bom e belo.  

Pode-se dizer, como colocam Cadogan (1945), Clastres (1990) e Borges 

(1998), que este Canto é um texto fundador da origem e do destino metafísico dos 

mbyá, sendo a palavra o fundamento desta metafísica e deste modo de conceber e 

agir no mundo; pois a palavra funciona como uma metáfora síntese daquilo que 

constitui o sentido último-primeiro da vida para os mbyá: a imortalidade. A palavra 

tem origem divina e representa esta ordem no mundo humano, além de ser signo da 

substância da humanidade e intermediar a relação entre o mundo divino e o mundo 

humano (BORGES,1998:223).   

 

5.3 Terceiro Canto: A primeira Terra 

O Terceiro Canto, que encerra a série de narrativas cosmológicas dos mbyá, 

é denominado “Yvy tenonde”, que significa “a primeira Terra”. Como o nome já deixa 

evidente, este canto narra o processo pelo qual a divindade suprema cria a primeira 

morada terrenal e narra também a criação dos animais originais criados por 

Ñanderu. 

De acordo com Borges (1998), a título de obter uma melhor visualização dos 

movimentos ocorridos no mitopoema, podemos dividir este canto em dezoito cenas: 

a fundação da terra futura e os domínios cardeais (linhas 1 a 18), a fundação do 

firmamento (linhas 19 a 28), a criação da serpente – a sujidade e a morte- (linhas 29 

a 32), a criação da cigarra – o canto e o lamento- (linhas 33 a 39), a criação do 

girino- o mundo aquático- (linhas 40 a 45), a criação do gafanhoto – o aparecimento 

dos campos – ( linhas 46 a 56), a criação do inhambu – o aparecimento das aves – ( 

linhas 57 a 65), a criação do tatu – o mundo subterrâneo – ( linhas 66 a 69), a coruja 

e a noite ( linha 70), o sol e o dia ( linha 71 a 72), Karaí e a chama renascente 

(linhas 73 a 89), Jakaíra e bruma (linhas 90 a 98), Tupã e as águas (linhas 99 a 

110), o fundamento da bruma (linhas 111 a 125), o fundamento da chama (linhas 

126 a 130), o fundamento do frescor – temperança – ( linhas 131 a 144), a norma 

(linhas 145 a 155) e os ornamentos masculinos e femininos – emblema da 

identidade- (linhas 156 a 161. Por sua vez, estas cenas podem ser divididas em 

quatra sequências: fundação do mundo (cenas 1 e 2), o aparecimento das criaturas 

(cenas 3 a 10), as divindades e sua missão ( cenas 11 a 16) e as normas e o 
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emblema de identidade (cenas 17 a 18). Finalmente estas sequências podem ser 

dividas em três Atos, o Primeiro referente à Terra e seus habitantes, o Segundo a 

Ñamandu e a geração de deuses e o Terceiro à ética e a identidade mbyá como 

legado divino. (BORGES, 1998:237-238) 

Segundo podemos perceber das notas de Cadogan (1945), esta “Yvy 

tenonde”, a Primeira terra de cuja criação trata este capítulo, foi destruída pelo 

dilúvio, depois de ter feito ascender aos paraísos todos os seres que a povoavam, 

os virtuosos em forma humana e os não-virtuosos metamorfoseados em seres 

irracionais (CADOGAN, 1945:60). Segundo Borges (1998), neste canto o ciclo 

narrativo chega, finalmente, ao seu ponto de destino: a criação da terra e da vida na 

terra. Para este autor, de acordo com a perspectiva histórica e religiosa dos mbyá, 

esse ponto de destino é também o ponto de retorno, pelo fato de ser a partir da 

terra-cópia que os homens, os quais perderam sua ligação com os deuses, dedicam-

se a buscar o caminho de volta. (BORGES, 1998:232). 

 Segundo este Canto a Terra foi engendrada e desdobrada a partir da ponta 

da vara, ou bastão-insígnia, de Ñanderu, o qual a criou assim como realizou as suas 

outras criações, a partir da sabedoria contida em sua própria divindade. Esta terra é 

sustentada por cinco palmeiras azuis, uma em cada ponto cardeal e outra no centro 

da terra; sendo o norte o representando dos ventos bons, o sul associado ao tempo 

originário- relativo ao vento frio da noite e do inverno-, leste a morada de Karaí – o 

nascimento do sol- e oeste morada de Tupã. 

Acerca das palmeiras azuis Clastres (1990) comenta que são chamadas de 

azuis todas as coisas e seres não-mortais que povoam o território celeste do divino 

(por exemplo o jaguar azul que provoca os eclipses da lua e do sol, tentando devorá-

los). Cadogan, ao tratar acerca desta temática, coloca que  

“pindovy (palmeira azul) nomeia as palmeiras eternas, milagrosas, 

indestrutíveis. Os mburuvicha mais aferrados às antigas tradições ensinam que as 

vestimentas dos deuses são amarelo claro: ju, ‘cor do sol’; e ‘azul claro’ cor do céu 

limpo: ovy. Estas cores são consideradas por conseguinte, sagradas e emblemáticas 

da divindade; sendo indestrutíveis, eternas, tal como o sol e o céu, são empregadas 

para traduzir esses conceitos”. (CADOGAN,1945:60)      

Na sequência deste canto é descrito como os céus, que são sete, estão 

também assentados, na verdade amarrados, em esteios, varas-insígnias que os 

sustentam. O texto aponta para o fato de que primeiramente o firmamento se 
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assentava em apenas três destes esteios, mas como desse modo ele ainda 

permanecia oscilante foi adicionada mais uma vara par sustentação do firmamento. 

A próxima atividade de Ñamandu narrada neste canto relata sobre o 

surgimento dos primeiros animais, os seres originários, os quais aparecem na 

seguinte ordem: a serpente do começo – que foi quem primeiro sujou o leito da 

terra-; yrypa, a pequena cigarra vermelha- que foi quem entoou o primeiro canto e o 

primeiro lamento-; yamay, o girino- que foi quem fez as águas-; tucura, o gafanhoto 

verde- que foi quem fez os campos, pois inicialmente era tudo mata-; o inhambu 

vermelho- que tem em seu pio o primitivo som do prado-; o tatu- que foi quem 

primeiro feriu a terra e finalmente urukuru, a coruja – que em oposto ao Sol “nosso 

pai”, que é o senhor da aurora, é a senhora da noite. 

Desse modo temos então a descrição de como Ñanderu deu à terra seu rosto 

definitivo, como se deu a criação do primeiro habitante da terra (a cigarra vermelha), 

a criação do mundo aquático, a criação dos campos e de seu primeiro habitante, a 

criação do mundo subterrâneo, o aparecimento da noite e o aparecimento de seu 

correlato: o dia. 

 Interessante colocar que, segundo podemos compreender das notas de 

Cadogan, depois do dilúvio que destruiu Yvy tenonde, foi criada Yvy piau, a nova 

terra, a qual foi povoada com imagens dos habitantes de Yvy tenonde. Este fato se 

revela na poética do mitopoema, pois após ser apresentado o animal e sua atividade 

é dito que agora não é mais o animal verdadeiro que existe em nossa terra, aquele 

que resta agora não passa de um reflexo, um espectro. 

Na continuação deste canto Ñanderu passa a delegar tarefas a seus 

sucessores, que são aqueles que garantirão que as práticas ensinadas por ele serão 

observadas além de garantir a continuidade desses preceitos e da vida tal qual criou 

a divindade. Este é o primeiro momento da narrativa na qual temos a presença da 

voz do ser supremo, na ocasião em que ele instrui as divindades, nomeando-os e 

apontando seus lugares certos, antes de adentrar no céu profundo. Segundo Borges 

(1998) as falas de Ñanderu são imperativas, determinam, ordenam, criam, 

distribuem papéis e tarefas, são falas que se estruturam como um discurso de 

autoridade e não pressupõe resposta, além disso, são falas performativas: são elas 

que produzem, criam, fazem e constroem a ordem do mundo.    

Ao verdadeiro pai Karaí e a seus filhos é delegada a função de cuidar das 

labaredas, para que a cada primavera os adornados com cocar de plumas e as 
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adornadas com flores nos cabelos escutem, sempre, o crepitar das labaredas. Ao 

verdadeiro pai Jakaira e a seus filhos é delegada a função de cuidar da neblina, a 

qual é símbolo da sabedoria divina e a fonte das palavras inspiradas. Ao verdadeiro 

pai Tupã e a seus filhos Ñanderu disse para que cuidasse do mar e de todos os 

seus ramos e para que desse modo leve à morada terrena a fonte do frescor. 

Coloca-se então no mito-poema que, estando prestes a tornar terreno o belo 

saber, a boa ciência, Ñanderu dirige-se novamente às divindades pedindo-lhes 

tarefas mais específicas. Segundo Clastres (1990) tendo doravante todas as coisas 

dispostas, os homens podem aparecer, o belo saber pode tornar-se terreno, o divino 

pode tornar-se humano.  

Ao pai Jakaira é solicitado que faça descer a bruma sobre as cabeças dos 

filhos e filhas de Ñamandu, que leve a neblina vivificante, por meio de seus filhos, ao 

leito terreno, o que dará aos habitantes da terra o bom viver. Ao pai Karai é 

solicitado que as belas chamas habitem sempre nos amados filhos e filhas de 

Ñamandu. E finalmente a Tupã é pedido que guarde o frescor do granizo e da chuva 

nos corações dos filhos queridos, pois apenas assim haverá temperança, mesmo 

para aqueles que não quiserem viver no convívio do amor, aquilo que reúne.  

Temos aqui algumas metáforas importantes, que nos remetem a questões 

centrais da ética do bom viver e da parcimônia presentes na vida social dos guarani 

mbyá. Uma das últimas estrofes deste canto, na tradução de Baptista, coloca que 

“com a vinda dessa névoa fria, nossas filhas queridas, nossos queridos filhos 

vindouros, irão conviver nos termos do amor, sem sofrer os excessos do calor” 

(BAPTISTA, 2001:55). Este refrescamento está associado à moderação, segundo 

Clastres (1990)  

 

“A função do frescor como barragem à desordem é explicitamente 

enunciada aqui: graças a esse frescor, aquilo que reúne permanece. Em 

outras palavras, a moderação, a paciência e a calma no desejo - o que se 

encontra designado como as normas  – impedem a desordem social, 

evitando que seja atingida a solidariedade tribal, mborayu.”  (CLASTRES, 

1990:43) 

 

Essas ideias expressam o tema da parcimônia e temperança, tão caros à 

ética de convivência mbyá, que é, como podemos perceber aqui, de procedência 

divina e sagrada. Nesta visão é apenas pelo frescor da neblina, representante da 
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sabedoria, que será possível o desenvolver maduro do amor, na tradução de 

Clastres, “aquilo que reúne”.     

Temos aqui a resposta para um dilema muito tematizado na mitologia 

ameríndia, a questão de como lidar com proximidade e distância, como fazer com 

que a convivência entre semelhantes não produza excessivo calor, à ponto de torná-

la perigosa. Na ética mbyá delineada neste mitopoema a temperança, simbolizada 

pela bruma é o segredo através do qual proximidade da convivência pode converter-

se em amor e não em perigo, fazendo com que mesmo aqueles que queiram 

desviar-se dos caminhos do amor, aquilo que reúne, possam viver em harmonia. 

Segundo Sztutman 

“A lição ameríndia consiste em evidenciar que a fronteira entre o homem e 

o mundo é mais tênue do que se pôde imaginar, tudo o que resta a fazer nesse 

sentido, é estabelecer oposições e distâncias adequadas entre as diferentes 

relações de modo a evitar o caos e o silêncio absolutos, de modo a criar formas. 

Ora, essas oposições e formas, eis a outra parte da mesma lição, não podem ser 

fixas nem estáveis.”(SZTUTMAM,2009:314) 

  

Após estas suas últimas instruções Ñanderu então, tendo legado a 

advertência aos homens e aos deuses: de que agora eles já conhecem as leis sob 

as quais devem reger a vida, deu aos verdadeiros pais primeiros e mães primeiras o 

canto sagrado para vivessem bem os muitos filhos que então erguer-se-iam no leito 

terreno e após isso, após ter ordenado e normatizado o cosmos, o deus criador 

retira-se, sendo que a partir deste momento apenas seus efeitos serão perceptíveis 

e acessíveis.  

 

 

5.4 Estrutura das versões: Análise comparativa 

 

Passo agora a desenvolver uma comparação e reflexão mais estrutural 

acerca de como foram apresentados estes três cantos, buscando também delinear 

as diferenças existentes na versão dada por cada um dos autores. Antes de adentrar 

mais especificamente nos detalhes da estrutura, gostaria de traçar algumas 

considerações gerais acerca da apresentação da versão de cada autor. 

 A versão de Cadogan, além de ser apresentada juntamente com os Cantos 

transcritos em sua língua original, é acompanhada por uma série de notas, as quais 

constam no final de cada Canto e dão explicações mais detalhadas acerca de 
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alguns conceitos e expressões utilizadas no texto. Além disso, no livro de Cadogan 

encontram-se outros mitos e orações dos Mbyá. Segundo Borges (1998) Cadogan 

ordena seu livro de modo a estabelecer uma sequência narrativa linear e 

progressiva, sendo deste modo um programa didático de iniciação ao universo mito 

poético e sagrado deste grupo indígena.  

Clastres, por sua vez, não apresenta a transcrição da versão em guarani e 

acompanha sua tradução, lado a lado, por um comentário no qual ele realiza uma 

espécie de interpretação e exegese dos textos, apresentando comentários acerca 

dos conceitos principais e como eles adquirem sentido com o todo do texto e com a 

vida social mbyá. Cabe considerar que a versão com que trabalhei nesta pesquisa 

foi uma tradução ao português da tradução ao francês realizada pelo autor: Le grand 

parler: myhtes et chants sacrés des Indiens Guarani(1974), tendo em vista que não 

consegui acesso à edição francesa não foi possível  Creio que esta característica da 

versão de Clastres tem uma relação direta com motivação etnográfica e filosófica 

presente em sua obra, na qual ele realiza uma espécie de releitura conceitual de 

alguns pontos da obra de Cadogan, a qual está diretamente relacionada com sua 

proposta teórica de compreensão das sociedades indígenas, tais como expressas 

em livros como “A Sociedade Contra o Estado”. Assim como na obra de Cadogan, a 

tradução de Ayvu Rapyta em Clastres também faz parte de uma coletânea maior de 

textos, através da qual este autor busca delinear uma filosofia e uma ética social 

mbyá.  

Temos a seguir algumas palavras de Helene Clastres, esposa e companheira 

intelectual do autor em questão, na qual podemos entrever de maneira mais clara 

essa proposta de busca por uma filosofia e ética social através dos mitos, 

pressupondo que o posicionamento intelectual dela certamente teve influência sobre 

e ele e vice versa.  

 

“Que os mitos possam se completar e se responder entre si dessa forma 

através do espaço e do tempo apenas é possível porque continuam funcionando 

precisamente como mitos, porque, dito de outra forma, a sociedade continua se 

pensando neles, porque em referência a suas propriedades essenciais e à seu 

fundamento (Helene Clastres,  “Comment vivent les mythes. Réflexions sur la 

mythologie guarani”, Ameríndia, 15. 1990).” 
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Pode-se dizer também que Clastres faz de seu trabalho um esforço no qual 

busca compreender, além dos aspectos mencionados acima, o papel da linguagem 

na constituição destes processos, tomando como base o próprio caso da palavra e 

cosmovisão Guarani, como podemos perceber pelo seguinte trecho de um entrevista 

dada pelo autor: 

“[…] pelo menos nos textos mais antigos […] lá existe uma vocabulário 

filosófico [...] Nessa época eu não tinha saído da filosofia [...] e devo dizer que eu 

estava efetivamente em Heidegger [...] quando Heidegger diz “A linguagem é a 

morada do ser; no seu abrigo vive o homem”, [...] poderia se dizer o mesmo dos 

selvagens. Nas sociedades primitivas há um respeito pela linguagem que não existe 

em outros lugares. Deveriam ser aqui citados os próprios textos produzidos pelos 

selvagens. É por isso, um pouco, que fiz a Fala Sagrada [...] (Pierre Clastres : 

entretien avec L’Anti-mythes” L’Anti-mythes, nº 9, 1974. 

http://www.lavoiedujaguar.net/Pierre-Clastres-entretien-avec-L) 

  

Cabe aqui considerar que, em se tratando de aspectos mais formais, os 

comentários que aparecem ao lado da tradução de Clastres são dispostos de acordo 

à numeração dada às estrofes, as quais são numeradas com algarismos romanos 

dispostos logo acima da estrofe no lugar onde normalmente se localiza o título de 

um poema. Cadogan e Baptista também numeram suas estrofes, mas de um modo 

diferente ao de Clastres, pois simplesmente colocam o número ao lado da estrofe. 

Este é, ao meu ver, um recurso didático utilizado pelos três autores do modo a 

propiciar uma localização mais fácil dentro do texto, como por exemplo no texto de 

Clastres onde seus comentários são numerados de acordo ao trecho específico que 

está considerando. 

 Segundo Borges (1998) pode-se dizer que um traço comum apresentado pela 

tradução de Cadogan e Clastres seria a recorrência de um processo de 

desoralização da obra, processo este que se encontra condicionado pela escrita e 

resulta, em algumas narrativas, numa despoetização. Para este autor, a intervenção 

de notas explicativas e comentários reforçam, juntamente com a apresentação 

gráfica dos textos, - a qual obedece a uma translineação determinada pela mancha 

tipográfica - este processo de desoralização do texto. 

Baptista, que assim como Cadogan apresenta sua versão acompanhada da 

transcrição do original em mbyá, também faz da sua tradução de Ayvu Rapyta parte 

de uma obra maior, mas não caráter etnográfico ou filosófico, como dos outros dois 

autores, e sim de caráter poético. Além de uma introdução e um prefácio que 
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discorrem sobre a importância destes mitopoemas na cultura mbyá, sobre o 

processo de criação da obra e alguns dos objetivos da autora ao realizar este 

trabalho encontramos também, após as traduções dos três Cantos, um capítulo 

chamado “Breve Elucidário” no qual a autora faz uma consideração acerca da 

tradução de alguns dos principais conceitos e expressões do texto, sendo que a 

principal fonte para estas considerações foram as próprias notas de Cadogan.  

Além disso, encontra-se no livro de Baptista um texto que tece considerações 

sobre A Terra-Sem-Males e uma parte, denominada Moradas Nômades, na qual a 

autora apresenta poemas de sua autoria, os quais foram, segundo ela, fruto do 

contato que teve com a cultura e poética guarani mbyá ao longo do processo de 

tradução.  

Vemos então, para cair mais diretamente nas considerações mais estruturais, 

que nas três versões o mitopoema mbyá foi disposto em estrofes e linhas vérsicas, 

postura esta que foi adotada por Cadogan na primeira versão destes cantos trazidas 

à língua escrita e certamente influenciou os outros autores que vieram depois dele. 

Segundo Borges (1998) esta divisão em linhas vérsicas e estrofes numeradas, já 

indicam uma interpretação do autor frente à versão que lhe foi narrada pelos mbyá, 

sendo desta maneira, um recurso didático usado pelo autor e não um recurso da 

mitopoética guarani.  

Vemos a partir de Borges (1998) que como já foi apontado por outros autores 

(como por exemplo: Tedlock,1993 e Sherzer, 1990), a narrativa oral, como é o caso 

destes cantos, se desenvolve em um contínuo, com pausas respiratórias e poéticas 

através das quais as divisões estruturais e expressivas do texto vão sendo 

marcadas. O uso destes recursos como, por exemplo, a separação em linhas 

vérsicas e a divisão em estrofes numeradas, apresentam-se deste modo como 

elementos que comprovam a intervenção da escrita, bem como demonstram uma 

indicação de leitura proposta pelo pesquisador.   

Para Borges (1998) os cantos mbyá guarani aqui analisados, como outros 

exemplos de mitopoesia indígena, são representantes de uma forma de arte oral, a 

qual possui suas especificidades em termos de dinâmica e poeticidade, como por 

exemplo, o fato de o ritmo da poesia oral ultrapassar os pulsos e alternâncias 

acentuais da poesia escrita. Estas especificidades, bem como a riqueza poética da 

oralidade, acabam se perdendo quando as narrativas orais não são apreendidas 

como arte autônoma e sim como um análogo da narrativa escrita; ao deixar de dar 
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conta desta especificidade, a tradução, representação gráfica realizada, acaba por 

gerar uma espécie de apagamento da memória da voz, produzindo um efeito de 

caricatura dessa narrativa. (BORGES, 1998:201). 

Deste modo deve-se ter em mente que todas as tentativas de dar forma 

escrita à produção de literatura oral significam colocar em contato duas formas de 

produção linguística cujas ordens não são intercambiáveis: a expressão artística 

verbal possui dimensões como, por exemplo, a performance da enunciação e a 

variabilidade fluída entre versões, que a literatura escrita é incapaz de abarcar.  

Autores como Tedlock (1983) apontam para uma possível saída para este 

problema ao sugerir que o desejável para este tipo de situação etnopoética seria a 

elaboração de um sistema de escritura da arte verbal que, atuando em um espaço 

entre as ordens oral e escrita, pudesse permitir um entendimento da diferença entre 

essas duas ordens. Esta criação por parte do analista de uma forma aproximativa, 

que permita na condição da escrita remeter à oralidade, é chamada por Tedlock de 

escriteratura ou verbiteratura e sua principal vantagem seria explicitar as 

consequências, bem como as perdas e reduções, que ocorrem quando as formas de 

literatura oral são apresentadas em um contexto não tribal. 

Cabe aqui considerar que em nenhum dos três textos aqui analisados esse 

tipo de proposta da vanguarda etnopoética é realizada, todas elas são traduções 

formais que dão prevalência ao aspecto escrito em detrimento do oral. Apesar disso, 

esta situação de modo algum torna inválidos ou menos interessantes os esforços 

destes autores, pelo fato de que através de seus trabalhos ainda podemos ter 

acesso a traços da poética e do pensamento mbyá guarani; e mais do que isso, ao 

realizarem suas obras a partir de diferentes escolhas acerca da tradução (tema este 

a se considerado a fundo mais a frente), acabam por gerar uma travessia semântica 

com o texto, um movimento de transformação dado pelo próprio processo de 

comunicação e apropriação, que nos oferece boas coisas para pensar.  

Faço esta consideração acerca da desoralização do texto apenas para termos 

em mente que estamos tratando de textos que em sua forma original foram 

produzidos em um contexto oral, o que definitivamente contribui para a formação de 

alguns de seus aspectos centrais, os quais entram em jogo em um processo de 

tradução. 

  Buscando então visualizar de modo mais claro esta apresentação estrutural 

escrita dada por cada um dos autores em suas respectivas versões, desenvolvi 
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algumas tabelas nas quais comparo o número de linhas e estrofes em cada canto e 

cada autor, pois acredito que a partir desta análise se pode retirar algumas reflexões 

interessantes acerca da natureza e tendência de cada uma das obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em vista as informações acima, pode-se notar a diferença de linhas 

não só entre as diferentes traduções, como entre a versão em guarani e as versões 

dos tradutores, o que denota diferentes escolhas de tradução. Percebe-se que, de 

um modo geral, a tradução de Baptista possui um número menor de linhas em 

relação às outras duas versões, o que, a meu ver, relaciona-se com a busca por um 

cuidado formal maior do que aquele encontrado nos outros dois casos. Este cuidado 

faz com que ela busque, em muitos casos, fazer que sua tradução tenha um 

tamanho parecido ao da versão em mbyá, fazendo com que a autora se utilize de 

versos mais curtos, se comparada aos outros autores, com o intuito de privilegiar 

aspectos sonoros e estéticos da língua portuguesa e buscando transferir alguns 

aspectos formais da versão em guarani para o português.  

Para exemplificar esta situação- além do fato de suas versões terem, em 

geral, um número próximo de linhas em relação à versão em guarani, nunca o 

excedendo-o, temos o seguinte verso: “ára yma ñemokandire ojeupity ñavõ”, em que 

Baptista traduz como “antes que o inverno reviva seus renovos”, Cadogan traduz 

Canto 1 Linhas Estrofes 

Cadogan 60 8 

Clastres 63 8 

Baptista 55 8 

Versão Mbyá 55 8 

Canto 2 Linhas  Estrofes 

Cadogan 94 9 

Clastres 102 9 

Baptista 87 9 

Versão Mbyá 95 9 

Canto 3 Linhas  Estrofes 

Cadogan 157 21 

Clastres 149 18 

Baptista 140 21 

Versão Mbyá 156 21 
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como “cada vez que se llega al resurgimiento del tempo-espacio primitivo” e Clastres 

como “cada vez que volta o tempo originário”. 

 A tradução de Baptista, além de produzir um efeito de aliteração através da 

sonoridade da consoante “v”, busca seguir de maneira bem próxima o tamanho do 

verso e da estrofe tal como apresentados em guarani e possui o mesmo número de 

sílabas poéticas que a versão mbyá (15), evidenciando a preocupação formal 

comentada acima.  

Pode-se dizer que dentre os três autores analisados Cadogan é aquele que 

apresenta uma versão mais prosaica, pelo fato de apresentar um trabalho em que se 

evidencia uma preocupação mais com o conteúdo do que com a forma, o que se 

revela por uma tradução mais literal e explicativa, bem como pela presença das 

detalhadas notas ao final de sua tradução além do fato de sua versão sempre conter 

mais linhas do que o original em guarani. Em Clastres percebo uma tradução mais 

preocupada em expressar sua compreensão filosófica dos Cantos e da cultura 

guarani, e, apesar de algumas diferenças com relação a Cadogan, mantém o tom 

explicativo em sua tradução; certamente este tom filosófico de sua reflexão deve-se 

à sua própria formação de filosofia antes de tornar-se antropólogo.  

Esta situação, acerca dos diferentes direcionamentos na construção do texto 

variando entre uma preocupação mais formal e outra mais voltada ao conteúdo, 

pode ser percebida, no texto de Clastres, pela presença da interpretação e exegese 

do texto que o autor realiza e apresenta, lado a lado, juntamente com sua tradução, 

bem como pelo seguinte trecho, presente no final da estrofe seis do segundo Canto: 

(opy’a jechkáre A’e oiko oikóvy/ oyvárapi mba’ekuaápy/ oñembokuaray i oiny), 

Clastres traduz como (Pois é em seu coração luminoso que ele se desdobra/ em seu 

próprio desdobramento/ do divino saber das coisas/Ñamandu faz um sol), Cadogan 

traduz como (El existía iluminado por el reflejo de su próprio corazón/ hacía que le 

serviese de sol/  la sabiduría contenida dentro de su propia divinidad), enquanto na 

tradução de Baptista vemos (A luz de seu próprio coração o revelava/  seu sol era/  o 

saber contido em seu ser de céu). 

Além do próprio número de versos que Clastres utilizou já denotar um tom 

mais prosaico, a expressão “Pois”, a meu ver, também acaba reforçando o teor 

explicativo. Em Cadogan vemos o cuidado em transmitir o significado esotérico do 

verso, enquanto em Baptista uma recriação do mesmo, apesar de estar também 

presente uma busca de manter o sentido apontado por Cadogan. 
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Interessante considerar aqui, antes de passar para o próximo tópico, que a 

tradução de Baptista foi a única efetivamente realizada para o português, tendo em 

vista que Cadogan traduziu para o espanhol e Clastres para o francês, sendo a 

versão que neste trabalho utilizamos uma tradução para o português desta versão 

em francês. 

 

5.5 Figuras de linguagem e Recursos estilísticos 

 

  Dedico este tópico para realizar considerações acerca de algumas figuras de 

linguagem e recursos linguísticos agenciados pelos autores para efetuarem suas 

traduções, como por exemplo, metáforas, assonâncias7 e aliterações8. 

Segundo Borges (1998) na discursividade mbyá a metáfora não funciona 

como uma figura de linguagem, mas como materialização do ser divino na prática 

discursiva. Tendo em vista que é a metáfora como recurso estético e discursivo que 

torna visível e falável o sagrado, mediante o uso de um estilo expressivo que se 

diferencia do uso da língua cotidiana, ela acaba por estabelecer uma ordem fora do 

espaço social da linguagem que fala de coisas terrenas, no qual é possível encenar 

a reversibilidade entre os planos divino e humano, e, deste modo, reestabelecer a 

comunicação com as divindades. Como coloca Heléne Clastres: “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” (Clastres, 1978, p. 87). 

Ainda segundo Borges (1998), podemos delinear três tipos de metáforas 

utilizadas nestes cantos, aquelas de sentido anatômico-vegetais (utilizadas para 

descrever ou corporificar, por evocação metonímica, a figura divina)- como, por 

exemplo, na terceira estrofe do primeiro Canto onde temos as mãos da divindade 

sendo descritas como brotos floridos-, as de natureza astronômica (que denominam 

as qualidades criadoras de Ñanderu)- como na primeira estrofe do segundo Canto 

onde encontramos “do saber contido em seu ser-de-céu, e sob o sol de seu lume 

criador” (tradução de Viana)- e aquelas referentes ao tempo cíclico (que dizem 

respeito à antinomia originário-novo que, por sua vez, representa o ciclo morte-vida 

                                                           
7
 Repetição de sons vocálicos, em sílabas tônicas de palavras distintas ou na mesma frase para obter certos 

efeitos de estilo. 
8
 A aliteração consiste na repetição de consoantes ou de sílabas - especialmente as sílabas tônicas - em duas 

(ou mais) palavras, dentro do mesmo verso, estrofe, ou numa frase. 



65 
 

relacionado aos ciclos meteorológicos inverno-primavera), presentes principalmente 

no final do primeiro Canto. 

Ao fazer uma comparação acerca de como foram trabalhadas estas 

metáforas pelos autores se percebe que, em relação ao primeiro tipo de metáfora 

elencando, o uso feito pelos autores é muito similar, sendo mantida a metáfora 

anatômica que associa partes do corpo de Ñanderu a aspectos vegetais, como por 

exemplo, no seguinte trecho presente na terceira estrofe do primeiro Canto: “yvára 

popyte, yayra’i /yavára popyte rakã poty”, traduzido por Cadogan como “las 

divinas palmas de la mano con la vara insignia /las divinas palmas de las manos con 

las ramas floridas”, por Clastres como “divinas palmas das mãos /palmas divinas de 

ramagens floridas” e por Baptista como “as palmas celestes arvorando o cetro / as 

mãos celestes com os brotos floridos”.   

Apesar de manterem a associação vegetal da metáfora, confirmada por uma 

nota de Cadogan em que vemos que as ramagens floridas referem-se realmente a 

dedos e unhas, existem algumas diferenças nos modos pelos quais ela foi 

apresentada, principalmente no caso de Baptista, que opta pelo termo “brotos” ao 

invés de ramagens e inclui a palavra “arvorando” para dar a entender o movimento 

pelo qual Ñanderu segura seu bastão insígnia, traduzido pela autora como “cetro”, o 

que acaba por gerar um efeito sonoro interessante entre as principais palavras finais 

de cada verso: “arvorando o cetro” e “com os brotos floridos”, gerando, como em 

outras passagens de sua tradução um efeito de aliteração. 

Tratando acerca do segundo tipo de metáforas, aquelas de natureza 

astronômica que denominam as qualidades criadoras de Ñanderu, temos algumas 

variações interessantes acerca da maneira pela qual cada autor considerou estas 

metáforas. Duas expressões centrais no segundo Canto, referem-se justamente a 

esta situação e remetem diretamente a este processo de criação são: “oyvárapy 

mba’ekuaágui” e “okuaararávyma”, as quais aparecem muitas vezes ao longo 

deste canto, pois apontam para as qualidades da ação criativa do Ser Supremo. 

Elas em geral aparecem juntas ao longo do texto, sempre antes de descrever uma 

nova criação de Ñanderu. Segundo o breve elucidário, presente na obra de Baptista, 

a primeira expressa a ideia de divindade ou ser celestial através do termo “yvara”, 

contido na primeira palavra, o qual significa “céu”  ou “paraíso”, o qual está 

relacionado ao ter conhecimento de procedência espiritual acerca das coisas, ideia 

esta expressa no termo “mba’ekuaa” (BAPTISTA, 2011:62).  
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Ainda segundo o breve elucidário de Baptista e as notas de Cadogan, o 

conceito “okuaararávyma”, é um desdobramento do conceito “kuaarara: sabedoria, 

poder criador (kuaa:saber;ra: radical de jera, mbojera, guerojera:criar”) o qual se 

encontra como sendo um dos termos sagrados mais importantes para os Guarani, 

os quais não o pronunciam diante de estranhos. Kuaarara refere-se à fonte da luz 

que antecedeu a criação e que iluminava o Criador em meio ao caos antes de haver 

sido criado o Sol; “em meio ao caos obscuro do começo, o deus supremo foi 

iluminado pelo brilho de seu próprio coração, sendo kuaarara a fonte dessa luz que 

antecedeu a criação do sol” (BAPTISTA, 2011:69).  

A primeira das expressões comentada acima é traduzida por Cadogan como 

“de la sabiduría contenida em su própria divinidad”, sendo através dela e de 

“okuaararávyma”, traduzida por ele como “y em virtude de su sabiduría creadora”, 

que Ñanderu realiza suas atividades cosmogônicas.  

A primeira expressão é traduzida por Clastres como “de seu saber divino das 

coisas” e a segunda como “saber que desdobra as coisas”. Ao traçar um paralelo 

percebemos, pelos exemplos de tradução colocados acima, que Cadogan procura 

transmitir de modo claro a ideia de que a sabedoria criadora é algo contido na 

divindade do ser supremo, referindo-se à anterioridade desse saber divino como 

parte constituinte desta divindade. Clastres, por sua vez, prefere enfocar sua 

tradução destas metáforas no sentido de expressar a ideia de que é através do 

saber divino que tem acerca coisas que o ser supremo é capaz de desdobra-las, 

conceito este que, ao longo da versão deste autor, encerra e expressa o processo 

da criação e mais especificamente o modo pelo qual este autor compreende e 

decide por expressar este movimento.  

Como exemplo desta situação temos a seguinte passagem: “saber que 

desdobra as coisas ,/o fundamento da Palavra, /ele o desdobra desdobrando·se, /ele 

faz disso sua própria divindade, nosso pai”(CLASTRES, 1990:26). Compreende-se, 

a partir da leitura deste trecho, que, na visão de Clastres, o Ser Supremo faz do ato 

de criar através do desdobramento sua própria divindade; interpretação esta que 

não se encontra nos outros autores, que traduzem o mesmo trecho de modo 

diferente, como por exemplo Cadogan, que, para o mesmo trecho, coloca “De la 

sabiduría contenida en su própria divinidad / y en virtude de su sabiduría creadora, / 

creó nuestro padre el fundamento del linguaje humano”(CADOGAN, 1945:33) e 

Baptista que em sua versão coloca “Com o saber contido em seu ser-de-céu ,/ e sob 
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o sol de seu lume criador / nosso Pai iluminou-se a fonte da fala” (BAPTISTA, 

2011:31).  

Vemos aqui, que estas expressões remetem ao saber divino, e sugerem  uma 

correlação entre a divindade e a sabedoria, a qual seria parte constituinte de seu ser 

bem como a fonte de sua atividade criadora, sendo deste modo precedente à 

criação. Segundo Clastres, “O deus se desdobra. Ele é o começo e o fim, seu saber 

sobre as coisas precede as próprias coisas, elas são inscritas no saber que ele tem” 

(CLASTRES,1990:27). 

Baptista, por sua vez, traduz o primeiro termo considerado acima (oyvárapy 

mba’ekuaágui) como “do saber contido em seu ser-de-céu” e o segundo 

(okuaararávyma) como “e sob o sol de seu lume criador”. Vemos aqui diferenças 

substâncias nesta versão, em relação à dos outros dois autores. Primeiramente por 

que para se referir à divindade a autora cria a expressão “ser-de-céu”, sendo esta 

uma escolha que se deu pelo próprio significado da palavra “yvára”, contida na 

expressão “oyvárapy mba’ekuaágui”, a qual, sendo originária do termo “yva”, 

significa literalmente céu ou paraíso e por extensão a parte divina do homem, sua 

alma. Desta maneira percebe-se que a autora, ao contrário dos outros dois aqui 

analisados, optou por preservar uma metáfora presente no pensamento mbyá, o 

qual foi pelos outros autores já interpretada e explicada através do termo divindade. 

No caso da segunda expressão “o sol” contido neste verso não se refere ao sol 

propriamente, mas sim à fonte de luminosidade que é anterior a própria criação, o 

coração da divindade suprema, “o sol do lume criador”. 

 Tratando agora do terceiro grupo de metáforas mencionadas no início 

deste tópico, temos um caso interessante no qual Baptista opta por não se utilizar de 

maneira literal de uma metáfora presente na versão original. Vejamos então como 

isto acontece. A expressão “Ára yma”, presente no primeiro Canto, refere-se, 

segundo o que Cadogan coloca em suas notas, ao tempo-espaço originário, o caos, 

sendo também o nome que se aplica ao inverno, além de, no vocabulário religioso, 

como na expressão “Ára yma ñemokandire”, referir-se ao ressurgimento ou 

ressurreição do tempo espaço que apareceu Ñanderu, o retorno do tempo espaço 

primitivo. Em contraposição a este temos “Ára pyau”, que significa época nova e é o 

nome da primavera, sendo a expressão religiosa “Ára pyau ñemokandire”, uma 

referência ao ressurgimento do tempo novo. Segundo Cadogan estes nomes dão a 

entender que a primavera e o verão (designado pela expressão “kuaray puku a 
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jevy”: o retorno dos longos sóis) foram criados por Ñanderu depois de iniciada a 

criação, sendo o inverno, bem como o vento sul a ele relacionado, algo associado ao 

caos primordial.    

Veremos que neste trecho, em função da escolha da autora – a qual se dá a 

partir de seus objetivos estéticos e poéticos-, temos neste caso a subtração parcial 

de uma metáfora presente no pensamento mbyá, no qual a estação do inverno é 

descrita como tempo-espaço primitivo ou tempo originário. Na busca de traduzir este 

verso, de modo a dar a ele certo grau de beleza na língua para o qual está sendo 

traduzido, Baptista optou em algumas passagens por traduzir esta expressão 

diretamente como “inverno”, palavra esta que faz parte de um jogo sonoro com as 

outras palavras que compõe o verso, o que acaba por gerar efeitos de aliteração a 

partir da repetição da consoante “v”, onde vemos uma expressão formal, ou melhor 

dizendo poética, do próprio vento dentro do verso: (esse vento primeiro em Nosso 

Pai viveu/ sempre vem outra vez/ no fim do inverno, / antes que o inverno reviva 

seus renovos. / O inverno fenesce/o ypê floresce, / os ventos migram para o tempo 

novo: / e vêm os ventos novos, a primavera, / a rediviva primavera) (BAPTISTA, 

2011:29) (grifo meu). Vemos que assim como acontece com a expressão “Ara yma”, 

que na tradução de Cadogan e na de Clastres aparece como “ventos originários” a 

expressão “Ára pyau” é algumas circunstâncias traduzida diretamente como 

primavera, apesar de estar também associada à expressão “vento novo”, de acordo 

com Cadogan associado seu significado literal que seria espaço-novo. 

Ao olharmos para a tradução de Cadogan deste mesmo trecho vemos como a 

busca pela literalidade em sua tradução da um tom mais prosaico em seu texto: (el 

viento originário en que existió Nuestro Padre/ se vuelve a alcanzar/ cada vez que se 

alcanza el tiempo-espacio originario/ cada vez que se llega al resurgimiento del 

tiempo-espacio primitivo. /  Em cuanto termina la época primitiva, /  durante el 

florescimento del lapacho, /  los ventos se mudan al tiempo-espacio nuevo: /  e 

surgen los vientos nuevos, el espacio nuevo; / se produze la ressurrección del 

tiempo-espacio”(CADOGAN, 1945:27). Vemos assim que esta tradução de 

Cadogan, apesar de lhe faltar a beleza sonora da de Baptista, apresenta imagens 

muito interessantes e profundas ao manter o significado literal dos termos. 

Na versão de Clastres temos (ele habita o coração do vento originário. /o 

vento originário no coração do qual nosso pai/ de novo se deixa unir cada vez que 

volta/ o tempo originário, / cada vez que volta o tempo originário. /Terminado o 
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tempo originário, quando a árvore tajy estáflorida, /então o vento se converte em 

tempo novo: /ei-Ios aqui já os ventos novos, o tempo novo, / o tempo novo de coisas 

não-mortais) (CLASTRES, 1990:24). Vemos que em sua versão Clastres segue a 

mesma linha de Cadogan, com relação às metáforas, apesar de duas variações 

interessantes, sendo a primeira o fato de ele não traduzir a palavra “tajy”, termo se 

refere à árvore de ypê, optando, talvez por sua sonoridade, em utilizar a palavra 

original e a segunda sendo o último verso onde ele coloca “tempo das coisas não 

mortais” para se referir à primavera e desse modo acaba por enfatizar uma das 

características desta metáfora, pois estando a primavera associado ao surgimento 

de Ñanderu, ela se refere à presença da vida e das coisas não mortais, em oposição 

ao vento do inverno. 

Outra situação na qual vemos esta característica mais prosaica das traduções 

de Cadogan e de Clastres em oposição à forma poética criada por Baptista através 

de seu cuidado formal são alguns versos da nona estrofe do terceiro canto onde 

encontramos: “No lugar em que o tucura /fincou as patas traseiras /foram brotando 

brenhas de biurás” e “E no campo tiniram, /tilintaram os sons do tucura 

/comemorando”. Ao referir-se à questão de que esses animais originários não se 

encontram mais na morada terrenal estando presente apenas sua imagem, posto 

que esta Primeira Terra foi destruída pelo dilúvio, Baptista, enquanto os outros dois 

autores se utilizam apenas do termo imagem, faz uso de diversos termos, compondo 

versos diferentes de acordo à palavra que utiliza. As palavras utilizadas por ela são: 

reflexo, espectro, sombra, as quais são combinadas e utilizadas em diferentes 

disposições como por exemplo: “só resta seu reflexo”, “só sua sombra resta”, “só 

sobrou sua sombra” e “esse não passa de um espectro”; vemos assim, novamente, 

a utilização de aliterações trabalhando as sonoridades de “s” e “r”. 

Outro exemplo de situação onde encontramos em Baptista exemplos de 

assonâncias não presentes nos outros autores é a quarta linha contida na quarta 

estrofe do primeiro canto onde temos (Sobre a fronte do deus/ as flores do cocar/- 

olhos de orvalho. / Entre as corolas do cocar sagrado/ o Colibri, pássaro original, / 

pairava, esvoaçante). Nestes exemplos podemos notar uma preocupação com a 

sonoridade do verso e uma tentativa de apresentar no português um pouco do que a 

autora chama de configuração constelada da língua-guarani 

“em que a língua opera por um sistema de justaposição e síntese, e sua 

arquitetura imagética e rítmico-sonora conferem ao guarani uma alta potencialidade 
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poética, realizada nos mitos cosmogônicos mbyá, repletos de ‘palavras-montagem’, 

assonâncias, paranomásias, ritmos icônicos, metáforas e onomatopeias- 

mimetizando o mito myá de que, houve, no início dos tempos, um ruído portador da 

sabedoria da natureza, um som do cosmos se engendrando por meio da ‘linguagem 

fundadora’” (BAPTISTA, 2011:10). 

 

    Vemos assim que o modo pelo qual são utilizados diferentes recursos 

linguísticos é definitivamente influenciado pelas escolhas de tradução de cada autor, 

as quais estão diretamente relacionadas ao propósitos de trabalho de cada autor, 

como veremos de modo mais profundo no tópico seguinte. 

 

5.6 Tradução de conceitos: Análise comparativa 

 

Agora gostaria de comentar um pouco mais acerca de como alguns dos 

conceitos centrais apresentados nestes cantos são traduzidos e compreendidos de 

modo diferente por cada um dos autores, o que evidencia diferentes interpretações 

do canto bem como diferentes escolhas nos modos de representar e traduzir a 

poética destes.  

Um dos termos principais, presente em todos os cantos, é certamente “Ñande 

Ru Papa tenonde”9, o qual remete a como é chamado o ser supremo, personagem 

principal deste primeiro canto. Cada um dos autores tem traduções diferentes para 

esta complexa expressão que segundo Cadogan, juntamente com “Ñamanduí”, 

“Ñamandu Ru Ete”, “Ñande Ru Ete” e outras variantes, constituem nomes do criador, 

do Absoluto, a figura central da teogonia mbyá. Segundo vemos nas notas de 

Cadogan e no breve elucidário de Baptista, existem discordâncias sobre este 

conceito entre os mbyá conforme pode constatar Cadogan ao entrevistar Tomás, de 

Yvytuko, e o cacique Che’iro, na época dirigente de Alto Monday (CADOGAN, 

1945:29).  

Perguntado sobre por que o Pai Primeiro Ñanderu, tendo criado seu corpo 

divino, era chamado de Papa, Tomás respondeu: “Em virtude de ter se inspirado de 

fervor nosso primeiro Pai, em virtude de ter adquirido força, Ele existia nos confins 

do espaço. Tendo concebido as normas que regeriam suas futuras atividades, tendo 

concebido sua futura morada terrena, em virtude de ter existido nos últimos confins 

do espaço é que nos o chamamos de: ‘Nosso Pai Último-Último primeiro’”. Outros 

                                                           
9
 Ñande: nosso, ru:pai, papa:último-último, absoluto. 
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entrevistados por Cadogan, porém colocam que “Papa” é um termo bom para os 

brancos e não para os índios.  

Desse modo, perante as diversas versões, Cadogan levantou a hipótese de 

sincretismo, que teria ocorrido mediante ao contato prolongado com catequizadores 

católicos. Cadogan termina sua nota sobre este termo colocando que, “em todo 

caso, o termo foi adotado em definitivo pelos Mbyá para designar, juntamente como 

título Ñamandu Ru Ete, o ser supremo de sua teogonia, o Criador”(CADOGAN, 

1945:28). 

A expressão em questão é traduzida por Cadogan como “Nuestro Padre 

Ultimo-último Primero”, por Clastres como “Nosso Pai, o último, Nosso Pai, o 

primeiro” e por Baptista como “Nosso primeiro Pai, sumo, supremo”. Situação na 

qual novamente, vemos em Cadogan um busca por uma fidelidade semântica em 

relação ao original, em Clastres uma apropriação conceitual do que foi apresentado 

por Cadogan- mas expressa de modo diverso- e em Baptista uma escolha estética 

que valoriza a sonoridade do verso.   

 Outra das expressões que mais se repete ao longo deste mito poema é a 

expressão “oguerojara”, bem como seus correlatos “jera”, “ombojera” e “guerojera” 

sendo uma palavra muito significativa nestes versos, pois expressa o movimento 

através do qual se dá a criação. Cada um dos autores utilizou palavras levemente 

distintas para traduzir esta expressão. Segundo consta nas notas de Cadogan 

(1945) o radical “ra” presente nesta palavra indica o conceito de abrir, desatar, 

desenvolver; o que se evidencia em algumas expressões do guarani contemporâneo 

como por exemplo “ojera yvoty: se abrem as flores”, ou “kuarahy ombojera yvoty: 

o sol faz com que se abram as flores”.  

Cadogan, deste modo, opta por traduzir este termo como criação, como na 

primeira estrofe do primeiro Canto onde encontramos (Ñande Ru Papa Tenonde/ 

guetarã ombojera/ pytu ymágui) trecho traduzido por este autor como (Nuestro 

Padre Ultimo-último Primeiro/para su próprio cuerpo creó/ de las tinieblas 

primigênias), Baptista traduz como (Nosso Primeiro Pai, sumo, supremo/ a sós foi 

desdobrando a si mesmo/ do caos obscuro do começo) e Clastres como (Nosso pai, 

o Último, Nosso pai, o Primeiro/ fez com que seu próprio corpo surgisse/ da noite 

originária).  

Este termo, e seus correlatos, tem relação simultânea com a ideia de criação 

bem como com a de movimento-desenvolvimento, o que podemos encontrar nas 
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notas elaboradas por Cadogan, sendo assim, em outros momentos do texto 

Cadogan se utiliza da expressão: “crear en el curso de su evolución”, ideia esta 

traduzidas por Clastres  e Baptista como o desdobramento do corpo divino. Mais a 

frente irei discorrer um pouco mais sobre a ideia de desdobramento e suas 

implicações. 

Ao final de sua tradução do segundo Canto e antes de iniciar suas notas 

Cadogan coloca, na página quarenta e dois, uma advertência, ou melhor dizendo, 

um conselho para aqueles que querem compreender o significado deste Canto: 

segundo o autor 

 

“Para interpretar correctamento el contenido de estos versos que 

consituyen, a mi parecer, el capítulo más importante de la religión mbypa-guarani, es 

indispensable tener presente que avyu: lenguaje humano; ñe’ey: palabra y e: decir, 

encierran el, para nosotros, doble concepto de “expressar ideas” y “porción divina 

del alma” (CADOGAN, 1945:42). 

 

Em seguida Cadogan relata uma situação de campo, para reforçar sua 

advertência, na qual entrevista a dois “versadíssimos mburuvichas” Kachirito de 

Paso Jovái, e o cacique Pablo Vera, de Yro’sã, nestas duas conversas ele faz a 

mesma pergunta a ambos os índios: “O que responderia se teus netos lhe 

perguntasse o significado de Ayvu Rapyta?” o primeiro responde que “o fundamento 

da linguagem humana criou o nosso primeiro pai e fez com que formasse parte de 

sua divindade, para medula da palavra-alma”; enquanto o segundo respondeu: “o 

fundamento da linguagem humana é a palavra alma originária, a que nossos 

Primeiros Pais, ao enviar a seus numerosos filhos à morada terrenal para que se 

erguesse, lhes repartiu”  (CADOGAN, 1945:42). 

Seguindo a sugestão-advertência de Cadogan colocada acima vou agora 

tratar sobre os conceitos principais deste Segundo Canto e também da cosmologia 

Mbyá, ou seja, Ayvu: linguagem humana; ñe’ey:palavra e e: dizer, os quais segundo 

Cadogan contém um duplo conceito referente à “expressar ideias” e “porção divina 

da alma”. O termo Ayvu, já foi tratado no tópico 3.2 ao apresentar as ideias gerais 

deste canto, e refere-se à substância comum entre os homens e a divindade, 

apontando para o ponto que Clastres desenvolve, no seu texto de interpretação 

apresentado junto com a tradução, da seguinte forma: 

“Os homens só podem, por conseguinte, existir segundo sua própria 

substância, conformando-se incessantemente à relação original que os liga 
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aos deuses. A história dos guarani será o esforço repetido com vistas a 

desdobrar sua própria natureza” (CLASTRES, 1990:27) 

 

O termo ‘ñe’ey’, segundo as notas de Cadogan, significa também linguagem 

humana, aplicando-se também ao cantar das aves e ao som emitido por alguns 

insetos e outros animais, sendo que o termo ‘ñe’e porã tenonde’ significa “as 

primeiras belas palavras”, expressão esta que é também o significado de “ayvu 

porã”. Outros dois significados derivados deste termo são: ‘ñe’eng’, situação na qual 

ele se refere à “porção divina da alma” ou “palavra-alma”, e ‘ñe’ey’, o qual por sua 

vez designa o espírito que enviam os deuses para que se encarne na criatura 

próxima a nascer. Tendo em vista o significado deste último tempo se torna 

interessante considerar que na concepção mbyá tanto os animais como as árvores 

também tem alma. Segundo Chamorro: 

“A palavra é a unidade mais densa que explica como se trama a vida para 

os povos chamados guarani e como eles imaginam o transcendente. As 

experiências da vida são experiências de palavra. Deus é palavra. Dentre todas as 

faculdades humanas, são as diversas formas do “dizer” as vias, por excelência, de 

comunicação com as divindades, pois estas são essencialmente seres da fala” 

(CHAMORRO, 2008:57). 

 

 O trecho deste Segundo Canto que trata acerca da criação, concepção 

da fonte da linguagem humana, é o segundo parágrafo, no qual podemos, como em 

outras situações que temos tratado, vislumbrar uma diferença de interpretação-

tradução por parte dos diferentes autores. Neste parágrafo é narrado como, ainda 

antes do surgimento da primeira terra e ainda em meio às trevas originárias, 

Ñanderu cria a fonte da linguagem humana.  

 Cadogan em sua tradução prosaica e explicativa, que preza por uma 

fidelidade semântica ao texto original, enfoca o fato de o Ser Supremo, ao criar o 

fundamento da linguagem humana, ter feito com que ela fizesse parte de sua própria 

divindade (De la sabiduría contenida en su própria divinidad,/ y en virtude de su 

sabidría creadora, / cré Nuestro Padre el fundamento del linguaje humano/ e hizo 

que formara parte de su própria divinidad) (CADOGAN, 1945:33). Clastres, por sua 

vez, para dar entender esta condição da linguagem como parte integrante de Deus, 

novamente se utiliza do conceito de desdobramento, sendo a linguagem criada por 

um desdobramento da divindade (De seu saber divino das coisas, /saber que 

desdobra as coisas, /o fundamento da Palavra, /ele o desdobra desdobrando·se, /ele 
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faz disso sua própria divindade, nosso pai) (CLASTRES,1990:26). Baptista, no 

entanto, refere-se à criação da “fonte da fala” com um ato de iluminar, ao colocar – 

lembrando sempre que toda criação realizada pelo ser supremo está associada aos 

dois termos trabalhados acima, os quais aparecem sempre juntos como uma 

espécie de refrão anunciando a criação- “iluminou-se a fonte da fala”, associando a 

ideia da criação com a luminosidade presente no coração do Ser Supremo, sendo a 

presença deste associada à presença da luz, a qual por sua vez, é associada á ideia 

de criação, sendo seu oposto, a escuridão, associada ao caos obscuro do começo, 

momento primitivo e originário anterior à criação.(Com saber contido em seu ser-de-

céu/ e sob o sol de deu lume criador, / nosso Pai iluminou-se a fonte da fala/ e fez 

com que fluísse por seu ser divinizando-a) (BAPTISTA, 2011:31). 

Outra diferença na tradução de Baptista é que, para referir-se a este processo 

através do qual a fonte da fala se apresenta como parte da divindade, a autora 

coloca que a linguagem se torna divina pelo fato de Ñanderu tê-la feito fluir por seu 

ser. Baptista também faz alusão à ideia de desdobramento no verso em questão, 

principalmente pela presença da palavra “aflorou-se”, que denota este movimento de 

criação através do desdobramento.  

Tendo em vista a presença constante deste conceito de desdobramento cabe 

aqui uma consideração acerca desta ideia, a qual pretendo elaborar a partir de 

algumas reflexões apresentadas pelo filósofo francês Gilles Deleuze. Segundo este 

autor (1988), ao traçar um paralelo entre a dobra e o barroco  

“O barroco não remete a uma essência, mas sim a uma função operatória, a um 

traço. Não cessa de fazer pregas. Não inventa a coisa: já existiam todas as pregas 

procedentes do Oriente, as pregas gregas, romanas, românticas, góticas, clássicas... Mas ele 

curva e recurva as dobras e as leva até o infinito, dobra sobre sobra, dobra segunda dobra. O 

traço do barroco é a dobra que vai até o infinito (DELEUZE, 1991, p.13).” 

 Faço esta associação, aparentemente exógena a nossa discussão, por 

dois motivos: o primeiro é o fato de o livro de Baptista ser intitulado “Roça Barroca”, 

o que de certo modo aponta certo direcionamento ou proposta estética adotada pela 

autora, que segundo Natália Cipolaro Guirado (2009) pode ser associada ao 

movimento neobarroco na poesia brasileira. Este movimento, segundo o poeta 

Cláudio Daniel 

 

 “não é uma escola; não tem princípios normativos como o verso livre ou as 

"palavras em liberdade". Podemos caracterizá-lo, em termos gerais, como uma 

estética da miscigenação, da quebra de fronteiras entre repertórios culturais, 
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mesclando o erudito ao popular, o neologismo ao arcaísmo, o ocidental ao oriental, o 

poético ao prosaico, num deliberado hibridismo, que incorpora ainda a tradição do 

Século de Ouro (com a sua rica imagética e proliferação de metáforas) e da 

vanguarda internacional" (DANIEL, Cláudio, 2010:10). 

 

O segundo motivo para esta associação inesperada é que o francês Pierre 

Clastres utiliza do modo intenso a ideia de desdobramento, o que acabou sugerindo-

me este aporte baseado Deleuze, também francês, que trabalha a ideia da dobra e 

sua relação com o Barroco a partir de Leibniz.  

Parece-me que ao enfocar esta função operatória em sua tradução estes dois 

autores, Baptista e Clastres, fazem uma aproximação entre o pensamento mbyá e 

pensamento barroco, sendo esta algo deliberado em Baptista e aparentemente não 

intencional em Clastres. O Barroco segundo Deleuze (1988), tem como uma de suas 

características estéticas a dobra, princípio segundo o qual 

 

“o Barroco inventa a obra infinita ou a operação infinita, sendo que a dobra 

não afeta somente todas as matérias, mas ele também e faz aparecer a Forma, 

fazendo dela uma forma de expressão , o elemento genético ou a linha infinita de 

inflexão, a curva de variável única” (DELEUZE, 1988:60). 

 

 Poderíamos, em uma associação livre do pensamento, ponderar que este ato 

criativo de Ñanderu tenha sido considerado por Baptista e Clastres como um ato de 

criação que pudesse ser associado, ao menos em sua tradução, ao Barroco, sendo 

esta a criação a obra ou operação infinita que afeta as matérias a faz aparecer a 

Forma, como expressão desse movimento, ou linha infinita de inflexão.  Ambos os 

autores se utilizam da expressão desdobrar para se referir ao processo criativo do 

Pai Primeiro nos momentos em traduzem os termos “ombojera” e seus correlatos, 

como por exemplo “guerojera”. Cabe aqui considerar que  Clastres enfatiza muito 

mais o termo desdobrar e desdobramento em sua tradução como por exemplo no 

seguinte trecho:  

 

“Ele ergueu·se: /de seu saber divino das coisas, /saber que desdobra as 

coisas, /o fundamento da Palavra, ele o sabe por si mesmo. /De seu saber divino das 

coisas, /saber que desdobra as coisas, /o fundamento da Palavra, /ele o desdobra 

desdobrando·se,” (CLASTRES, 1990:26)  

 

Baptista, ao  mesmo tempo em que se utiliza diretamente do termos 

desdobrar e desdobramento, também se utiliza de termos correlatos como aflorar e 
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desabrochar. Cabe lembrar que estas intepretações dos termos originais em guarani 

são sugeridas pelo próprio Cadogan em suas notas acerca dos termos “jera, 

mbojera, guerojera”, quando ele coloca que o radical “ra” encerra o conceito de 

abrir, desatar e desenvolver, apesar deste mesmo autor ter optado por traduzir este 

termo como “crear en el curso de la própria evolución”.(CADOGAN, 1945:29).  

Segundo Deleuze (1988) a desdobra também é uma das características 

estéticas do Barroco, sendo a continuação ou extensão do ato da dobra, a própria 

condição de sua manifestação; segundo este autor, o pensamento barroco tem 

como uma de suas características dar uma importância particular à distinção de 

várias ordens do infinito. Fazendo uma analogia com o pensamento mbyá aqui 

delineado, onde vemos o humano como um desdobramento divino, pode-se dizer 

que o barroco encontra ressonâncias nesta filosofia ameríndia, em que o ser 

supremo, Pai Primeiro, desdobra a matéria, os seres, os homens e sua condição de 

seu corpo infinito e divino, circunscrevendo no humano essa substância divina 

comum que torna o destino destes uma busca pelo retorno à sua condição original, a 

qual encontra na eternidade sua distintividade. 

Voltando à consideração das diferenças de tradução de alguns termos vemos 

que o termo “mba’e ãa”, um conceito que segundo Cadogan (1945), se traduziria 

por “esfuerzo que se realiza (en pos de la fortaleza espiritual)”, foi traduzido por este 

primeiro como “hino sagrado”, por Clastres como “canto sagrado” e por Baptista 

como “som sagrado”; escolhas estas que, segundo depreende-se das notas de 

Cadogan, são todas possíveis e contidas na expressão em questão. 

Então, após ter, como coloca Clastres (1990), “estabelecido a Palavra, como 

essência do humano; a sociedade dos eleitos, como lugar de desdobramento dessa 

Palavra e o canto sagrado, como presença da palavra”, o Pai Primeiro então reflete, 

medita e pondera, sobre com quem compartilhar aquilo que havia criado, sobre com 

que compartilhar sua divindade, seu ser-de-céu.  

Para Augusto Roa Bastos, que prefacia o livro de Baptista e coloca que sua 

visão acerca de Ayvu Rapyta está circunscrita ao literário, essa característica na 

qual o Ser Supremo primeiramente cria o amor e depois a terra onde cultivá-lo 

poderia ser um testemunho da prevalência dos sentimentos sobre “a solidez 

contundente do que é material”, bem como, ao criar aqueles com que compartilhar 

sua criação divina, os mitos mbyá estariam nos dizendo de algum modo que apesar 
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de a linguagem e a reflexão nascerem na solidão, elas estariam destinadas a serem 

compartilhadas.(BAPTISTA, 2011:21). 

Relacionado ao isto temos um outro tema-conceito muito importante neste 

reflexão que desenvolvo, bem como no próprio mito poema em si, é o amor, ou 

melhor dizendo “mborayu”, termo este que sucita controvérsias entre os tradutores, 

que interpretam seu sentido de maneira diferenciada. A tradução de Cadogan, 

segundo Baptista(2011), que coloca “mborayu” como “amor ” encontra eco, no 

ponto de vista de Clastres, na acepção dada por Montoya em seu Tesoro de La 

Lengua Guarani, que estaria relacionada ao amor de Deus por suas criaturas e vice-

versa. Pierre Clastres (1990) aponta para a questão de que os missionários 

adotaram tendenciosamente o termo mborayu para exprimir a ideia cristã do amor, o 

que tornaria, para o etnológo francês, imprópria a tradução de Cadogan. Desse 

modo Clastres, buscando expressar o significado pré-cristão ou pré colombino de 

“mborayu”, opta pela expressão “o que está destinado a reunir” para traduzir o 

termo em questão, por considerar que ela expressa o conceito de “solidariedade 

tribal”.  

Baptista em seu trabalho, ao contrário de Clastres, se utiliza também da 

palavra amor, a qual aparece em alguns versos compondo rimas com a palavra 

criador, como por exemplo em (Tendo aflorado a fonte da fala, tendo aflorado um 

pouco de amor, com o saber contido em seu ser-de-céu, e sob o sol de seu lume 

criador, o princípio de um som sagrado ele a sós criou)(BAPTISTA, 2011:31). Pode-

se considerar que Nesse caso do termo mborayu que é muito claro o fato de que 

Batista desconsidera os significados particulares que o termo em questão pode 

assumir entre os Mbyá e opta pelo conceito de amor que no final das contas tem 

clara potência poética no ocidente. Clastres e Cadogan, por sua vez, se preocupam 

em produzir uma tradução que aponte para esses significados nativos, perfeitamente 

conscientes que o conceito ocidental de amor provavelmente não faz muito sentido 

nesse contexto e certamente não dá conta dos conteúdos nativos. Frente a uma 

concepção de amor (ocidental) que foca uma relação diádica (homem/mulher/; 

mãe/filho; deus/homem...), o conceito de mborayu é coletivo , ou pelo menos isso 

parece se deduzir das traduções e a conexão com a generosidade e a 

reciprocidade.  

Carlos Fausto (2005) ao tratar sobre o processo de desjaguarificação do 

xamanismo guarani, processo este que ocorreu em parte pela influência jesuíta que 
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se deu principalmente através das missões, também traz algumas considerações 

interessantes acerca deste conceito. Segundo o autor, para fundar um nova ética do 

amor (mborayu)- que provavelmente se ergueu sobre conceitos nativos como a 

generosidade e a reciprocidade, e se nutriu do “amai-vos uns aos outros” da 

mensagem cristã -, os Guarani ocultaram as pegadas do Jaguar, nesse sentido o 

canibalismo como modelo de relação com o outrem (algo característico no 

xamanismo ameríndio) parece ter sido substitúido por outra forma relacional, cuja 

categoria central é o amor (mborayu), nessa condição o xamã torna-se então um 

anti-canibal e os espíritos que lhe fornecem cantos são as almas-divinas que 

habitam o “país dos mortos” ou são elas mesmas divindades sem características 

predatórias. (FAUSTO, 2005:398)  

Fausto (2005) considera que a brecha através da qual a mensagem cristã do 

amor universal e da irmandade entre os seres humanos penetrou no mundo vivido 

do indígena, foi justamente aquela reverberação em que a predação se projeta 

sobre as relações sociais entre parentes, onde uma ética da reciprocidade e da 

generosidade se apresenta diante do canibalismo como um mecanismo necessário 

para reprodução social; desse modo a questão principal que se apresenta é 

 

 “como evitar que a predação do exterior se torne a medida das relações 

interiores,como ser jaguar sem comer os próprios parentes? Ali onde esse problema 

foi posto de modo agudo, assistimos a um conjunto de transformações na noção de 

pessoa, na dieta e nas práticas rituais” (FAUSTO, 2005:405) 

 

Desse modo podemos nos deparar com a complexidade inerente à tradução 

de tal conceito, que como o próprio Fausto coloca em uma de suas notas, para 

melhor compreendê-lo seria importante buscar na documentação histórica 

evidências de como se deu esse processo de transformação, e desse modo focalizar 

não apenas as práticas repressivas e pedagógicas das Missões, como também as 

contradições e as angústias vividas pelas pessoas indígenas. (FAUSTO, Carlos, 

2005:411) 

Antes de adentrarmos na consideração da tradução de um outro termo que se 

refere à criações de  Ñanderu, gostaria de considerar um aspecto da obra de 

Clastres que se evidencia nestas divergências acerca do termo “mborayu”. Pela 

tradução que realizou percebemos um direcionamento etnográfico e filosófico não 

observado da mesma maneira pelos outros dois autores. Isto por que Cadogan tinha 
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outros princípios antropológicos regendo seu trabalho, que se expressam em seu 

esforço por registrar e transcrever o pensamento mbyá, e por que Baptista tem como 

registro principal a orientar sua tradução a poesia ao invés da antropologia, o que se 

manifesta no cuidado formal presente em seu trabalho visivelmente mais refinado do 

que aquele presente nos outros dois trabalhos. 

Vemos neste caso, assim como em muitos outros versos ao longo do texto de 

Baptista, uma referência à ideia de tradução como um processo de trans-criação, 

desenvolvida e realizada pelo poeta brasileiro Haroldo de Campos, a qual é inclusive 

citado em uma nota de rodapé presente na introdução do livro de Baptista, a qual é 

intitulada “Nota da Autora sobre as Palavras Azuis Celestes”. Neste processo a 

tradução é encarada como um processo criativo que busca fazer com que língua de 

chegada esteja impregnada do estranhamento da língua original. Neste processo, 

partindo de uma influência dada por Walter Benjamim, parte-se da ideia de que as 

traduções que se propõe como uma transmissão do conteúdo semântico do texto e 

ignoram a sua organicidade estrutural, por maior fidelidade que tenham, são as que 

mais acabam por se distanciar do espírito das obras. Segundo Benjamim: “Redimir 

na própria língua a pura língua, exilada na estrangeira, liberar a língua do cativeiro 

da obra por meio da recriação- essa é a tarefa do tradutor” (BENJAMIN, 2001, 

p.211)”.  

Haroldo de Campos, em um esforço de conceituar seu processo de tradução 

criativa, o qual tem uma influência evidente na obra de Baptista, coloca que 

 

“Traduzir a forma, ou seja, o ‘modo de intencionalidade’ de uma obra – uma 

forma significante –, portanto intracódigo semiótico – quer dizer, em termos 

operacionais de uma pragmática de traduzir, re-correr o percurso configurador da 

função poética, reconhecendo-o no texto de partida e reinscrevendo-o [...] na língua do 

tradutor, para chegar ao poema transcriado como re-projeto isomórfico do poema 

originário.” (CAMPOS, 1983:10). 

 

Segundo Gustavo Reis Louro (2013), percebe-se desse modo um processo 

no qual temos uma inversão de paradigma tradutório: não é a tradução que, 

servilmente, deve-se adequar ao original, carregando-o como um fardo. Mas pelo 

contrário, é a própria tradução, que, servindo-se do original como uma base estética, 

deverá recriá-lo e recriar-se, partindo dos mesmos procedimentos estéticos, mas 

realizando-se em uma nova língua, e, consequentemente, numa nova linguagem. 
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Assim, os dois poemas (amplamente falando) serão autônomos, diferentes, mas 

recíprocos, isomórficos. Partirão dos mesmos processos formais para chegar a 

formas diferentes, porém complementares. 

Em contraposição, vemos nesta obra de Clastres, “As Belas Palavras”, um 

esforço no sentido de estabelecer um diálogo com os nativos sobre os quais está 

discorrendo, o que se revela principalmente pelos comentários que realiza sobre o 

texto, nos quais ele teoriza, filosofa e poetiza acerca da condição dos mbyá; práticas 

estas ancoradas no própro pensamento, filosofia e poesia mbyá expressos nos 

Cantos que ele traduz. 

Pode-se considerar esta postura como um eco de suas reflexões anteriores 

sobre como as práticas ameríndias, em termos socio-político-cosmológicos, 

apresentariam uma maneira de evitar o surgimento do Estado, prática esta fruto de 

uma suposta intuição sociológica de que esta forma de gerenciamento da vida dos 

homens traria em si a semente de um sofrimento. Haveria então também entre os 

guarani esta postura Anti-Estado, a qual se expressaria mais firmemente, segundo 

Clastres, nos movimentos de profetismo e migração em busca da Terra-Sem-Males. 

É desse modo então que podemos condiderar que a postura dialógica adotada por 

Clastres, buscando, de certo modo uma postura Anti-Estado - por não estar centrada 

no Um e sim no Múltiplo - seria um eco dessas suas formulações político-etnológicas 

anteriores,  tentando se colocar em uma postura na qual não seria um antropólogo a 

discursar sobre os mbyá, mas alguém que dialóga junto com eles, através de suas 

próprias ideias e conceitos. Segundo Viveiros de Castro, ao tratar sobre a 

antropologia de Pierre Clastres: 

“O projeto de Clastres era o de transformar a antropologia “social” ou 

“cultural” em uma antropologia política , no duplo sentido de uma antropologia que 

tomasse o poder  (não a “dominação”, a “exploração” ou o “conflito”) como imanente 

à vida social, e, mais importante, que fosse capaz de levar a sério a alteridade 

radical da experiência dos povos ditos primitivos , o que requeriria, antes de mais 

nada, o reconhecimento de sua plena capacidade de autoinvenção e da 

autorreflexão” (VIVEIROS DE CASTRO, O Globo, Prosa e Verso, p.2) 

Tendo em vista a distintividade deste trabalho em relação aos outros, a 

proposta geral de seu livro pode ser, a meu ver, enquadrada nesta suposição, tendo 

em vista ser este um momento de maior liberdade de escrita e reflexão encontrada e 

criada por Clastres pelo fato de a proposta do livro não estar tão alinhada a 

ambições de caráter científico, permitindo ao autor uma liberdade de escrita e 
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reflexão consquente de ele não estar tão restrito aos parâmetros de escrita da 

linguagem convencionalmente conhecida como acadêmica. Tudo se passa, nesta 

minha livre e despretensiosa suposição, como se “As Belas Palavras” estivessem 

para Clastres como “Os Tristes Trópicos” estão para Lévi-Strauss; posto que esta é 

uma obra na qual o autor, ao relatar suas viagens pelo Brasil, se permite escrever 

com um teor literário e menos acadêmico do que aquele que predomina em seus 

outros trabalhos.  

“Pensemos, assim, sobre o livro de Lévi-Strauss como um «esgar de 

época». Feito sobre memórias e reflexões a partir das viagens ao interior do Brasil 

que efectuou na sequência da sua estadia enquanto antropólogo europeu na muito 

jovem Universidade de São Paulo nos anos 30, Tristes Trópicos leva-nos a visitar 

Bororo, Nambikwara, Caduveo, com pequenas incursões a paisagens trazidas à 

memória bricoleuse do autor e deixa-nos uma complexa elaboração em torno de um 

tema estruturante à época — a alteridade. É uma alteridade nós/eles em que eles 

são, com pequenas variações, o hemisfério sul, os povos colonizados e (lembremos 

que ao tempo não se usava ainda a expressão «terceiro mundo» e menos ainda a 

de «em vias de desenvolvimento»), prosaicamente, em sintonia com um dos 

importantes tropos da cultura ocidental — algo que poderíamos ver como um 

orientalismo proletário-primitivo —, os trópicos” (BASTOS, Cristiana, 1998:417). 
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Conclusão 

“Mas no fundo, no fundo, é para ouvir as ressonâncias de 

nossos desencontros que arrevesamos.” 

 Manoel de Barros 

 

Vemos então, nada mais nada menos do que uma interrelação entre 

diferentes pontos de vista, que se expressou primordialmente através da tradução, 

exercício este por excelência um ofício no qual a convergência de perspectivas é 

constitutiva. No caso em questão temos pontos de vista em torno de um corpo 

mitopoético, e na interrelação entre estes, a ressonância de sentidos e perspectivas 

acerca de como e a partir do que considerá-lo, com o intuito em que faça sentido 

para um público que não era originalmente o seu. 

Segundo Manoela Carneiro da Cunha (1998), o “perspectivismo” amazônico 

que Eduardo Viveiros de Castro (1996) pôs em evidência através de um artigo 

notável, e do qual extraiu diversas implicações, se manifesta com um esquema de 

vários planos, tendo em vista que o problema geral do perspectivismo, aquele que, 

segundo a autora, Leibniz e Giordano Bruno descobriram, é justamente a questão 

da unidade, do invólucro, da convergência no sentido matemático, da série de 

pontos de vista, em suma o problema da tradução. A autora coloca ainda que 

Leibniz e Benjamim apontam para uma solução semelhante ao colocarem que aquilo 

que permitiria a totalização dos pontos de vista singulares e irredutíveis seria então a 

ressonância, a harmonia. 

Nesta empreitada etnopoética observa-se que: tendo um olhar mais profundo 

acerca do esforço realizado por esses três autores, que se colocaram nesta tênue 

posição do tradutor, tem-se então um vislumbre acerca do próprio ofício 

antropológico, que encontra na tradução uma de suas práticas constituintes. A obra 

de tradução é uma tentativa de conectar perspectivas, fazer com que reverberem 

pontos de vista como mundos que, por conta de alguma travessia, tiveram suas 
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trajetórias cosmológicas imbrincadas e então vislumbraram uma possibilidade de 

ressoarem juntos, de significarem de maneira harmônica, a partir do esforço 

realizado por alguém que se colocou no entre-meio das possibilidades.  

Isso no caso de uma tradução bem sucedida, onde o impacto sígnico de um 

corpo significante tenha sido transmitido de uma arquitetura linguística-cosmológica 

a outra de modo a ter algo semelhante de sua intensidade essencial em seu mundo 

de origem. Assim como podemos abrir a janela de nossas concepções para 

compreender uma expressão como “ñe’ee”, tendo de significa-la e compreendê-la 

de algum modo, para compreendermos uma prática exógena como o “Kula” temos 

de realizar um esforço simbólico com o viés de dar sentido àquilo que entre nós, 

muitas vezes nem é cogitado.  

Mas cabe então perguntar, existe tradução correta? Mas para isso teríamos 

também de responder, o que é uma tradução? Manuela Carneiro da Cunha (1998), 

ao se deparar com esta questão coloca que, tendo em vista que, segundo 

Benjamim, uma tradução não é aquilo que restitui fielmente os objetos designados, 

já que, afinal de contas, nas diferentes línguas todos os objetos fazem parte de 

conjuntos, de sistemas diferentes que expressam o que o autor chama de modos de 

intenção, uma boa tradução  

 

“é, então, aquela que é capaz de apreender os pontos de ressonância, de 

fazer com que a intentio em uma língua reverbere em outra. Mas se a coisa é 

possível, se é viável encontrar ecos de uma língua em outra, então existe a 

perspectiva (e para Benjamin, creio, a possibilidade real) de uma língua absoluta, a 

verdadeira linguagem. A tarefa do tradutor torna-se grandiosa, por ser ela a busca 

da verdadeira linguagem, da qual as línguas particulares seriam apenas fragmentos 

(Benjamin 1968:78)” (CUNHA,1998:13). 

 

Vemos então, nos três autores analisados neste trabalho, três maneiras 

diferentes de construir essas ressonâncias entre o mundo mbyá e o mundo do  

público ao qual se destinavam, sendo que a partir de objetivos diversos observamos 

serem realizadas escolhas outras acerca de como transmitir, ou melhor reconstituir 

ou recriar, o significado original de Ayvu rapyta para um público outro. Cabe aqui 

levantar o questionamento acerca de se existe mesmo um significado original e se 

não seria esse movimento semântico algo mesmo estruturador dos significados dos 

mitos, os quais tendo na via oral seu meio de transmissão por excelência acabam se 
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configurando mais como uma estrutura em movimento do que em um arquivo 

estático e imutável.  

Aquele que se esforça por entender o outro de um modo que seja possível 

explica-los (ou ao menos recontá-los) para seus outros de origem de um modo que 

faça sentido, empenha-se por excelência na tradução. Como coloca Adail Sobral 

(2003) 

 

“O tradutor é, mais do que isso, um profissional que, sem submergir nos 

textos em língua estrangeira, e na(s) cultura(s) respectiva(s) – o que o faria perder a 

identidade e, portanto, a capacidade de entrar em contato com outro público – e sem 

ver somente o(s) ponto(s) de vista de sua própria língua e cultura(s)- o que o 

impediria de entrar em contato com a identidade do outro, o autor e seu público – 

estabelece, seguindo uma tradição que tem São Jerônimo e no romantismo alemão 

pontos de destaque, firmes pontes entre culturas, entre modos de estruturar o 

mundo por meio da linguagem viva, a linguagem que se dirige a alguém, em vez de 

jazer rígida “em estado de dicionário” (BENEDETTI e SOBRAL. 2003:202). 

 

Vemos então que nunca uma tradução é meramente linguística, ela é sempre 

algo mais, a tradução é sempre outra coisa, ela é estética, ética, cultural e, por que 

não, perspectiva, pois reconhece no outro a pessoa, bem como todas as 

possibilidades contida neste reconhecimento. Como disse certa vez Manoel de 

Barros  

 

 “Os outros: o melhor de mim são eles”. É assim mesmo. É um erro bacana 

né? O melhor de mim são eles, eu disse. Por que afinal de contas aquilo que está 

escrito que são os outros sou eu também. É aquele negócio de Fernando Pessoa, 

você se transfere para melhor dizer as coisas dos outros. Na voz dos outros você diz 

você melhor, se desnuda mais, se expõe mais. Faz de conta que é o outro. É a 

transferência da gente. Então melhor que eu são eles. É um artifício. Fernando 

Pessoa não passou a vida fazendo isso? Os heterônimos dele, aqueles negócios? 

Eu não uso pessoas cultas, os outros meus são indivíduos, sujeitos que têm alguns 

desvios patológicos. Para botar os meus desvios, os nossos desvios... O meu é de 

linguagem, eu só gosto de escrever as coisas que rompem, que arrombam a 

linguagem. Isso é uma coisa patológica. É o adoecimento do ser” (BARROS, 

2010:108). 

 

Nesta direção é que podemos nos perguntar, qual é o outro da antropologia? 

Como através dos discursos acerca dos outros, bem como dos discursos dos outros, 

sendo que ambos são discursos-outros dentro de um determinado paradigma 
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convencionalizado de pontos de vista, nós construímos discursos que vão 

formulando a ideia que temos de nós mesmos. Como coloca Manuela Carneiro da 

Cunha “que garantia existe de que essas relações se integrem e de que haja 

coerência relativa entre pontos de vista separados? Tentarei mostrar que essa 

preocupação não é apenas antropológica, mas inerente a todos os problemas de 

tradução, onde quer que se coloquem” (CUNHA, 1998:23). 

Podemos perceber claramente que esses problemas de tradução, bem como 

esta preocupação inerente a este processo colocada acima, estão presentes nos 

três tipos de “fazeres” e “saberes” envolvidos no caso etnográfico com que 

trabalhamos nesta monografia. Refiro-me ao fato de que tanto a antropologia, o 

xamanismo como a poesia são campos onde florescem de modo agudo estes 

problemas de tradução que aqui temos considerado, “Esse problema da totalização 

dos pontos de vista locais, a “consonância dos pontos de vista singulares”, esta 

velha questão que Michel Serres (1968) e Gilles Deleuze (1988) redescobrem em 

Leibniz,” (CUNHA,1998:11). 

Tanto o xamã, ou karaí, quanto o antropólogo e o poeta tem na viagem e no 

encontro com o outro - bem como no processo pelo qual se confere sentido a esse 

estranhamento gerado pelo descentramento de um ponto de vista, recolocando-o, 

em um esforço de coerência, em relação eficaz com seu mundo de partida- um 

processo integrador e constituinte de sua prática liminar e milenar, de construção de 

pontes entre o não-dito e o compreensível, entre o indizível e a diferença. “Tradutor 

dos mundos dos seres invisíveis, a figura do xamã muitas vezes coincide com a do 

artista entre os ameríndios” (LAGROU, 2008:23). 

Dessa maneira cabe a eles, como coloca Manuela Carneiro da Cunha ao 

considerar sobre a condição dos xamãs- que pelo fato de serem viajantes no tempo 

e no espaço tornam-se tradutores e profetas-  

 

“interpretar o inusitado, conferir ao inédito um lugar inteligível, uma inserção 

na ordem das coisas (...) Mas, ainda assim, cabe-lhe, “por dever de ofício”, mais do 

que pelos instrumentos conceituais tradicionais, reunir em si mais de um ponto de 

vista. Pois, apenas ele, por definição, pode ver de diferentes modos, colocar-se em 

perspectiva, assumir o olhar de outrem (Viveiros de Castro 1996). E é por isso que, 

por vocação, desses mundos disjuntos e alternativos, incomensuráveis de algum 

modo, ele é o geógrafo, o decifrador, o tradutor”(CUNHA,1998:17).  
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Ao Karaí mbyá cabe ressoar as belas palavras para que através destas seja 

possível a reconexão com a imortalidade perdida, para que se façam presentes a 

palavra e o modo de vida anunciados pelo Pai Supremo Ñanderu, palavras estas 

fruto de um movimento e que sugerem um novo movimento- de busca pela terra-

sem-mal. O antropólogo desloca-se de seu mundo nativo em uma viagem, na qual 

passa a ver de um modo diferente para após uma experiência vivida desta 

alteridade, dar sentido, a partir dos recursos oferecidos pela teoria antropológica de 

que dispõe, à esse mundo com o qual teve contato para seus pares o conheçam e o 

compreendam. O poeta e compositor baiano tropicalista Gilberto Gil, em uma 

canção metapoética chamada Metáfora, faz algumas considerações acerca do fazer 

e do ser do poeta que de algum modo interessante ressoam nesta perspectiva 

acerca do fazer xamânico: 

 

“Uma lata existe para conter algo/ Mas quando o poeta diz: "Lata" /Pode 

estar querendo dizer o incontível/ Uma meta existe para ser um alvo/ Mas quando o 

poeta diz: "Meta"/ Pode estar querendo dizer o inatingível//Por isso, não se meta a 

exigir do poeta/Que determine o conteúdo em sua lata/Na lata do poeta tudonada 

cabe/Pois ao poeta cabe fazer/Com que na lata venha caber/O incabível//Deixe a 

meta do poeta, não discuta/Deixe a sua meta fora da disputa/Meta dentro e fora, lata 

absoluta/Deixe-a simplesmente metáfora” (GIL, Metáfora) 

  

Percebe-se dessa forma que não há possibilidade de considerar alguma das 

traduções-criações com as quais trabalhamos melhor do que a outra, realizar tal 

escolha, o que diga-se de passagem nunca foi o objetivo deste trabalho, seria 

desconsiderar que nesses mundos ampliados só é possível ver sob perspectivas 

particulares, neste processo temos a tomada de consciência de uma relatividade, da 

“verdade da relatividade (e não a relatividade do verdadeiro)” (Deleuze 1988:30).  

Certamente muitas outras questões poderiam ser aprofundadas e melhor 

discutidas a partir do rico material com o qual trabalhamos nesta monografia. Afinal 

os livros analisados aqui são apenas um fragmento da viagem semântica-

cosmológica que realiza o “Ayvu Rapyta”, pois as apropriações e traduções sofridas 

por este corpus míticos não se esgotam nos casos aqui analisados. Também 

poderíamos ter nos aprofundado do modo mais agudo nos meandros da estética 

guarani, bem como a sua relação com o xamanismo e vida social deste coletivo 

humano, sendo que para isso um conhecimento mais profundo acerca da língua 

guarani, e até mesmo um trabalho de campo mais formal, seriam também 



87 
 

necessários. Ficam então sugestões, apontamentos de trilha e direções, que talvez 

pudessem ser elaboradas em uma tese ou algum trabalho mais extenso. 
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