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RESUMO

Partindo de uma narrativa mbya que,  entre outras coisas, conta sobre a origem do 

"modelo" de cestaria que pode ser vendida (em contraposição ao estilo para autoconsumo), 

exploramos  as  conexões  deste  mito  com  outros.  Analisamos  alguns  dos  aspectos  da 

etnografia  mbya  que  são  delineados  miticamente,  como  as  características  do  produto, 

revisando sobre a produção de cores na cestaria. Acreditando que o principal aspecto do mito 

a ser explorado é a transformação da cestaria original em uma cópia deturpada, exploramos 

as características do ogro Xariã/Anhã, responsável pela cópia. Comparamos essa deturpação, 

que entre outros aspectos envolve as cores, com a mitologia da Cobra Grande, que explora 

uma filosofia sobre o excesso de cores. Depois dessa comparação e da exposição de outras 

transformações  operadas  por  Xariã/Anhã,  apontamos  para  a  existência  de  duas  formas 

diversas de transformação-regressão na mitologia mbya: uma relacionada à série mítica do 

ogro Xariã/Anhã que trata  do paraíso atual  com a terra,  bem como das relações entre  a 

primeira terra antediluviana e a terra atual. 
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Tentei  utilizar  a  ortografia  adotada  no  dicionário  de  mbya  de  Dooley  (2006), 

mantendo sempre a grafia utilizada nas etnografias entre colchetes, e  com o procedimento 

inverso nas citações, que também são indicadas entre colchetes. As filiações linguísticas são 

do site http://www.etnolinguistica.org/linguas e do dicionário com atualizações regulares em 

de Fabre, iniciado em 2005 (http://butler.cc.tut.fi/~fabre/BookInternetVersio/Alkusivu.html). 

Eventualmente  usei  também outras  bibliografias.  Mas,  como se  pode conferir  acessando 

vários dos verbetes em Fabre, estas classificações são de certa forma iniciais e algumas não-

consensuais.
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Capítulo 1.

1.1. Diferença e repetição: os originais e as cópias no cosmos mbya

Nas  narrativas  mbyas  do  Paraguai  (Cadogan  1997:  50-53),  os  seres  que  se 

encontravam  na  Primeira  Terra  eram:  a  serpente  originária  –  mboi  yma (Leimadophis  

almadensis1),  primeiro  ser  que  sujou  a  morada  terrena  do  verdadeiro  Pai  Nhamandu 

[Ñamandú];  yrypa –  a  pequena cigarra  vermelha,  nhakyrã [ñakyrã] pytã,  a  primeira  que 

cantou na terra; o grilo –  tuku pararã i;  yamai  – o girinídeo2 senhor das águas; o nhambu 

vermelho –  inambu pytã;  o tatu; a coruja –  urukure’a. Estes seres são qualificados como 

“verdadeiro(s)” (a’ete va’e3), sendo que os que existem “em nossa terra” (nhande [ñande] 

yvypy) são caracterizados como sendo somente uma imagem (-a’angaa  [a'anga]4).  Como 

nota Cadogan (1997: 61), eles:

[...] no son seres humanos que sufrieran metempsicosis, sino aparecieron ya en su 
forma actual5 en la primera tierra. Es posible, por no decir seguro, que también el 
tapir o anta (tapi'i en mbyá-guarani) y el  jabalí  (kochi [koxi]) pertenezcan a esta 
categoría de seres originarios; pues el primero tiene su camino en el paraíso, que es 
la Vía Láctea:  Tapi'i rape; y el segundo es considerado como animal privilegiado 
mymba porã.  Tampoco figuran estos dos animales en las numerosas leyendas de 
metempsicosis que he escuchado.

1 Em guarani paraguaio ñandurie (Cadogan 1997: 61). Em português, na região sul do Brasil: jararaquinha do 
campo, que pode ser também a designação de outras espécies; e na região nordeste  designa cobra espada  
(Amaral 1978: 81; von Ihering 2005: 285).

2 “Os Girinídeos encontram-se em águas pouco agitadas ou corrente.  Em rios ou riachos com corredeiras, 
quase sempre se acumulam nos remansos sombreados e aí, na superfício, ziguezagueam rapidamente. Se 
perturpados nesse movimento habitual, mergulham imediatamente e se escondem no fundo, sob pedras ou 
plantas  submersas.[¶]  Quando  apanhados,  como  os  Dytiscideos,  expelem  líquido  leitoso  de  cheiro 
desagradável, secretado por glândulas protoráxicas.” (Costa Lima 1952: 288)

3 De -ete = neste caso “verdadeiro” + va’e = nominalizador isto é com um sentido de “aquele(s) que”.
4 Esta palavra é variante de -a’angaa, “imagem”, “semelhança”; podendo também -a’anga, como verbo, ser 

uma variante  de -a’ã, “imitar” (cf. Dooley 2006).
5 Apesar de Cadogan falar em “forma actual” apontemos que o texto relata que a forma atual é “somente uma 

imagem”, “não mais que uma imagem” das formas verdadeiras aparecidas na primeira terra – isto é: uma 
atualização enfraquecida de um modelo verdadeiro.
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Não só os animais, mas a totalidade do mundo atual pode ser conceitualizada como 

uma  “imagem” ou “cópia” do primeiro mundo. Assim,  certos  guaranis do sul do Brasil, 

relatam a existência de -a’angaa [ra'angá] de humanos, animais e plantas na terra má (yvy 

vai),  a parte destrutível do cosmos – seres cujas “formas perfeitas” se encontram nos outros 

planos cósmicos:

As tekoá [aldeias] são pensadas como ilhas, nas quais os deuses, nhanderukuery, no 
momento da criação, iam parando em suas viagens e fundando locais adequados para 
novas tekoá que ficavam em um grande céu, preenchido por uma grande água, que 
conecta suas extremidades. Nestas tekoá já habitavam ra’angá [-a'angaa] (cópias ou 
imagens imperfeitas e perecíveis de seres que existem nos outros planos superiores a 
este), com a forma de humanos, animais e plantas. Yvy vaí é o único plano destrutível 
do cosmos. As outras esferas cósmicas são indestrutíveis ou eternas, não sofrem a 
ação da força destrutiva que o tempo exerce aqui. A maioria dos seres criados pelos 
nhanderukuery para viver em yvy vaí existem em suas formas “perfeitas” nos outros 
mundos,  apesar  dos  seres  destes  planos  terem  poderes  de  transformação 
inesgotáveis.  (Mello 2006: 256)

 Numa etnografia realizada principalmente com os mbyas no Rio de Janeiro temos a 
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Ilustração 2: Mboi yma: não mais do que a imagem (-a'angaa) da  
originária (a'ete i va'e);habita a terra atual, a genuína está nos  
entornos do paraíso de Nhanderu.



seguinte informação:

“Yvyrekoaxy”, dizem os Mbya, observando que esta Terra está repleta de motivos e 
manifestações “dolorosas” (-axy). [...] Quando os discursos mbya opõem a qualidade 
“dolorosa” (-axy) da vida terrena ao modo de vida das divindades, evidencia-se o 
lugar da imperfeição: aqui na Terra “tudo acaba”, dizem os Mbya, enquanto o que 
pertence a Nhanderu e à sua morada “não tem fim”. Esta distinção qualifica de itens 
de cultivo, animais a todos os objetos e manifestações de um e outro domínio. O que 
pertence à morada de Nhanderu, como seu animal doméstico (Nhanderu rymba), o 
milho, o amendoim que lá crescem, os cestos (ajaka) que lá existem e tudo o mais 
que se liga dos deuses e é qualificado como ju (“áureo”, “eterno”) nunca se destrói. 
Assim também se diz, e de modo especial,  da “palavra de Nhanderu” (Nhanderu  
ayvu),  que  jamais  se  acabaria.  Contrastando  com o  que  pertence  ao  domínio  da 
divindade, a  imperfeição das coisas terrenas estaria imediatamente expressa no fato 
de que acabam, “destroem-se” (-marã) ou “somem” (-kanhy). (Pissolato 2007: 226-
227)

Podemos postular algumas equivalências entre estes comentários já que as diferentes 

oposições das localidades – limite do firmamento  versus nova terra; outras localidades do 

cosmos  versus terra  má (yvy vai);  a  morada de Nhanderu  versus a  terra  imperfeita  (yvy 

rekoaxy)  –  correspondem a  oposição  entre  seres  “verdadeiro”  versus uma  “imagem” ou 

versus  “réplica enfraquecida”; ou então formas “imperfeitas” versus formas “perfeitas”; ou 

“destrutível”/“que acaba” versus “indestrutível”/“que não tem fim”.

localidade(Limite do Firmamento : Nova Terra) [Cadogan]
localidade(outras localidades do cosmos : yvy vai) [Mello]
localidade(morada de Nhanderu : Yvyrekoaxy) [Pissolato]
::  seres(verdadeiro  :  não  mais  que  uma  imagem,  cópia)  ou  (formas  imperfeitas  :  formas 

perfeitas)
:: (indestrutível : perecível)

Pissolato (2007: 185, n.10) aproxima a oposição  da narrativa mbya paraguaia (em 

Cadogan) com o uso do termo  -a'angaa [anga],  que ela traduz como “está no lugar” ou 

“imita”,  e  que  denomina  a  relação  de  parentesco  que  não  é  filiação  e  é  estabelecidas 

mediante aliança do pai ou da mãe de Ego, designando os novos cônjuges destes ou então a 

relação de parentesco que não é filiação e é estabelecidas mediante aliança de Ego com um 

cônjuge que tenha filhos. Sem complicar: enteados, padrastos e madrastas seriam os parentes 

“substitutos” em relação à filiação na terminologia do parentesco. Assim por exemplo xe pi’a 

ranga (pi’a = “filho”, de uso feminino) isto é: “enteado ([para] falante mulher)” [HS];  xeru 
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ranga, “(meu) padrasto” (Pissolato 2007: 185); -ajy ranga, “enteada”, sem possessivo, para 

um falante masculino; -a’y ranga, “enteado”, sem possessivo e de uso masculino; -u ranga, 

“padrasto”, sem possessivo; -xy anga, “madrasta”. Também  -u  (r)anga e  -xy anga podem 

significar, respectivamente, padrinho e madrinha (Dooley 2006: 12).
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1.2. Diferença e repetição: os originais e as cópias na cestaria mbya

Nous ne tenons pas la vannerie en haute estime. On ne la voit pas trôner 
dans nos musées aux côtés de la peinture et de la sculpture, ni même du 
mobilier ou des arts appliqués. […] Qui connaît encore aujourd'hui les mots 
mandrerie,  closerie,  faisserie,  lasserie,  qui  désignent  les  quatre  types 
principaux d'ouvrages que comprend l'art  de la  vannerie ? (Lévi-Strauss 
2008d:1595)

Num mito, as cestarias são conceitualizadas de modo similar  ao comentado acima 

para os seres originários e suas réplicas no cosmos:

MITO MBYA: ORIGEM DOS GRAFISMOS, DOS HOMENS, DAS MULHERES E DOS 
INSETOS QUE PICAM
Nhanderu Tenonde, quando estava concluindo a criação do segundo mundo, decidiu fazer um 
cesto de fasquias de taquara e fibras de imbé, para ser produzido e usado pelos mbyas. Ao 
fazê-lo  aplicou-lhe  motivos  bem  simples,  dicrômicos:  para  pychyry  [-py  xyry = 
“escorregar”6] - “desenho conotativo (es)corrido” - e pira ryñykái ra’ anga – representação 
denotativa do maxilar do peixe (pira ryñykái [pira raĩ nhykã] = “maxilar de peixe”).

6 Assis (2006: 250, n.151) indica que este grafismo é o mesmo que o chamado para ryxy em Silva 2010.
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Ilustração 3: para ryxy (segundo Mordo 2000:  
100)

Ilustração 4: para py xyry (uma das formas que aparecem 
em Assis, imagem refeita)



Xariã [Charĩa] ao ver o que Nhanderu havia feito, tentou imitá-lo. Contudo, Xariã 
fez um ajaka com motivos bem mais elaborados, associados à pele e à aparência de animais:  
mboi chinĩ ra’angaa  (representação da cascavel),  mboi Jarara ra’angaa (da jararaca) - e 
tanambi pepo ra’angaa (da asa de borboleta, mariposa).

Xariã ficou muito feliz com o que fez. Entretanto, Nhanderu, ao saber que havia  
sido imitado e que a imitação era muito diferente do que havia feito, ficou furioso. Nhanderu 
toma seu arco e golpeia seu [?] ajaka uma vez, desta ação teve origem Guyrapa Rete (“corpo 
em forma de arco” = homem); tomando uma taquara, Nhanderu Tenonde golpeia o  ajaka 
pela segunda vez; teve origem, então, Ajaka Rete (“corpo em forma de cesto” = mulher); e 
lançou um raio no jeguaka (adorno de cabeça) de Xariã. Ele correu para espantar o fogo que 
destruía seu jeguaka e enquanto corria as cinzas que saíam das chamas transformaram-se em 
insetos que picam e incomodam os homens.

Todas estas formas de cestaria foram herdadas pelos mbyas, sendo produzidos por 
estes. A cestaria cuja forma foi elaborada por Nhanderu é verdadeira e deve ser elaborada 
para o uso mbya: ela não se presta a virar mercadoria, artesanato. A cestaria cujo modelo foi 
produzido por Xariã possuem outro valor e podem ser mercadoria – isto é: artesanato para 
venda. (contado por Perumi7, liderança da aldeia Ka'aguy Pa'ũ, que significa “ilha de mata” 
ou “mato entre três cerros”  ou morros dos Aguapés,  localizada nas colinas de Varzinha, 
perto de Maquiné – Rio Grande do Sul8; mito inscrito em Assis 2006: 212-213, 247-250, 
267, cf. p. 53)

7 “Mario Brisuela (Perumi): Nasceu no Paraguai.[...] É o karaí [karai] ou Ñanderú/líder religioso do tekohá 
ka'aguy pa'u  [tekoa  Ka'aguy Pa'ũ] em Varzinha (Município de Cairú e Santo Antônio da Patrulha/RS). 
Durante 34 anos foi  mburuvicha  [mburuvixa]/líder político em Misiones (Argentina).  Faz dez anos que 
chegou ao Brasil guiado por sonhos. Ñanderú/Nosso Pai lhe havia mostrado o caminho‘ para dedicar-se ao 
opy/casa religiosa e já não trabalhar mais com o governo (dos 'brancos‘). Seu filho Cláudio o representa em 
Misiones, e Pablo seu outro filho, no Brasil. Faleceu em outubro de 2002 aos 67 anos.” (Rodríguez 2003: 
401)

8 Cf. Rodruiguez 2003: passim.
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Ilustração 5: para py xyry (outra forma que aparece  
em Assis, imagem refeita)

Ilustração 6: pira raĩ nhykã ra'angaa



A oposição  entre  o  “original”  e  a  “cópia”  se  dava  no  mito  paraguaio   de  modo 

homólogo à oposição de localização dos seres na terra atual versus na primeira terra (ou na 

'continuação' qualitativa desta: na terra paraíso). No mito de Perumi a oposição se estabelece 

tanto  por quem produz, se a causa eficiente9 é obra de Nhanderu ou de Charĩa, como pelas 

qualidades  do  produto,  isto  é:  se  a  causa  formal  é  qualificada  por  simplicidade  versus  

extravagância,  a  oposição  entre  os  grafismos  para  (“conotativo”)e  os  grafismos  ra’anga 

(“denotativo”) e dicromia versus policromia. A causa formal do segundo estilo de cestaria é 

um excesso do primeiro – pois foi produzido segundo um modo de produção imitativo e 

excessivo. Isso tudo ocorreu na criação do segundo mundo – localização espaçotemporal que 

no livro de Cadogan (1997: 102-114) corresponderia à Nova Terra (Yvy Pyau). Na atualidade 

os produtores são as pessoas mbyas e os “estilos” se opõem em para que são produzidos, isto 

é:  divergem  em  sua  causa  final,  seu  modo  de  circulação  e  consumo.  O  personagem 

“diabólico” é  o responsável  pela  criação da formas de cestaria  que podem circular  como 

mercadoria.

(Nhanderu : Xariã) [codificação dos personagens do panteão]
:: (simples : extravagante) [codificação estética/estilística])
:: (motivos conotativos (para) : motivos denotativos (ra'anga) [codificação estética/estilística])
:: (para py xyry  + pira raĩ nhykã ra’anga :  mboi jarara ra’anga, mboi chinĩ ra’anga, tanambi pepo  
ra’anga) [codificação dos grafismos]
:: (jurua : mbya) [codificação de quem consome]

Aqui são os produtos que tomam a forma de mercadoria, diferentemente de outros 

lugares, e situações, onde a força de trabalho toma a forma de mercadoria. Em casos de venda 

de força de trabalho na Colômbia e Bolívia, Taussig (2010) apontou para uma ligação entre a 

circulação mercantil da força de trabalho – esta relação de produção propriamente capitalista 

– e  a conceitualização do diabo como responsável pelo aumento da produção: “[...] o diabo é 

o mediador do cheque entre esses sistemas completamente diferentes de produção e troca” (p. 

69). Obviamente entre os mbyas também existem situações de venda de força de trabalho, 

mas o mito opta pela circulação mercantil das cestas, relação esta que provavelmente é mais 

9 “A mais célebre e influente doutrina aristotélica a esse respeito é a classificação das causas em quatro tipos: a 
causa eficiente, que é o princípio da mudança; a causa material, ou aquilo de que algo surge ou mediante o 
qual chega a ser; a causa formal, que é a ideia ou paradigma, como a essência em que “é antes de ter sido”; e 
a causa final ou o fim, a realidade que algo tende a ser. Há, pois, na produção de algo, o concurso de várias  
causas, e não só de uma. Por outro lado, as causas podem ser recíprocas [...]” (Ferrater Mora 2000:424).
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frequente.  Na  etnografia  em  que  está  o  mito  a  autora  indica  a  noção  de  contraste 

mercadoria/dádiva tendo como traço pertinente desta oposição o dinheiro: “A oposição entre 

dom e  mercadoria  está  ligada  ao  dinheiro,  marcadamente  presente  nas  trocas  mercantis” 

(Assis 2006: 16). Parece-nos que o modo como o mito de Perumi caracteriza a mercadoria 

cesta seria mais “marxiano” do que o modo que a etnógrafa que o transcreveu qualifica a 

forma mercadoria em geral, pois antes de dar importância para a produção monetária Marx 

(1996) caracteriza a forma mercadoria antes pela alteridade – que ele chama de “alienação” 

ou  “estranhamento”  recíprocos  entre  “pessoas  independentes  entre  si”  (p.212)  –,  pois  a 

mercadoria  é  contrastada  com  a  produção  para  autoconsumo  (p.287):  sendo  assim  uma 

produção para o “alterconsumo”. Mas,  ao contrário da teoria  marxiana,  o mito localiza o 

“valor de troca” no que Marx (1996: 166-167) veria apenas um determinante do “valor de 

uso”:  as propriedades do corpo da mercadoria – isto é: as características das formas da cesta 

produzida por  Charĩa  caracterizam a relação de troca de mercadoria.  Em contrapartida as 

propriedades formais do corpo da cesta produzida por Nhanderu definiriam um “valor de uso” 

que não pode ser “valor de troca”. O “átomo do da forma de circulação” é expresso no mito 

por  uma  codificação  estilística,  e  o  valor  de  troca  aparece  como  intrínseco  à  cestaria 

exagerada.  Assim  se  o  mito  é  “marxiano”  no  que  diz  respeito  ao  traço  pertinente  que 

caracteriza a forma mercadoria, ele diverge na medida em que diverge quando diz que as 

propriedades do corpo da cestaria determinam a existência do valor de troca10.

10 “O valor de troca parece, portanto, algo casual e puramente relativo; um valor de troca imanente, intrínseco à 
mercadoria  (valeur intrensèque), portanto uma  contradictio in adjecto [contradição de termos]. […] Suas 
propriedades corpóreas só entram em consideração à medida que elas lhes conferem utilidade, isto é, tornam-
nas valor de uso. Por outro lado, porém, é precisamente a abstração de seus valores de uso que caracteriza  
evidentemente a relação de troca das mercadoria.” (Marx 1996: 166, 167)
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1.3. Quem produz: sobre Anhã/Xariã

O diabo vagava por Ocumicho e perturbava a todos. Entrava nas 
árvores e as matava. Entrava nos cachorros e eles não paravam mais 
de agitar e gritar. Em seguida começou a perseguir as pessoas, que 
ficavam  doentes  e  enlouqueciam.  Ocorreu  a  alguém  que  seria 
preciso  dar-lhe  lugares  onde  pudesse  viver  sem  incomodar 
ninguém. Por isso fizemos diabos de barro, para que tivesse onde 
ficar.
(Mito sobre estas mercadorias que circulam por todo o México e no 
exterior11)

Como continuação, retomaremos algumas das informações adotando uma perspectiva 

etnográfica em relação ao produtor da cestaria deturpada. Também indicaremos versões do 

mito em outros subgrupos guaranis.

Segundo a etnografia em que está relatado o mito em questão (em que as informações 

são  principalmente  do  leste  do  Rio  Grande  do  Sul),  Charĩa  é  burlesco,  estabanado, 

atrapalhado, solitário e sábio. É considerado  oposto de Nhanderu [Ñanderu] Tenonde – que 

tem esposa e filhos – e tem poderes semelhantes aos dele. Enquanto Charĩa é o criador das 

condições adversas de existência, Nhanderu pretendia criar boas condições para os mbyas 

(Assis 2006: 212,  247-249). As pessoas que ficam sozinhas são comparadas a Anhã (outro 

modo de chamar Charĩa) na aldeia da Estiva em Viamão (Stein 2009: 265). Segundo Vera 

Mirim (cacique da aldeia Bracuí no Rio de Janeiro) e Timóteo Karai Mirim: quem pratica 

incesto pertence a Anhã e vai para sua morada (Litaiff 1999: 300-301).

Um mbya comentando sobre a gemelaridade afirmou que um dos dois irmãos seria 

filho de Anhã, por isso não poderia continuar vivo: assim matariam um dos gêmeos; caso 

sobrevivesse seus pais morreriam. Alcindo Karai, xamã chiripa de Mbiguaçu (Santa Catarina), 

relatou que a grávida não pode ter relações sexuais pois ela pode ter outra criança, filha de 

Anhã (Litaiff 1999: 304, 305). Alguns mbyas do Rio de Janeiro – como Amarildo, da aldeia 

de Niterói, e Santo, de Mamangá em Paraty – explicaram que tereregua12 é a parte telúrica da 

11 Está é  uma das  variações de um dos mitos;  estes  produtos foram inicialmente produzidos por 'artesãos'  
nahuas, gente articulada pela língua nahuatl cujos ancestrais são os mexicas – os astecas – e outras gentes 
aparentadas (Canclini 2008: 223, 236). Aqui o diabo não é causa eficiente do 'artesanato' como nos mitos 
mbyas, mas como intenção produtiva de sua futura moradia é uma causa formal para seu controle.

12 Talvez de -ete [rete] = “corpo físico de pessoa”; -egua [regua] = “algo próprio do 'possuidor'” (Dooley 2006: 
30, 40)
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alma e tem sua origem em Anhã (Pereira 2010: 95). Segundo mbyas do Paraguai, a primeira 

alma de origem telúrica que se incorpora na de origem celeste (mbogua), tem sua origem na 

filha de Nosso Pai Pa'i que olhou para os  Tupã Rekoe, produzidos por Pa'i com a alma de 

Charĩa (Cadogan 1997: 136-137, 143).

Segundo certos guaranis do sul do Brasil, acima da terra atual, que como já relatamos 

é designada por yvy vai (terra má), há Anhã yvy: terra de Anhã. Esta terra é similar a yvy vai e 

nela  moram Anhã e  seus  parentes,  que são ligados à  destrutibilidade e  ao perecimento  e 

contaminam os outros planos. Este perecimento é agenciado também em yvy vai, localidade 

das formas decadentes e perecíveis, em oposição aos outros planos acima desta terra em que 

os seres são imperecíveis – isto incluindo a terra Anhã e seus parentes. Mas  Anhã também 

pode destruir seres imperecíveis. Os moradores de Anhã yvy podem circular por yvy vai. As 

pessoas, moradores de  yvy vai, podem caminhar por Anhã yvy em sonhos ou viagens com 

ayahuasca e tabaco. Corre-se o perigo de ser capturado pelo povo de Anhã yvy. Em yvy vai, 

Anhã criou as cobras venenosas e ele pode enviar a  “alma” ou princípio vital que anima a 

pessoa guarani (nhe'ẽ),  no caso de concepção de gêmeos  (Mello 2006: 256-257). O mbya 

uruguaio Andrés relata que Xariã [espíritu saria] pode confundir os sonhos (Rodríguez 2003: 

253).

Para os apapocuvas13, os Añãy (correspondente aos Anhã mbyas) já existiam antes dos 

dois irmãos míticos (homólogos aos irmãos  Jaxy e  Kuaray:  sol e lua da mitologia mbya). 

Estes  irmãos  reconhecem  os  Añãy  como  seus  semelhantes.  Ao  ser  questionado  sobre  a 

existência de semelhantes a eles mesmos por seu irmãozinho, o irmão mais velho fala que 

existem semelhantes a eles: então chama um Añãy de “tio” (tutý) ao que ele o chama “meu 

sobrinho” (chiriý)14.

Os Añãy cumprem um papel burlesco e são associados à brutalidade; expressões que 

soariam grotescas para os apapocuvas são uma característica das falas de Añãy no mito. Assim 

também explica Cadogan para os os mbyas do Paraguai: “Koachityre'ỹ, koachi tyra'e. Juego 

de palabras que hace burla de la mala pronunciación de Charĩa y  sus hijos” (Cadogan 1997: 

142).

13 Linguisticamente  identificado como uma subdivisão  do nhandeva,  que assim como os mbyas são  tupis-
guaranis do ramo I ou grupo guarani meridional (Nimuendaju 1987: 51-55, 60-61, 114, 116, 119, 139, 148).

14 -tuty em mbya é o irmão da mãe (MB), termo usado tanto por mulheres quanto por homens; e -ri’y a posição 
correspondente, filho da irmã (ZS), de uso masculino, pois as mulheres utilizam o mesmo termo que é usado 
para filho (S),  -pi’a ou  -memby. Os filhos classificatórios são os do irmão de mesmo sexo (Ladeira 2007:  
177,181; Pissolato 2007: 179). 
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Eles são, pelo menos no começo, mortais como os jaguares, e não só são desprovidos 
de qualquer força mágica excepcional, como carecem de qualquer esperteza humana. 
São brutais, mas não tão selvagens a ponto que se deve temê-los como aos jaguares. 
(Nimuendaju 1987: 52)

A má  articulação  é  uma  das  formas  da  linguagem  em  seu  estado  de  pequenos 

intervalos15, o que poderíamos indicar como congruentes o modo de locução com o modo de 

produzir cestaria do ogro.

Os apapocuvas relataram três episódios com os Añãy: o primeiro é transformação do 

mito que estamos tratando; no segundo, eles matam outro  Añãy colocando pimenta na água 

em que ele lavava seu pênis, que se desprendia do corpo; por último, o irmão mais velho 

ensina  alguns  a  dançarem para  se  comunicarem com seu pai,  Ñanderuvuçú (Nimuendaju 

1987:  140,  149-150).  Ao contrário  do que foi  afirmado por  Assis  para os  mbyas do Rio 

Grande  do  Sul,  Nimuendaju  argumentou  que  os  Añãy  não  se  correlacionam  e  opõe  a 

Ñaderuvuçú, que seria como uma divindade da luz:

O certo é que o Añãy não é nenhum “diabo”. Ele não é sedutor, mas ao contrário o 
seduzido;  não é ele, mas sim os Morcegos Eternos que representam as trevas16; ele 
não está em nenhum contraste com Ñanderuvuçú, o qual se pode considerar como 
deus da luz. (Nimuendaju 1987: 55)

Se esta afirmação é certa para os apapocuvas,  ela não é totalmente válida para os 

outros grupos guaranis. Veremos que na mitologia mbya é enfatizado a função de produtor das 

adversidades da existência. E como já indica esta citação, na versão apapocuva do mito em 

questão a oposição não é mais entre Nhanderu e Xariã (como contado na versão mbya de 

Perumi). Ela é entre os irmãos gêmeos, que não são Sol e Lua (que os mbyas enfatizam não 

serem gêmeos), e o Añãy. Lembremos que Cadogan (2011: 37) caracteriza o personagem em 

questão  Xariã,  do  ponto  de  vista  dos  mbyas  paraguaios,  como  “rival  del  héroe  solar”. 

Comparemos como se relacionam a versão apapocuva com a mbya:

MITO APAPOCUVA:

15 Em outros mitos a linguagem também aparece como sendo ou correndo perigo de estar do lado dos pequenos 
intervalos, o que nem sempre é tomado como negativo (Lévi-Strauss 2004b: 304-307).

16 Na mitologia wauja e mehinako, aruaques altoxinguanos, o morcego é pai do demiurgo (Schultz 1965: 21,  
36; Fenelon Costa 1987: 245-246).
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Depois de terem matado os jaguares que mataram sua mãe, os dois irmãos, filhos de 
Ñanderuvuçú, caminham pelo mundo. Eles foram para longe, e o irmãozinho disse que não 
havia semelhantes a eles na terra; seu irmão, respondendo afirmativamente, pisou contra um 
cedro carregado de frutos e fez quatis. Falou a seu irmãozinho para subirem na árvore, e gritou 
“Aí tendes caudas listradas que deveis matar, tio!” [“caudas listradas”  são os quatis]. 

Añãy aproximou-se:  “Sobe  e  joga-os  para  mim embaixo!”,  Ñanderyqueý (“nosso 
irmão mais velho”) subiu, jogou e acabou com os quatis, e disse para o “tio” [tuty] cuidar para 
não o matar também, Añãy “Não, eu não te mato, podes descer.” Mas ele o matou e jogou para 
o lado, e sendo morto Ñanderuqueý estalava sem parar.

Añãy  arrancou  (folhas)  de  caeté (peguao [Heliconia  sp.]17)  e  embrulhou 
Ñanderyqueý e seus excrementos: colocou-o no fundo do cesto (ajaka) e por cima os quatis. 
Fez  um  caminho  (uma  picada)  para  o  levar,  mas  não  conseguiu  levantar  o  cesto  pois 
Ñanderyqueý se fazia pesado – depois de tentar novamente conseguiu e o levou para longe. 
A certa altura cansou e desceu o cesto, e teve que fazer um novo caminho.

Então o irmãozinho veio ao cesto,  tirou os  quatis,  soprou seu irmão no alto da 
cabeça e fê-lo renascer. Ñanderyqueý colocou uma pedra em seu lugar e os irmãos subiram 
numa árvore. Añãy levou o cesto para casa. Suas duas filhas questionaram sobre o que havia 
matado, disse que trouxe uma cabeça-preta (acãu-cãu18). As filhas tiraram os quatis e não 
acharam a “cabeça-preta”; Añãy foi procurar.

Os gêmeos faziam entre si um veado (Guaçu) de um cedro seco. Añãy voltou, o 
veado pulou e correu (de medo) na frente dele, que o pegou, trouxe-o para os gêmeos e 
matou o veado quebrando gravetos em suas narinas: “Foi isto que me farejou!”. Os gêmeos 
desceram da árvore e ressuscitaram o veado. Añãy voltou para casa.

Os  dois  irmãos  foram  para  a  casa  de  Añãy.  Mas  antes,  nas  vizinhanças, 
Ñanderyqueý disse a seu irmãozinho para soprar o alto de sua cabeça onde apareceu uma 
flor. Fez o mesmo na cabeça do irmãozinho. As filhas de Añãy falaram “Aí vêm nossos 
irmãos!” [chiquyvý, em mbya seria a xe kyvy: B, FBS, FZS, MBS, MZS, para ego feminino], 
elas questionaram por que eles ficaram daquele jeito e eles: “Temos urucu com pimenta no 
alto da cabeça”. Elas queria que o pai delas ficasse igual. Mas eles disseram que ele não 
aguentaria  e  que  tinham se  escalpelado.  Elas  insistiram:  escalpelaram Añãy e  passaram 
pimenta com urucu e o mandaram ficar ao sol, dizendo para aguentar. Depois de aguentar um 
tempo ele  correu  e  sua  cabeça  estourou.  Seu  cérebro  se  transformou  em mosquitos  em 
bariguis.

Os gêmeos casaram com as filhas de Añãy e dormiram com elas.  O irmãozinho 
vomitou a noite toda, "Não fui eu mesmo que 'comeu' minha mulher com minha pequena 
flecha  de  pássaro  'comi'  minha  mulher".  Os-que-eram-dois  tocaram  fogo  no  campo  e 
mandaram suas esposas correrem: elas foram para a margem da lagoa, quando chegaram 
perto seu cabelo pegou fogo e suas cabeças estouraram, os mosquitos e os bariguis também 
se acabaram. (Nimuendaju 1987: 139-140, 148-150)

Em vez de solitário como afirmaram os mbyas do Rio Grande do Sul para Soares de 

Assis,  Añãy  apapocuva  tem  filhas,  e  os  irmãos  míticos,  os  “gêmeos”,  são  tratados  por 

sobrinhos  (ZS).  Assim,  estes  personagens  acabam  realizando,  segundo  os  termos  de 

parentesco utilizados para designarem uns aos outros na narrativa mítica, um casamento entre 

primos cruzados. No lugar de ser o produtor de cesta (como no relato de Perumi), Añãy é um 

17 Na  versão  mbya  em  Cadogan  (1997:  132-133)  a  planta  é  tajao,  “una  planta  de  hojas  muy  grande, 
probablemente una 'Canacea' [según Gatti 1985, família de las 'Aráceas']” (Cadogan 2011: 157).

18 Para a mesma passagem na versão mbya do Paraguai é anotado: “Ñakarãchichã. Nombre que Charĩa y su 
família aplicaban a Pa'i Rete Kuaray, cuya etimología me es dudosa” (Cadogan 1997:142).
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predador que armazena sua presa numa cesta19. Enquanto a primeira versão que apresentamos 

o que incendiava era um diadema, portanto um ornamento – acima do couro cabeludo –, para 

os apapocuvas o que incendeia é uma cabeça escalpelada, portanto um ferimento – abaixo do 

couro cabeludo – que queima num sentido figurado, isto é: sem fogo. Mas também há no mito 

apapocuva um procedimento intermediário: quando os gêmeos queimam o campo o que causa 

o  incêndio  do  cabelo  de  suas  mulheres20.  Apontemos  para  o  fato  de  a  flor  ser  um 

correspondente  “vegetal”  do  diadema,  sendo  que  em outros  grupos  do  subgrupo  guarani 

meridional o diadema é identificado como flor:

En guaraní paraguayo, ornamento, adorno (jeguaká);  el mismo significado tiene la 
palabra para el Mbyá y el Pãí, pero ellos emplean también la palabra para designar el  
gorro  ritual  del  hombre  con adornos  o “flores” de  plumas  […] Datos  igualmente 
concretos  hemos  obtenido  acerca  de  Ñanduá,  palabra  que  significa  literalmente: 
plumas de avestruz,  pero utilizada por los Pãí,  según todos mis informantes,  para 
designar los  “botones” o “flores” de plumas de los ornamentos rituales,  llamados 
yvoty o poty (flores) en mbyá y chiripá, como en jeguaká poty; y aunque uno de mis 
ayudantes me dijo que también se utiliza como nombre de un ornamento, también de 
plumas, que llevan en la danza sobre el pecho, no existe duda acerca del hecho de 
tratarse de una prenda utilizada en el culto. (Cadogan: 1962:48)

Temos, assim:

mbya 
(Perumi)

Nhanderu/Charĩa Charĩa solitário Cestaria é produto ornamento que queima (sentido próprio)  porque 
ogro copiou cestaria

apapocuva “Gêmeos”/Añãy Añãy tem 
consanguíneos e 
afins

Cestaria é meio de 
armazenamento/  
transporte

ferimento que “queima” (sentido figurado) 
porque ogro queria copiar ornamento

Na versão mbya do Paraguai (Cadogan 1997: 135), os dois episódios estão presentes, 

portanto sendo um mito de estrutura periódica, isto é: eventos com estruturas similares se 

repetem  dentro  da  cadeia  sintagmática  da  narrativa,  “entre  uma  sequência  e  outra,  os 

episódios se reproduzem” (Lévi-Strauss 2011: 50). Mas nesta versão em vez de produtor de 

cesta que atua segundo um modo de produção exagerado e copiador,  como na versão de 

19 No mito de Perumi a cestaria própria de ser meio de transporte e armazenamento (dos mbyas) é a produzida  
por Nhanderu.

20 Na história tenetehara dos “gêmeos”, que são o filho de Maíra (o demiurgo) e o filho de Mucura (Didelphis  
sp.),  uma das  provas  para  Maíra  reconhecê-los  como filhos  é  matar  uma  Azâng-Kuzã (espírito  errante-
mulher), eles botão fogo diretamente em seus longos cabelos, que arrastavam no chão (Wagley e Galvão 
1961: 144). Os teneteharas localizam-se na Amazônia oriental, são gentes tupis-guaranis do ramo IV ou do 
grupo asurini-tenetehara-tapirapé.
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Perumi, Xariã [Charĩa] aparece como um tomador de uma noiva de cesto que tem para com 

ela um modo exagerado de se relacionar, excessivamente lascivo. A posição de Xariã [Charĩa] 

como tomador, coloca nosso pai Pa'i de corpo solar em posição de doador, esquema de troca 

este que inverte o do mito apapocuva: como se um mito instaurasse uma dívida na troca de 

mulheres  que o outro compensaria  (embora internamente ao mito a  troca de mulheres  se 

explique de outra forma).

Ilustração 7: casamento de 
primos cruzados no mito 
apapocuva (ogro doador)   

Ilustração 8: doação de noiva  
de cesto no mito mbya 
paraguaio (ogro tomador)

Uma versão do mito em que estão presente Xariã, o quati o o cedro também existe no 

Rio Grande do Sul, Mas sem que a cesta apareça nele:

Nhamandú que fez. A última planta que ele fez antes de ir embora. Nhamandú Mirim 
(sol pequeno) subiu no Cedro para ver o Nhanderú. O diabo queria matar o gurizinho. 
O sol subiu pelo Cedro para fugir do diabo. O solzinho (Nhamandú Mirim) pegou 
uma fruta e transformou no Quati. É muito importante para salvar gente. Se alguma 
pessoa  é  muito  braba,  o  Cedro  cura.  Bota  na  bacia  grande,  a  água  fica  bem 
avermelhada e dá o banho. Lava a casa também. Às vezes, acontece uma coisa que a  
alma da pessoa não quer ficar aqui na Terra. A alma é do ar. Fica triste, porque a alma  
‘tá longe dele [depressão],  o Cedro cura.  Dá para colocar no chimarrão. Eu tomo 
sempre e aí conecta com o sol (Nhamandú). E aí que ninguém pode derrubar Cedro. 
Se cortar, perde um filho, fica triste (narrado por José Vera em Riozinho-RS, aldeia 
Nhumporã. Em Menezes 2006: 213)

E José Verá explica também sobre o quati:

Nhamandú fez para o Guarani se alimentar, é uma carne. Come frutinha do cedro. Por 
exemplo, agora, o cedro não tem uma folha. Por causa disso, o quati está magro, não  
se deve matar, nessa época (inverno). Quati é o fruto do cedro. O quati já é um cedro.  
(Menezes 2006: 139)

Na  história  dos  irmãos  relatada  em  1874  pelo  cacique  João  Roberto,  o  aspecto 

“funcional” da cestaria – isto é: como cesto cargueiro – para o ogro Anhã (outro nome para 
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Xariã) também é enfatizado, apesar de ser narrada sua a produção:

MITO GUARANI: OS IRMÃOS
Em uma ocasião os dois irmãos, Derekey e Derevuy21,  viram um bando de quatis 

numa árvore. Não conseguiram matar pois suas flechas eram pequenas, então gritaram por 
ajuda:  reponderam e apareceu um homem de altura mediana,  reforçado de membros,  com 
olhos verdes e corpo vermelho, trazendo na mão um grande cacete, era o Anhan. 

Ele mandou Derekey trepar na árvore para sacudir os quatis, quando estes atiravam-se 
de cima,  Anhan os matava a pauladas e deixava as fêmeas prenhas escaparem. Faltava um e 
Derekey não queria sacudi-lo, com medo que Anhan o matasse também. Anhan queria que o 
derrubasse: sacudiu o galho, e o quati, que era o chefe do bando e ativo saltou muito longe. 
Anhan se zangou e quando Derekey descia deu-lhe uma paulada e o derrubou. Fez um cesto 
(“jacá”) de cipós, colocou Derekey e  os quatis e foi carregando na cabeça, mas a carga era 
muito pesada e o mato espesso: Anhan cansou e desceu o cesto, sentou-se limpando o suor  
com as  mão,  disse :  "é melhor fazer  primeiro um caminho e depois  carregar  o  cesto;  do 
contrário canso e não ando". 

Anhan  se  afastou,  então  Derevuy  tirou  Derekey  do  cesto  e  colocou  uma  pedra 
embaixo dos quatis, onde estava seu irmão: levou-o e escondeu-o. Anhan carregou o cesto e 
levou-o a  sua  morada;  Derevuy chamou o  irmão,  mas  este  não  respondia,  parecia  morto; 
Derevuy colocou-o de pé, então ele falou e disse que tinha fome, Derevuy colheu guabirobas e 
Derekey as comeu ficando forte: seguiram o caminho de Anhan. 

Anhan chegou em casa e a filha veio encontrá-lo, dizendo: "Meu pai (“xerú”), quanta 
caça..." Anhan: "No fundo do cesto está melhor", filha tirou os quatis e virou o cesto e caiu a 
pedra. Anhan ficou zangado e disse que ia procurar a caça dele e saiu correndo. Derekey e 
Derevuy o  avistaram:  colocaram  uma  pedra  grande  no  caminho  e  esconderam-se,  Anhan 
tropeçou na  pedra  que  levantou-se  transformando-se  em veado  e  correndo  dizendo  "Méé, 
méé", Anhan correu atrás, Derekey fez uma laçada de cipó e, quando o veado estava cansado,  
laçou-o e entregou ao Anhan.

 Anhan convidou-os a morar com ele, Derekey aceitou; Derevuy se casou com a filha 
de Anhan, moça bonita, esta teve um filho; quando Anhan andava verificando se as árvores 
estavam forte para resistir ao vento que tinha de vir, Derekey e Derevuy fugiram levando o 
filho - andaram muito tempo e pararam numa montanha, cansados. (Borba 1908: 67-68)

O motivo do ogro encestador e caçador de quatis, que aqui é Anhã, está presente de 

modo rápido num mito apinayé22 do desaninhador de pássaros (Nimuendaju 1983: 117-12023). 

Quanto ao motivo do  diadema ardente – que entre os guaranis eventualmente está junto com 

o ogro encestador – ele aparece em um mito em que seu dono é um pica-pau, e constitui parte 

das narrativas apinayé sobre Sol e Lua (Nimuendaju 1983: 121).

Num mito yudjá, Sol não é mais a vítima, mas é o ogro predador, o qual cumpre sua 

função  utilizando  um diadema ardente  (Villas  Boas  e  Villas  Boas  1975:  96-100)24.  Uma 

21 Os nomes são muito parecidos em apapocuva e mbya: Nhanderyke'y [Ñanderyqueý] = “nosso (incl.) irmão 
mais velho [rykey]” – isto é:  de -yke'y que designa B,  FBS,  FZS e MZS mais  velhos que Ego.  -Ryvy'i 
[Tyvyryí] = “seu irmãozinho mais novo”  – isto é: de -yvy que designa  B, FBS, FZS e MZS mais novos que 
Ego, com o diminutivo 'i (Nimuendaju 1987: 56-57; Ladeira 2007: 178).

22 Os apinayés são do grupo Jê Setentrional; alguns os classificam como Timbira Ocidental.
23 Indexado nas  Mitológicas como M9 e resumido da versão em inglês (Nimuendaju 1939: 154-158), da qual 

cito a tradução.
24 Outras mitos similares ao apopocuva são indicados em Nimuendaju 1987: 114.
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versão mbya paraguaia diz o seguinte:

Después de estas cosas hizo Nuestro Padre Pa’i un adorno de plumas para la cabeza. 
Con fuego lo hizo; lo dio a Charĩa. Yendo él por la pradera, olió quemazón: ardía el 
adorno que llevaba en la cabeza. Penetró en un pantano y salió: todavía ardía. De allí  
corrió por el campo, incinerándose. Cuando se hubo apagado, Ñande Ru Pa’i sopló 
sobre las cenizas convirtiéndolas en mbarigui, jejenes, moscas chupadoras y tábanos. 
Reventó el intestino de Charĩa. “Chõrõrõ rõ”, dijo. Voló un pedazo de su intestino y 
cayó en la maleza, convirtiéndose en la perdiz tataupa [inambu chororõ], dueña del 
fuego; por ello hasta ahora no siente el frío. (Cadogan 1997: 135)

Sobre o episódio dos quatis,  Lévi-Strauss (2004: 100) – antes de resumir a 

versão  anotada  por  Cadogan  (1997:  132-133),  indexado  como  M13 –  já  indicou  que  “O 

episódio  de  caça aos  quatis  (Nasua socialis25)  em M9 tem uma grande difusão.  Pode ser 

encontrado até na América do Norte, onde os quatis são substituídos por castores”.

A produção do ogro no mito contato pelo mbya Perumi tinha como intenção uma 

cópia, que foi exagerada. Nisso é concordante, mas agora como codificação da enunciação 

linguística, o caráter do(s) ogro(s) atribuído no mitos do ogro encestador no fato de ele(s) 

ser(em)  falante de um idioleto (ou falantes de um dialeto) risível(is), alvo do etnocentrismo 

linguístico dos falantes de um bom guarani. No caso do mito do encestador a característica 

pertinente do ogro que atua sobre a cestaria é antes o fato de ele ser um predador e necessitar,  

como causa final do cesto, de um meio de armazenamento e transporte de sua presa.

Por último, para indicarmos mais algumas transformações externas aos guaranis deste 

mito, podemos indicar que em M28 warao [warrau]26 (Lévi-Strauss 2004a: 136-138), há uma 

ogra encestadora em oposição a dois irmãos e é também o irmão mais velho que é encestado. 

Nesta  história  também  ocorre  um  casamento,  do  predado  com  as  filha  da  ogra;  mas 

diversamente do mito guarani a cesta deste mito é mais eficiente, pois é tampada, e são as  

filhas da ogra que ao se apaixonarem-se pelo humano caçado o salvam de ser consumido.

25 Creio que o nome científico atual seria Nasua nasua.
26 Gentes linguisticamente isoladas, localizados no delta do Orinico, no litoral guianense.
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1.4. Interlúdio comparativo: O urucu e a diferença: o queimado e o sobrenatural.

Depois de ter estabelecido algumas das relações do caráter do ogro com seus usos da 

cestaria, façamos uma análise comparativa dos mitos de origem dos insetos. Assim sairemos 

da caracterização de Anhã/Xariã, que nos explicita certas dimensões do mito, para examinar 

como esta correlação ornamento/ferimento se dá em outra base etnográfica. Utilizamos este 

procedimento pois o esquema da origem de insetos excede a caracterização do personagem 

em questão e  é  autônomo em relação a  ele  –  do ponto de vista  da mitologia de outros  

ameríndios.

Talvez,  devido a um  ferimento de cabeça estar correlacionado no mito apapocuva 

com a flor que é um ornamento de cabeça e, quando passamos para o mito mbya, com o 

motivo do diadema ardente, pudéssemos reafirmar que:

La pensée amérindienne, qui compare souvent la fièvre à un chaud vêtement, met en 
corrélation  et  opposition  les  blessures  et  autres  affections  cutanés,  qui  sont  un 
revêtement  naturel,  et  les  parures,  elles  aussi  visibles  du  dehors  et  qui  sont  un 
revêtement culturel. Celles-ci ont des vertus magiques qui accroissent la vitalité du 
porteur; celles-là au contraire l’affaiblissent. (Lévi-Strauss 2008b: 1356)

Se no mito apapocuva é uma mistura entre ferimento (cabeça escalpelada), urucu, 

pimenta e exposição ao sol que resultam em “queimação” e explosão, isto não se dá da 

mesma forma para os wayanas27:

MITO WAYANA: A ORIGEM DOS MOSQUITOS
No porto da aldeia apareceu um rapaz chamado Iekara. Então namorou uma moça 

bonita, e pediu para o pai e para os irmãos para casar com ela. Ele fedia muito, tipoké, (tinha 
odor de peixe,  pitiú).  Pediram para a mulher  pintá-lo de urucu. Ela falou para ele  que o 
pintaria mas ele disse: “Não faça isso, eu não quero, eu não posso, vai me matar!” Ninguém 
aguentava seu cheiro: ele não era gente, era  wayanaimë (“«gente sobrenatural», designação 
genérica para os  entes  que têm aspecto humano,  mas possuem a  essência  predatória  dos 
sobrenaturais”).

Um dia agarraram ele e passaram no urucu, com xipë [uma pintura facial odorífera]. 
Ele adoeceu e pediu para não o cremarem, as cinzas iam virar mahak, carapanã (Diptera sp.). 

27 Gentes  da  família  linguística  caribe,  mais  especificamente  do  agregado  wayana-aparai,  que  são  caribe  
oriental, uma subdivisão do ramo caribe central. Embora “Gildea (1997b) pone en dos subramas distintas al  
wayana, por una parte, y al  apalaí que sería, entonces, más cercano al conjunto tiriyó-carib, que del wayana”  
(Fabre 2005). Localizados no maçico guianense oriental.
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Logo morreu e a mulher pediu para jogar ele na água, mas seus pai e irmãos não quiseram e o 
queimaram: no dia seguinte o vento espalhou as cinzas que se tornaram mosquitos. Por isso 
os wayanas dizem: Iekará é  mahakyum, “criador dos mosquitos”. (Velthem 2003: 412-413; 
423)

A  armação  do  mito  opera  com  uma  codificação  cosmológica  (gente  versus 

sobrenatural), qualificada olfativamente (cheiroso versus fétido), que corresponde a diferentes 

efeitos em um plano cosmético, o da agência do urucu em diferentes seres (ornamento versus 

ferimento).

(gente : sobrenatural) [codificação cosmológica]
:: (cheiroso : fétido) [codificação olfativa]
:: urucu(ornamento : ferimento) [codificação epidérmica/cosmética]

Pitpë é o termo genérico com o qual os wayana descrevem os revestimentos dos 

diferentes seres (Velthem 2003: 235). Além dos casos em que espécies são identificadas 

segundo sua coloração, sua “pintura corporal” – assim os animais são “pintados” (pp. 235-

236)  –,  existem  “formas  decorativas”  que  corresponderiam  à  cultura,  à  natureza  e  à 

sobrenatureza, sendo representações do “ser paradigmático” desses domínios. O domínio da 

cultura que está  ligado a condição de ser wayana é  definido pela  pintura unicolor  com 

urucu, chamada tonophem. O pontilhado é tïmirikem, que significa “com pintas” e reproduz 

a  pele  do  jaguar  e  representaria  metonimicamente  a  natureza.  O  listrado,  tepiatxem, 

representa o arco-íris, que é  Kamanaimë, uma anaconda-muçum primordial, e também a 

sobrenaturalidade  em geral  (pp.  236-237).  Além destas  há,  em outro  escrito  da  mesma 

autora, um padrão que representa a borboleta (triângulo) e expressa o domínio dos espíritos 

(pp. 54). 

Em oposição às peles quando são qualificadas como brancas ou escuras – como no 

caso de adoecimento, reclusão/resguardo ou viagem, e que são tonalidades que podem ser 

associadas  a  sobrenaturais  –, a  coloração  própria  para  se  usar  é  o  vermelho.  Um dos 

etnônimos dos wayanas foi inclusive Roucoyen ou Urucuiana. 

A pessoa  que  está  integrada  à  sociedade  e  que,  portanto,  recebe  uma  decoração 
culturalmente elaborada e aplicada é considerada vermelha ou avermelhada,  pitpë 
takpiré, porque a pintura de urucu que recobre seu corpo tem efetivamente essa cor. 
(Velthem 2003: 257)

24



Desta pintura se diz  onotiau (“usando urucu”) e é aplicada por mulheres, uma de 

suas funções é evitar odores desagradáveis,  tïpomné,  ditos simiescos,  sendo o cheiro de 

urucu fresco apreciado – esta sensação é designada como onot pokín (pp. 258-259).

No mito wayana, o urucu que é ornamento com cheiro apreciado do ponto de vista 

dos wayanas – ou meio para a produção do corpo na condição de humanidade – mas causa 

ferimento a Iekará, um wayanaimë, sobrenatural fétido. E assim pode ser reafirmada dentro 

deste  mito  a  correlação  e  oposição  entre  ornamentos  e  ferimento  que  apontamos  na 

transformação de um mito para outro (mbyas → apapocuva). 

Podemos apontar para uma oposição similar ao caso dos wayana para os arawetés28 

em que os humanos (bïde) têm como pintura corporal cotidiana o urucu, enquanto os deuses 

usam jenipapo – mas os deuses-canibais não são fétidos como o sobrenatural Iekará e sim 

perfumados (Viveiros de Castro 1986: 149-150). Como para os wayanas, o urucu também 

tem para os arawetés um sentido de estado normal dos humanos e é utilizado só a partir de 

determinado estágio da produção do corpo:

Dias após o nascimento [...] as crianças já comem cará, batata e banana, mastigados 
pela mãe. Mandioca, milho, outras frutas e carne só são introduzidas na dieta quando 
elas já estão “prontas” (aye) – isto é, quando já demonstram “consciência”, depois 
passam a engatinhar, andar, etc. – que é também quando recebem o nome, e podem 
ser pintadas de urucum, símbolo do estado normal de saúde (doentes não se pintam) 
e da comunidade dos viventes. (Viveiros de Castro 1986: 448-449)

Já os wajãpis29  apontam que os sobrenaturais não gostam do cheiro do urucu (de 

modo  simétrico  ao  mito  wayana,  em  que  os  humanos  não  gostavam  do  cheiro  do 

sobrenatural) e que por isso não se cobrem de urucu na aldeia, mas nas caminhadas na mata 

e viagens no rio, com objetivo de afastá-los. Esse costume não só inverte o mito wayana 

mas o que os os wayanas fazem nos rios: não viajam com urucu, que atrais sobrenaturais 

aquáticos: “o afastamento é conseguido graças a um odor corporal, a cabelos desalinhados, 

a tangas velhas” (Velthem 2003: 261). Crevaux comentando sobre as “tatuagens” feitas de 

jenipapo dos wayanas relatou que “Jamais les Roucouyennes ne se mettent en voyage sans 

s'être fait teindre la veille du départ.” (1883: 11230). Já na floresta eles também usam urucu 

contra sobrenaturais: neste caso os  iolok,  associados as doenças e que não percebem nem 
28 Gentes tupis-guaranis do ramo V, ou grupo do Xingu-Tocantins-Gurupi. Localizados na amazônia oriental.
29 Inimigos tradicionais dos wayanas, tupis-guaranis como os arawetés, mas do ramo VIII ou grupo amazônico 

setentrional.
30 Observando que em Velthem (2003: 265) esta citação está sem página e indica um ano errado.

25



apreciam seu vermelho (Velthem 2003: 261, 424).  Observemos também que os wayanas 

praticam cremação dos mortos (Morgado 1994: 77), procedimento este que aplicado a um 

sobrenatural no mito é a causa imediata da origem dos insetos.

Para os wajãpis, a pintura de urucu31 teria uma função unicamente de esconder e 

dissimular  a  presença  dos  humanos,  assim  também  os  xamãs  não  utilizam  o  urucu 

exatamente  para  manterem o  contato  com seus  auxiliares.  Os  recém nascidos  não  são 

pintados com urucu pois desapareceriam, emagrecendo até a morte (Gallois 1992: 217, 226, 

228).

Para  os  apapocuvas  o  urucu  assume  uma  agência  em outro  plano.  Os  tacuapú 

[tacua(pú)],  “taquara  de  dança”  instrumento  idiofone  das  mulheres  apapocuvas  eram 

decorados com urucu:

Um pedaço de um metro de taquara branca, tendo uma ponta fechada com um nó e a 
outra aberta,  é adornado na borda superior e no centro com uma coroa de penas 
multicoloridas, sendo acrescentado, às vezes, ainda, riscos ornamentais e pintura de 
urucu vermelha. As mulheres e moças, ao acompanharem o ñanderú-poraí [canto], 
sentadas no chão, batem forte a  tacuá com a ponta fechada, o que produz um som 
surdo. (Nimuendaju 2001: 145; para uma descrição mais detalhada do instrumento 
apapocuva ver Nimuendaju 1987: 80-81, onde novamente cita o urucu)

Nimuendaju apontou como “apetrechos habituais para o canto e para a pajelança” os 

diademas, maracás, taquaras de dança e a pintura de urucu (de modo inverso dos wajãpis, 

onde o xamanismo se opõe ao uso de urucu):

[…] que é aplicada nos rostos dos dançarinos, e que consiste geralmente de uma 
simples mancha redonda em cada face – maior ou menor, segundo o gosto de cada 
um; podem ocorrer ainda linhas verticais e horizontais largas, linhas em forma de 
cruz, assim como triângulos e círculos. Estes dois últimos padrões são feitos com um 
pedacinho de bambu que funciona como carimbo. Mais raro é o uso de uma linha 
que divide o rosto ao meio, indo da raiz dos cabelos até o queixo. Outros ainda se  
lambuzam de modo pouco estético, limpando os dedos pintados de vermelho na testa 
e  nas  faces.  Em Mato  Grosso  ocorre  também a  pintura  preto-azulada  feita  com 
jenipapo (ñandypá), muito apreciada pelos Kayguá. No leste, contudo, vê-se apenas 
a pintura vermelha com urucu (yrucú). Também este costume torna-se cada vez mais 
raro. (Nimuendaju 1987: 84)

31 Preparada por mulheres e geralmente misturada com gordura de macaco, de anta ou óleo de andiroba que  
recobre a superfície do corpo de maneira homogênea e no rosto pode aparecer na forma de motivos simples  
como listras e bolas.
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O urucu como pintura corporal também era para os apapocuvas o principal operador 

para a realização da “magia do amor” (mbajé) (Nimuendaju 1987: 74), e usado no batismo 

(nimongaraí) (Nimuendaju 1987: 89). Ao contrário dos apapocuvas que denominavam o 

urucu de  yrucú  (Nimuendaju 1987: 84, 140), os mbyas (e chiripas) o denominam  jegua 

(Oliveira  2009:  92;  Galante  2011)  –  palavra  esta  que  significa  “adorno,  enfeite  ou 

maquiagem” e a ação de adornar-se (Dooley 2006: 65). De -jegua deriva a palavra jeguaka, 

isto  é:  “diadema”  –  que  em  apapocuva  é  acanguaá (Nimuendaju  1987:  83-84).  Não 

conseguimos  informações  suficientes  sobre  o  uso  do  urucu  entre  os  mbyas,  embora 

certamente  seja  um erro a  afirmação de Schaden sobre a  ausência de seu uso entre  os 

mbyas, quando comentou sobre o uso do urucu nas diferentes “parcialidades” guarani:

Ao passo que os Nandéva e os Kayová fazem uso do urucu para pintura do corpo e  
de alguns de seus objetos – os últimos, aliás, em grande escala – não encontrei nunca 
o uso desta tinta entre os Mbüá. A sua ausência, se comprovada, seria importante 
caráter  distintivo,  dado  o  relevo  que  o  urucu  tem especialmente  nas  cerimônias 
kayová. (Schaden 1963:91)

Ao contrário do mito apapocuva, em que o urucu aparece com uma fraca agência 

(sendo parte da mistura que “queima” quando exposta ao sol) no mito wayana temos uma 

forma forte do urucu (ele próprio causador de ferimentos e de morte, sendo que o cadáver 

será queimado – agora num sentido próprio).  Isto poderia ser interpretado pelo fato urucu 

não servir como uma demarcação de limites cosmológicos, como entre os wayanas, e de 

modos  diversos  entre  os  arawetés  e  wajãpis.  De  uma  base  etnográfica  para  a  outra  o 

esquema mítico assim se transforma:

apapocuva(origem dos insetos) = 
f ([urucu+pimenta+sol, na pele ferida de sobrenatural] → “queimam” → explosão e 

morte)

wayana(origem dos insetos) = 
f (urucu em pele sobrenatural → doença e morte → queimado)

Entre os arawetés32 o mito faz parte da história dos irmãos que têm sua mãe morta 

(geralmente) por jaguares. Assim se assemelha ao caso apapocuva e diverge do caso wayana 

32 Que são da mesma família linguística que os mbyas e apapocuvas embora de ramos diferentes, e que parecem 
ter uma teoria da pintura corporal mais parecida com a dos wayanas do que com a destes guaranis.
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–  em  que  estas  duas  narrativas  estão  separadas.  Na  mitologia  araweté,  na  wayana,  na 

apapocuva e na wajãpi (bem como alhures) os dois irmãos, os “gêmeos”, não são Sol e Lua 

como acontece entre os mbyas, altoxinguanos e outros: 

MITO ARAWETÉ: A ORIGEM DOS ANIMAIS
Numa época posterior a separação do céu e a terra por Aranãmï, em uma grande 

festa de cauim, Ñã-Maï ("Jaguar-Divindade" - “é apenas seu nome”, não tem nada a ver com 
os  jaguares),  vingando-se  da  morte  de  sua  mãe  nas  garras  da  Ñã  nowï'hã  (a  onça 
monstruosa),  transformou humanos todos nos animais de hoje:  gavião-real,  urubu, onças, 
ariranhas,  guaribas,  macacos-prego,  cuxiú,  cutia,  caititu,  anta,  mutuns,  tucanos,  veados, 
jacus, pacas, tamanduás... Transformou-os por intermédio do chocalho aray (e o tabaco); os 
peixes foram criados de um modo diferente: foram transformados a partir do cocho de inajá 
(que virou o trairão), a esteira tupe (matrinxã), abano de fogo, a mão de pilão... 

Mosquitos  e  outros  bichos  nocivos  -  aranhas,  escorpiões  -  foram  criados  por 
Mikora'i ("filho da gambá", “é apenas seu nome”, não tem nada a ver com os gambás, irmão 
de Ñã-Maï) da fumaça de uma fogueira. (Viveiros de Castro 1986: 224)

Assim como no mito wayana aqui é a fogueira o operador da criação dos bichos 

nocivos, mas está ausente a presença do urucu. Junto com este meio de transformação há 

mais outros dois: o tabaco e o chocalho transformam humanos em animais, e os peixes são 

criados a partir dos artefatos de insumo vegetal.

1 humanos –chocalho+tabaco→ animais
2 artefatos de insumo vegetal –chocalho+tabaco→ peixes
3 fogueira –fumaça→  bichos nocivos

 A versão wajãpi  que  temos é  curta:  “Jadis,  des  Wayãpi  tuèrent  un homme et  le 

brûlèrent.  Puis  ils  soufflèrent  sur  ses  cendres.  D’elles,  sortirent  alors  tous  les  insectes 

nocturnes” (contado por Yawalu 1975 em Grenand 1982: 293). Aparentemente os wajãpis 

não só invertem a teoria sobre o urucu como no mito (pelo menos nesta versão) não existe a 

elaboração que há no mito wayana.

mbya (diadema em chamas –cinzas→  bichos nocivos)

mbya 2 (diadema em chamas → cinzas do ogro cremado –assopro→  insetos noturnos)

apapocuva (cabeça escalpelada e com pimenta –exposição solar→  bichos nocivos)

wayana (cinzas da cremação de um sobrenatural –vento→  bichos nocivos)

araweté (fogueira –fumaça→  bichos nocivos)
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wajãpi (cinzas de um homem morto e cremado –assopro→  insetos noturnos)

Notemos  também que  no  mito  mbya  gaúcho  (relatado  por  Perumi)  o  motivo  de 

Nhanderu ter lançado um raio no diadema de Xariã foi por este ter  copiado  a produção 

daquele. Assim temos um fogo produzido no diadema (ornamento que queima) do outro. Já 

no mito apapocuva os gêmeos fizeram flores em suas cabeças e Añãy quis também uma 

cópia; Tyvyryí o escalpela e passa pimenta e urucu, mandam-lhe ficar ao sol (um ferimento, 

que era para virar um ornamento, mas que “queima”). Esses dois procedimentos têm um 

paralelo em M139 krahô: “O ogro quer uma pintura tão bonita quanto a de sua noiva [cópia de 

um ornamento], e os homens dizem que para isso ele deve ser assado num moquém. O ogro 

concorda, e morre queimado” (Lévi-Strauss 2004a: 290)33.

33 Há outro paralelo da mitologia que estamos estudando com este mito krahô, cf.3.8 Origem da pesca.
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1.5 Quem consome: mbya e  jurua

E,  se  quiser  que  a  terra  queime  novamente,  tirarei  o  gancho.  E  nenhum 
Ñande  Jara,  nenhum  Nosso  Senhor,  o  recolocará.  Então  nada  existirá,  e 
partiremos  todos.  Não  haverá  mais  habitantes  sobre  a  terra.  Os  que 
chamamos de homens brancos não existirão mais,  serão todos destruídos. 
Esses homens diferentes, quando não querem mais seus trapos, jogam-nos 
para nós (um sábio pajé, “falando como deus” em Clastres 1990: 134)

Depois de passarmos pela análise comparativa de mitos que transformam  alguns dos 

aspectos  do mito  mbya que  tomamos como referência,  voltemos  a  análise  etnográfica de 

como os mbyas descrevem os não-indígenas, os  jurua. Pois para além da oposição entre os 

seres que produziram os cestos arquetípicos, outra codificação presente na armação do mito 

de Perumi é de quem atualmente consomem os diferentes tipos de cestaria. O mito trata da 

origem dos tipos de cestos: os que serão utilizados pelos mbyas e os que serão produzidos 

para serem comercializados para os não-indígenas. Uma associação entre o ogro (o produtor 

mítico) e os não-indígenas (consumidores atuais) foi indicada na etnografia em que está o 

mito em questão:

Os Mbyá  possuem vários  relatos  míticos  em que  apontam os  jurua  como seres 
bárbaros  ou  inferiores,  um  grupo  que  é  o  seu  oposto.  A destinação  dos  ajaka 
decorados  com  motivos  complexos  para  a  comercialização  com  a  sociedade 
englobante está  intimamente associada  com a homologia  que muitas  vezes  se faz 
entre  Charĩa  e  jurua. Foi Charĩa quem criou os motivos complexos e contrariou o 
que foi estabelecido por  Ñanderu. Perumi, argumentando sobre as distinções entre 
Mbyá e jurua, afirmou que “jurua é como Charĩa, cria como ele”. Juancito foi mais 
enfático em um diálogo na Lomba do Pinheiro (1996): “Charĩa e  jurua  é tudo a 
mesma coisa.” (Assis 2006: 276)

Alguns mbyas do Rio Grande do Sul caracterizam a música jurua como ligada a Anhã 

ou ao -jepota34 (Stein 2009: 75, 190). Perumi relata que Nhanderu, criando o mundo, fez as 

matas para os mbyas e o campo para os jurua, mas estes, descontentes, foram transformando 

as matas em campo. Na versão do mito de Sol e Lua contada por Kandino – de Salto do jacuí  

34 É a sedução e transformação em animal (“metamorfose”, “metempsicose”), mais adiante aprofundaremos 
melhor esta noção.
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– os jaguares que devoram a mãe deles são  jurua (Assis 2006: 277). Em várias versões do 

mesmo mito anotadas por Litaiff (1999: passim) os jaguares são identificados ou congruentes 

com Anhã.

Nimuendaju (1987: 54) apontou, para os apapocuvas, que algumas das características 

do Añãy codificadas em outro mito (Nimuendaju 1987: 140, 150) podem ter sido inspiradas 

nos  kaingangues  –  sendo  que  Telêmaco  Borba  o  informou  que  os  “kayguás”  (talvez 

antepassados dos  que  hoje chamamos  mbyas)  do  Paraná  designavam os  kaingangues  por 

Añãy. Poderíamos, talvez, comparar esta associação que os apapocuvas e kayguas de uma 

tribo  inimiga  ao  Añãy com  a  associação  que  os  mbyas  fazem do  Xariã/Anhã  aos  não-

indígenas. 

Os mbya (“mijnihas”) pesquisado por Vellard no Paraguai indicaram, que ao Sul35 é a 

morada de  Oreru  [Oré rou]36 – “si loin qu’il ne peut s’occuper des hommes de façon bien 

attentive” (Vellard 1939: 169). Oreru é o criador da dos mbyas, e de outros índios, mas não 

dos brancos (Vellard 1939: 168). Em um artigo anterior, Vellard coloca como não tão certo 

que Oreru criou os outros índios (Vellard 1937: 374). Em oposição aos brancos que, ou não 

foram criados pelo deus, ou são correlacionados a Charĩa/Anhã, os mbyas são “os verdadeiros 

filhos de deus” (mbya Mariano Aguirre, de São Miguel das Missões-RS, em Moraes 2010: 58, 

174).

“Segundo os Mbyá,  Sariá [Xariã] (que pode ser comparado ao diabo) faz tudo ao 

contrário  de Ñanderú (principal  divindade  Mbyá-Guarani).  Sariá cria  corpos  pesados, 

enquanto  Ñanderú  cria corpos perfeitos.  Ñanderú  criou os Mbyá, enquanto Sariá criou os 

juruá” (paráfrase de Rodríguez 1999 em Tempass 2005: 102, n.67)

 A correlação e oposição de Charĩa (um produtor-imitador exagerado) a Nhanderu (um 

produtor-autêntico e de simplicidade), talvez possa ser considerada homóloga com a oposição 

entre brancos e mbyas que imputa àqueles um exagero numérico. Outro nome para os não-

indígenas é “aqueles que são muitos” (heta va’e kuery) [etava kuére].  Também os mbyas 

indicam um exagero nas atitudes e uma menor qualidade nos não-indígena: os mbyas são 

poucos, mas bons, verdadeiros e cuidam das criações de Nhanderu. Outro modo de denominar 

os não-indígenas é “aqueles que foram gerados neste mundo” (yvypo kuery37) [yvyipokuére] 

35 Nas etnografias sobre mbyas é recorrente a localização ao Leste.
36 Oreru, que significa “nosso pai” assim como Nhanderu, sendo o “nós” de ore exclui aquele com quem se se 

fala e o “nós” de nhande inclui.
37 Esta tradução que fiz me parece meio incerta, mas se for isso é “os que são habitantes deste mundo”.
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(Ladeira 2007: 40) – isto é: eles não foram criados na primeira terra, que era própria dos 

mbyas (Ladeira 2007: 81, 85-86).
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1.6. Qualidades do produto: conotativo e denotativo

Os grafismos da cestaria são também caracterizado de dois modos diferentes no mito: 

os de Nhanderu são majoritariamente para e os de Xariã. A palavra  para pode significar 

“enfeite com contraste entre claro e escuro” sendo guyrapa para “trança para arco”. Também 

significa  “escrita”: assim  kuaxia  para é  “papel  escrito”  e  ipara  va’e,  além  de  poder 

denominar o jaguar, pode significar “escrita”;  imboparaare = “autor, escritor ou enfeitador 

de algo” (Dooley 2006: 136); -mbopara = “pintar”, “trançar”, “escrever” (Garlet e Soares 

1998: 267). -para também pode ser entendida como uma representação de caráter abstrato, 

conotativa,  enquanto  -a'angaa [ra’anga]  é  uma  representação  figurativa,  denotativa  – 

também pode designar fotografia. 

Essa distinção torna-se clara quando o Mbyá João Paulo [filho de Perumi, que narrou 
o mito] utiliza essas categorias para diferenciar escrita e fotografia, sendo a primeira 
entendida como para e a segunda como ra’anga. (Assis 2006: 257)

Assim:

(para : ra’anga) :: (escrita : fotografia)
:: (conotativo : denotativo)

O substantivo  taĩ ra’angaa, que literalmente é “imagem de dente”, designa “chapa 

dental”;  mba’emo  ra’angaa =  “desenho  ou  imagem  de  algo”  (Dooley  2006:27).  A 

interpretação em Dooley (e  seus  informantes)  não  é  oposta  a  do mbya João Paulo e  sua 

antropóloga Soares de Assis, visto que ela aponta também para a oposição escuro/claro como 

definidor de para.
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1.7  Qualidades do produto: dicromia e  policromia

A dicromia  é  obtida  pelos  mbyas  com fibras  da  casca  da  raiz  de  imbé  (guembe) 

(Sánchez e Giraudo 2005: 203), também chamado  guembe pi ou grafado como  gaĩbe. Este 

cipó se refere as espécias do gênero Philodendron (ou Philodendrum)38. O guembe deve ser 

colocado numa infusão com cinzas para ficarem com a coloração desejada (Assis 2006: 253). 

Na linguagem cortês que os mbyas utilizam em contextos rituais o guembe é ka’aguy poty, 

“flor da selva”, foi criado por Nhanderu Pa’i e a cobra é sua dona (Cadogan 1971 citado em 

Mordo 2000: 91; Cadogan 2011:73).

A raíz del gwembe se despoja de su cubierta exterior, se corta en sentido longitudinal, 
y se raspa a fin de dejar en la superficie su capa más brillante. Una vez preparada, se  
corta nuevamente a lo largo, dando por resultado cintas de grosor variable, de 5 o 6 
milímetros  de  ancho,  que  permiten  la  realización  de  los  tramados  más  delicados. 
(Mordo 2000: 108)

Outra coloração pode ser obtida produzida com raspas da casca de ka’atigua (Trichilia  

catigua) esfregadas nas fasquias de taquara (Assis 2006: 253). Do caule  Trichilia calusenii 

também foi indicado a extração de corante por decocção em outras aldeias mbyas do Rio 

Grande do Sul (Lindenmaier 2008: 38). Apesar da observação de que:

Originalmente,  usava-se  um único  contraste  em um tom marrom que poderia  ser 
obtido tanto com a pigmentação de fasquias de taquara ou com o uso de fibras de 
guembe tratadas. Para a pigmentação, usavam raspas de casca da árvore ka’atigua. 
As raspas frescas eram esfregadas nas fasquias, que progressivamente iam adquirindo 
uma coloração marrom escura.[...] os pigmento vegetais possuem uma variedade bem 
mais  restrita  de  matizes  e  cores,  enquanto  os  feitos  à  base  de  anilina  são  mais  
variados. (Assis 2006: 253) 

Os  ava  chiripas  e  mbyas  de  Misiones  indicaram  uma  variedade  considerável  de 

matizes  produzidas  com recursos  vegetais.  Da  raspagem de  Trichilia  catigua com facão, 

38 Sendo  as  seguintes  espécies  e  usos  identificadas  nas  etnografias  mbyas  (e  ava  chiripas  de  Misiones).  
Philodendrum  selloum (Assis  2006:  253,  n.155);  Philodendrum  bipinnatifidum (que  é  sinonímia  de  P. 
selloum): usado pelos mbyas e ava chiripas em Missiones onde é usado para confeccionar tapetes e cestaria,  
onde as  raízes  aéreas  são usadas para confecção de alças  para cestas  utilitárias  (isto é:  em oposição as 
comercializáveis),  similares  as  apontadas  por  Assis  (Keller  2009:  33;  Sánchez  e  Giraudo  2005:  203). 
Philodendrum imbe: na aldeia de Krukutu em São Paulo (Massanet 2009: 28, 29); em aldeias do estado do 
Espírito Santo, onde são escassas e essa técnica só é usada para trançar zarabatanas, devido a escassez deste  
recurso (Lorenzoni e Silva 2009: 3) e em São Miguel das Missões (Marcon 2007: 249).
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produz-se lascas que são fervidas com cinzas de certas espécies arbóreas, que realçam a cor e 

espessam a solução; para tornar  mais aderente adiciona-se parênquima do caule de certas 

cactáceas.  A coloração pode variar conforme o tempo de fervura e a quantidade de água. 

Diferentes matizes podem ser obtidas: amarelo, mediante o emprego de cinzas de espécies do 

gênero Prunus, e com cinzas de Vitex megapotamica (tarumã), o marrom escuro. Com a parte 

mais  externa  de  outras  plantas  produzem  outras  cores.  Das  espécies  Plinia  rivularis 

(guaburiti) e Fagara naranjillo (mamica-de-cadela) produz-se verde-oliva. Produz-se marrom 

de  Patagonula  americana (guajuvira)39.  Vermelho  tinto  provém  de  folhas  da  trepadeira 

Arrabidaea chica (pariri ou carajiru).

Para obter o preto, misturam própolis de uma abelha da tribo Meliponini (Apidae) com 

caules ou folhas carbonizadas de diferentes espécies, especialmente taquaras e arbóreas de 

madeira fraca – como  Nectandra megapotamica (canela-preta),  Sapium glandulosum (pau-

leitero)40, Trema micrantha (grandiúva)41. Outras também podem ser utilizadas. A coloração é 

aplicada depois de raspada a capa fotossintética da taquara, e deixada alguns dias secando. 

Mas para obter uma cestaria com verde-pálido sobre fundo claro, deixa-se a capa superficial 

fotossintética, que é áspera, das fasquias de bambu (Keller 2010: 16-17; Mordo 2000: 106-

107).

A oposição cromático-estilística entre as mercadorias e os bens produzidos para uso 

indicada para o Rio Grande do Sul, por Perumi, também é similar para os mbyas de São 

Paulo:

O artesanato de uso doméstico e religioso não é comercializável. Muito mais simples, sem os 
adornos e as cores vibrantes, destina-se exclusivamente ao uso da comunidade. Somente sob 
encomenda, para museus ou exposições, os Guarani fabricam as peças (pilões, bancos, colares, 
maracás, cachimbos, cestos) que são vendidas novas, sem uso. (Ladeira 1984)

Esta  observação  insere  mais  uma  forma  de  circulação  que  é  a  encomenda  –  que 

também  relatada  no  caso  dos  cestos  cargueiros;  e  outra  oposição  desses  dois  tipos  de 

produção  seria  que  não  haveria  restrições/recomendações  na  produção  de  mercadoria,  ao 

contrário dos bens produzidos para autoconsumo (Assis 2006: 251-252). 

39 Encontramos diversas denominações para tal espécie em guarani:  guajayvi  (Lindenmaier 2008: 37; Dooley 
2006: 47), guajayvy (Tolomini e Rapachi 2009: 6), guajau’i em São Miguel das Missões (Ávila 2005: 110), 
yvyra miri no Rio Grande do Sul (Arnt 2010: 86), guajyuĩ [guadjyuï]em Mbiguaçu (Oliveira 2009: 92).

40 Em guarani kurupika’y  (designação de um grupo de mais de uma espécie).
41 Designada como Inga moroti (Noelli 1998: 1993), como kurundi’y (Noelli 1993 em Litaiff 1999: 102 n.85) 

como nherumi (Oliveira 2009: 94).

35



Esta oposição é objeto de uma narrativa menos “mítica” e mais “histórica” no Parque 

Lecocq, no Uruguai, por um mbya que tem relações com os mbyas do Rio Grande do Sul: 

Enquanto tomamos mate, Vicente [Villa] explica para a minha companheira que antes 
os ajaka eram cestos que as mulheres mbyá utilizavam para recolher sementes, frutas 
ou transportar outros alimentos. O  ajaka eté  —  o cesto antigo  —  era rústico, mas 
depois eles, ao saírem da selva paraguaia, ka´aguy, começam a comercializar para os 
turistas, acrescentando cores e desenhos. (Rodríguez 2003: 181)

Os mbyas da aldeia Araponga fizeram um filme42 que no início explica que as cestarias 

criadas por Nhanderu são discretas, mas não há problema em fazer uma multicolorida para a 

venda, pois elas são destinadas a sair da aldeia.

Assis  (2006:  252-253) aponta  para uma  lógica  das  necessidades  de  produção  de 

mercadorias-output  que se ligaria ao uso de pigmentos industrializados (mercadorias-input 

como  anilina, papel-carbono  e  Ki-suco43),  como  fatores  relevantes para  a  existência  da 

diferença de estilos;  ela aponta para duas coisas que poderiam causar este processo: falta de 

recursos vegetais e o gosto do turista – sendo que ela também indica a restrição técnica que a 

pigmentação vegetal teria uma capacidade técnica inferior, por produzir um espectro de cor 

mais restrito. Isto seria a determinação da oferta (técnica e produtividade do trabalho) pela 

demanda:

Ou seja,  as novas demandas comerciais contribuíram para a mudança tecnológica. 
Observa-se também que há uma diferença significativa no tempo empregado para 
produzir  um tipo  de  pigmento  em  comparação  ao  outro.  [...]  Observa-se  que  os 
pigmentos vegetais possuem uma variedade bem restrita de matizes e cores, enquanto 
os  feitos  à  base  de  anilina  são  mais  variados.  No  auge  do  período  de  maior 
comercialização,  ou  seja,  no  verão,  quando  o  fluxo  de  turistas  é  mais  intenso,  a 
produção de ajaka é grande e rápida para atender e aproveitar a demanda de mercado 
que  é  essencialmente  sazonal.  Assim,  esses  aspectos  parecem  contribuir  para  a 
progressiva substituição de uma técnica de coloração pela outra. (Assis 2006: 253)

Esta “restrição técnica” dos pigmentos  vegetais  em relação a  diversidade de cores 

pode ser questionada em outras localidades, além das informações já relatadas anteriormente:

Para Poty [de Paraty-Mirim] narra que quando começou a utilizar as cores nos cestos, 
encontrava todos os pigmentos que necessitava na própria natureza, quando morava 
no sul do país. Tal declaração desfaz o mito de que os M’byás só utilizam pigmentos 
artificiais. Na verdade o uso de cores já se tornou uma tradição e nada tem à ver com 
uma ruptura  imposta  pela  necessidade  de  venda  como querem alguns,  Para  Poty 

42 Url: <http://www.iteia.org.br/videos/ajaka-ete-i>.
43  Este último caso em Ladeira 1984: 143.
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complementa:  “Há muito tempo utilizo cores no trabalho,  mas aqui não temos as 
cores no mato. Só temos a carobinha que eu planto, para fazer o amarelo. Lá no sul 
tinha...”. As demais tonalidades são produzidas por um método artificial através do 
uso de anilina. (Nogueira 2005: 86)

Mordo (2000: 107), ainda se importando com a oposição “industrial”/“natural”, aponta 

que isso seria específico do caso brasileiro: “En contadas ocasiones, los tintes naturales son 

reemplazados por productos industriales, pero esta incorporación reciente es más frecuente 

entre los artesanos Mbyá que habitan en territorio brasileño” .

Para além desta discussão sobre a os insumos e as técnicas da cestaria produzida, 

cremos  que  é  relevante  analisar  antes  de  tudo  o  caráter  de  especulação  do  mito. 

“Consequentemente, sempre que se trata de cores nos mitos, devemos nos perguntar sobre o 

tipo de policromia em causa” (Lévi-Strauss 2004a: 369). O cromatismo das cestaria e de seus 

grafismos, que é caracterizada como negativa, em oposição ao uso de um número menor de 

cores e com – e o fato dessa oposição encontrar homologia com outras.

Ces propriétés sont abstraites de l’expérience par un travail de l’entendement. Elles 
consistent  en  rapports  logiques  qui,  en  raison  de  leur  nature  formelle,  peuvent 
admettre un grand nombre de contenus différents. (Lévi-Strauss 2008a:1182)

Para testar nossa hipótese da prevalência especulativa sobre as indicações de técnicas 

produtivas, iremos mais ao norte, passando pelas especulações sobre seres cromáticos.
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Capítulo 2

2.1. Cromatismos, cobras e fragmentação

Sob essa  justaposição  de temas  aparentemente  heteróclitos,  percebe-se  de modo 
confuso o funcionamento de uma dialética dos pequenos e grandes intervalos, ou, 
para  empregar  termos  apropriados  à  linguagem  musical,  do  cromático  e  do 
diatônico. É como se o pensamento sul-americano, decididamente pessimista por 
sua inspiração, diatônico por sua orientação, atribuísse ao cromatismo uma espécie 
de maleficência original,  tal que os grandes intervalos, indispensáveis na cultura 
para que ela exista, e na natureza, para que o homem possa pensá-la, só possam 
resultar da autodestruição de um contínuo primitivo, cuja força ainda se faz sentir 
nos raros  pontos em que sobreviveu:  ou em proveito do homem, na forma dos 
venenos que veio comandar;  ou contra ele, no arco-íris, que não pode controlar. 
(Lévi-Strauss 2004a: 321)

O kaiowa Elias Severo explicou que a mulher em período pós-parto deve se resguardar 

(ojekoaku) passando “uma cera de uma árvore” (ysy) e tomar banho de caldo de cedro para o 

arco-íris (jy’y) não encarnar (ojepota) nela (VvAa [Garcia org.] 2003: 212-213). Ele ainda 

disse sobre o arco-íris: “Isso não é gente, mas se manifesta como gente para levar um doente, 

às vezes antes de adoecer vem e se mostra para você como gente e te leva” (p.218). Schaden 

apontou (1974: 80) que o -jepota, que aparece glosado como “encantamento sexual”, também 

era chamado pelos mbyas de karugua. A palavra karugua também designa arco-íris e louva-

deus (Dooley 1996: 7, 81). O -jepota não é só sedução por um animal, mas sedução seguida 

de uma transformação em animal: a pessoa passa a viver com o bicho que o seduziu. Alguns 

dos responsáveis pelo -jepota são os jaguares, os veados, as cobras, os sapos e os queixadas 

(Schaden 1974: 83-84, 87).

Nascida a criança, que de um ou de outro sexo, pai e mãe se encontram em estado de  
odjekóakú [ojekoaku]. Antes da queda do cordão umbelical, a mãe não se pode lavar,  
não trabalha na roça, nem cozinha. Não come carne, salvo a de  kagwaré [kaguare] 
(tamanduá) nem chupa cana de açúcar. Depois de cair o cordão umbelical da criança, a 
mãe se lava e pinta com ytxý [yxy] o rosto, os pulsos, os joelhos e os tornozelos. A 
partir  dêste momento,  está  isenta de quaisquer  restrições.  Por  seu  turno,  o  pai  da 
criança trata de estar sempre pintado de ytxý [yxy] (nas mesmas partes do corpo), a fim 
de não ficar com karugwá [karuguá], nome que dão ao reumatismo articular e a outras 
enfermidades  das  juntas.  Tampouco  faz  trabalhos  pesados.  Permitida  durante  a 
gravidez, a coabitação é suspensa apenas nos dias de resguardo que se seguem ao 
nascimento da criança. (Schaden 1963: 85-86)
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Uma nota  explica que o  yxy  [ytxý] “é uma resina – 'borracha',  não cera – 

produzida pelas abelhas djateí [jatei] e eiretxú [?]. Para fazer a tinta, mistura-se a resina com 

fôlhas  de  takwapí  [takuapi]”  (Schaden  1963:  98,  n.7).   A  primeira  espécie  é  a  jataí 

(Tetragonisca angustula) a segunda talvez seja  Ei ruxu ou akã motõ (mumbuca, Melipona 

sp.); e o yxy  é  um  produto para a pintura44 é um pequeno cilindro de textura similar a da 

cerâmica crua, feito própolis de jatei com folhas carbonizadas e pulverizadas de takuarembo 

(Chusquea  ramisissima)  (Keller  2010:  16),  sendo  que  a  espécies  apontada  por  Schaden, 

takuapi, é Merostachys sp. 

 Em certos momentos esta sedução-metamorfose em direção à animalidade se torna 

mais provável.  Depois do parto, o pai (e a mãe, entre os mbyas) não pode(m) andar no mato, 

onde estariam mais expostos ao risco de serem seduzidos-transformados (Schaden 1974: 80-

84). Também há este risco no período nhemondyia [ñemondýiá] – isto é: durante e depois da 

menarca, em que não se deve sair muito de casa, nem olhar muito para o mato. A menina, 

neste período, teria o cabelo cortado45 em forma circular ou raspado e depois coberto com um 

pano – para evitar maus espíritos ou o -jepota, ou para evitar dores de cabeças e “friagens”; 

deve-se  alimentar  com alimentos  leves,  evitar  gordura  e  comidas  muito  doces  ou  muito 

salgadas (Schaden 1974: 85-86; Oliveira 2005: 78, n.6; João Lira da Silva 2008). Usa(va)-se 

também neste período yxy da abelha jataí (Verá, mbya da Tekoá Porã – Salto do Jacuí, em 

44 Que pode produzi os seguintes grafismos: akuchi rai [akuxi raĩ]: “dentes de cutia”, duas linhas paralelas em 
cada maçã do rosto - uso por homens solteiros (Keller 2010: 16);  araku pycha [araku pyxa]: “dedos de 
saracura”, três linhas radiais na maçã do rosto, semelhantes à pegada da ave, e uma cruz na testa - uso por  
mulheres solteiras,  que enunciam sua condição (Keller 2010: 16) ou  araku pisa, “dedo da saracura”,  ou 
araku pipo, “rastro da saracura”: no rosto em ambas faces e/ou nos pulsos da menina após menarca; também 
para afastar doenças e almas de parentes próximos mortos; uso feminino nas articulações após o parto (Silva 
2010:238);  ipara rysy:  uso feminino - em luto; desde pequena no rosto ou pulsos, como proteção contra  
doenças karugua, - isto é: do músculo e reumatismo (Silva 2010: 237); .kurusu: “cruz”, uso maculino, para 
afastar os perigos - pintado nos pulsos e/ou planta dos pés, jamais no rosto (Lomba do Pinheiro);  ojẽgua 
piriri: “ornamento pontilhado”, 5 pontos disposto de maneira circular (Keller 2010: 16);  urukure’a: traços 
semicirculares debaixo dos olhos, como orelhas (Keller 2010: 16);  uru repochy  [repoxy]: “fezes de  uru”: 
círculo cheio entre os olhos - usado por homens (Keller 2010: 16);  não especificado 1: uso pelos recém-
casados para proteção - nas articulações (Silva 2010:238); não especificado 2: uso nos braços e nas pernas da 
menina pós-menarca, depois que ela sai do nhimbe - o ritual como um todo serve para afastar ‘espíritos da 
natureza’ (mbya Celina Benites em João Lira da Silva 2008).

45 Que pode servir de insumo para o  tetymakua,  uma espécie de jarreteira:  os cabelos são trançados depois 
enrolados em torno da perna e atado logo abaixo dos joelhos. Este adorno já foi usado pelos  usado pelos 
semideuses,  imortais,  antepassados  que  conseguiram  ir  para  terra  sem  mal  usavam  (Karai  Mirim  em 
Guerreiros  da  Liberdade);  atualmente  é  usada  por  xamãs  e  lideranças  políticas  (Mello  2005:  51).  Esta 
jarreteira pode ser usada para enforcar mortos que estão se transformando, que estão -jepota (comunicação 
pessoal  de  Daniel  Timoteo,  Kuaray).  O nome é  descritivo sendo  -etyma =  “perna”  e  -kua =  “amarrar” 
(Dooley 2006: 41, 86).
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Soares 2009: 8; Celina Benites, mbya de São Paulo, em João Lira da Silva 2008).

Há um período similar para os meninos,  que é quando a voz começa a engrossar: 

segundo  alguns  kaiowas,  aquele  que  casar  sem furar  o  lábio  fica  mais  cheiroso  para  os 

jaguares e pode se tornar vítima de cobras e de feitiços (Schaden 1974:  92).  Poderíamos 

interpretar esta informação que é quando há uma conjunção com uma mulher que um homem 

não  “tratado” que  pode  ficar  mais  cheiroso,  portanto  uma origem feminina  deste  perigo. 

Segundo guaranis de Mbiguaçu, neste período, não se deve comer de noite, nem mais brincar, 

nem falar muito, não falar no mato, nem tomar banho de rio (Oliveira 2005: 78, n.6). Esta 

última precaução talvez se correlacione com o fato de o cheiro ser espalhado pela água, como 

se explica em outra localidade: “Os rios com correnteza são mais temidos, pois o cheiro da 

pessoa que se banha é levado para longe e é reconhecido pelos maus espíritos, que poderão 

perturbar a pessoa” (Ladeira 2007: 155). Fausto apontou a seguinte interpretação para o mitã 

ka’u,  “bebeideira  da  criança”,  que  pode  designar  uma parte  ou  a  totalidade  do  ritual  de 

passagem dos meninos, propriamente chamado de  kunumi pepy   (Chamorro 1995: 101) ou 

também kunumí-piéta (Schaden 1974: 90):

A bebida fermentada aparece também em outro ritual  kaiová, a furação labial  dos 
meninos,  conhecida,  entre  outros  nomes,  por  mitä  [mitã] ka'u,  "embriaguez  da 
criança".  O  objetivo  da  cerimônia  é  cozinhar  os  jovens  para  que  não  se  tornem 
violentos e nervosos (Chamorro 1995:115). Aqueles sem lábio furado permanecem 
crus e tendem a se tornar ou predadores ou presa, pois são "mais cheiroso[s] para as  
onças" (Schaden 1954a:111). O ritual, interdito às mulheres, visa produzir disposições 
pacíficas, não instalar uma potência predatória no jovem como ocorria nos ritos tupi-
guarani  do  passado,  na  iniciação  dos  meninos  entre  os  Barasana  (C.  Hugh-Jones 
1979) ou na busca do arutam entre os Jívaro (Descola 1993). Paramentados com as 
roupas e os adornos rituais, os quais também entram em reclusão, os meninos tornam-
se  "verdadeiro[s]  filho[s]  de  Tupã",  crianças  "sem  males"  (marane'y)  (Chamorro 
1995:111,118).

A "bebedeira  de  menino"  é  um  ritual  de  cozimento  e  resfriamento  dos 
iniciandos:  a festa os "faz frios" (emboro'y) e os prepara para viverem segundo o 
"modo de ser frio" (teko ro'y), não-violento. (Fausto 2005: 400)

Assim há momentos em que se fica “quente”,  e mais “cheiroso”,  que são os mais 

propícios para se sofrer uma sedução-transformação animal. O risco de  -jepota se daria no 

estado de ojekoaku [odjékóakú] ou haku (Schaden: 79); estado este que designa os momentos 

em que se deve ficar em resguardo. O kaiowa Aniceto Ribeiro traduziu “mitã ojekoaku” como 

“resguardo da criança”46 (VvAa [Garcia org.] 2003:212-213).

46 Mitã = criança.
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Teko es el sistema guaraní,  su modo de ser.  Aku  es caliente.  Tekoaku es,  pues, un 
tiempo de crisis, de experiencia límite entre lo que se es y lo que se está por ser, o lo  
que se está comenzando a ser. Hay que cuidarse en este tiempo. Hay que respetar  
determinadas prescripciones para librase de los peligros del modo de ser caliente y 
permanecer en el modo de ser frío (tekoro'y). En el tiempo del kunumi pepy, tekoaku 
es el largo período de reclusión de los niños en la casa de rezos. Son semanas o meses 
durante los cuales aprenden formalmente los cantos, los rezos, las danzas, los mitos y 
los otros misterios del sistema guaraní, al cual están por iniciarse. (Chamorro 1995: 
103)

Para  os  aché-guayakis47,  o  pai  de  um recém-nascido,  como  o  caso  de  Chachugi 

narrado por Clastres (1995: 11-36), fica no estado  bayja – isto é: aquele que atrai seres da 

floresta. Este é um estado exclusivamente masculino, mas a origem é feminina: provém da 

esposa que acabou de parir. Um dos cuidados que se tem durante este período é não olhar para 

a  esposa,  correndo o risco de ficar  pane,  isto  é:  ter  má sorte  na caça (pp.  18-21).  Neste 

momento há dois tipos de animais que o homem atrai  no mato: os que os aché-guayakis 

geralmente caçam e os jaguares, que são os primeiros a sentirem um homem bayja (pp. 21-

22). O pai de um recém-nascido, quando nesta situação, se vê colocado na posição de presa: e 

deve recuperar seu estado de matador de animais.

Tais são os efeitos de bayja: ele fornece ao homem que afeta os meios de reafirmar 
sua humanidade conferindo-lhe o poder de atrair os animais, mas num só golpe isso 
lhe multiplica os riscos representados pelos numerosos jaguares que não falham em 
acorrer. Estar bayja é então existir na ambigüidade, é ser ao mesmo tempo caçador e 
presa, é em suma encontrar-se entre a natureza e cultura. (Clastres 1995: 23)

O estado bayja também pode ocorrer durante a menarca e em abortos acidentais, e as 

obrigações aos homens nestas diferentes situações são as mesmas, embora o nascimento seja 

uma situação mais complexa deste estado (p.24). Uma das técnicas para se purificar neste 

estado é um ritual com uso do timbó, kymata tyrõ, “timbó-limpar” (pp.17, 24, 27; e fotos das 

pp. 146-147). 

Os guaranis de Misiones utilizam lianas ictiotóxicas para higienização e aromatização 

corporal, como yxypo xymbo [ychypo chymbo] (Thinouia mucronata). Também usam espécies 

ictiotóxicas que não são cipós, como ximbo’y [chymbo’y] – isto é “árvore de timbó” – que é o 

tamboril  (Enterolobium contortisiliquum,  Fabaceae).  Os izoceños48 (VvAa 2002:  312-313) 

chamam esta última planta da mesma forma:  timboɨ. Para usá-la pode-se queimar a casca, 

47 Tupis-guaranis do ramo I como os mbyas, nhandevas e kaiowas; habitantes do leste Paraguai.
48 Que são  guaranis do Chaco, de ascedência Chané e Chiriguano (embora rejeitem esta) de Izozog na Bolívia, 

também do ramo I da família linguística tupi-guarani.
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obtendo-se das cinzas uma lixívia, que misturada com gordura resulta em sabão. Ainda se 

pode amassar os frutos e misturá-los com água, obtém-se assim uma espuma que serve para 

lavar a cabeça, a roupa e outras coisas. Em Misiones as plantas aromáticas são utilizadas nas 

mesmas situações que estamos tratando: nascimento,  menarca,  iniciação sexual etc.  E por 

motivos similares:  estado de suscetibilidade aos jaguares serpente e outros espíritos - este 

estado é chamado pelos ava chiripas de Misiones de vaija49, palavra que lembra a qualificação 

bayja aché-guayaki (Keller 2008: 51).

Além  desta  contrapartida  guarani  da  limpeza  guayaki,  temos  uma  contrapartida 

guayaki da pintura com yxy. Para afastar uma das almas – especificamente ianve, “essa 'alma' 

agressiva  e  astuta  que  adeja  à  noite  em  torno  dos  fogos”  –  os  aché-guayakis  além  de 

praticarem a limpeza com timbó (kymata tyrõ) também fazem “pinturas de cera e de resina 

misturadas,  cujo  agradável  perfume  incomoda  ianve”,  os  aché-guayakis  misturavam esta 

resina com carvão vegetal reduzido a pó (como com as taquaras entre os guaranis); também 

nestes casos cobriam o corpo inteiro com cinzas ou barro (Clastres 1995: 170, 182-183).

De forma parecida com os guaranis que correlacionam estes estado de suscetibilidade 

a sedução-transformação animal e o arco-íris, os aché-guayakis também o fazem:

Menos imediatamente presente que os senhores da floresta [os  baipu, os jaguares], 
mas tão perigoso quanto eles,  reina no céu um monstro temível,  por várias  vezes 
visível mas mais freqüentemente escondido, o  memboruchu, A Grande Serpente, o 
arco-íris. As faixas coloridas que o compõem são de fato duas serpentes gigantes onde 
uma se encontra no interior da outra. Quando, depois de uma tempestade, o arco-íris 
desdobra a curva de seu corpo, os gritos furiosos dos índios acolhem sua aparição: é 
preciso espantá-lo, amedrontá-lo com barulho. Ele é de hábito perigoso o bastante 
para que seja recomendado não apontá-lo. (Clastres 1995: 27)

Assim,  entre  os  guaranis  e  os  aché-guayakis  o  arco-íris  é  um dos  seres  que  tem 

agência, junto com outros, nos estados de suscetibilidade da pessoa ser seduzida-transformada 

(guaranis) ou de ser predada (aché-guayakis) – que são diferentes formas do que Clastres 

chamou de ambiguidade entre natureza e cultura. Já as  jovens chiriguanas50 no terceiro mês 

de resguardo pós-menarca – tempo em que ficavam elevadas em redes51 – apanhavam de 

mulheres idosas com bastões com o objetivo de matar a cobra que as havia picado (Chomé 

49 Em mbya  -vai  ja é  “Pessoa que tem muita  raiva ou é  facilmente irritada [lit.,  ‘dono da  irritação’]” 
(Dooley 2006:185).

50 Também do grupo linguístico guarani meridional.
51 A mbya Alice Martins da Silva indica que as meninas mbyas ficavam isoladas e no alto, em uma tarimba, 

casa de preferência sem furos na parede (cama feita de madeira roliça); ela ficou isolada por 30 dias (João 
Lira 2008).
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1781: 333 em Métraux 1979: 102).

Romero Montiel, um toba argentino52, no início de um mito sobre uma Cobra Grande 

arco-íris explica:

When a woman is menstruating she has to stay in the house. If she doesn’t she will be  
pursued by the rainbow snake or by another animal, for all the animals know that she 
is menstruating. (Wilbert e Simoneau 1982:91)

Os  kaapor53 chamam  o  arco-íris  de  maju ou  Maju’ã54 e  em  consonância  com  a 

afirmação aché-guayaki de que “é perigoso o bastante para que seja recomendado não apontá-

lo”,  os  kaapor  não  o  apontam  com  o  indicador,  mas  com  o  cotovelo  (p.  27).  Esta 

recomendação de não apontar o arco-íris por seu caráter maléfico, que entre os aché-guayakis 

parece ser absoluta e entre os kaapor causa a substituição do dedo indicador pelo cotovelo, 

tem como variante a recomendação de não olhar o arco-íris, expressa pelos katawishi55. A 

recomendação também aparece de forma transformada em um mito kaxinawá56, mas desta vez 

o arco-íris não é uma cobra:

registrado por André Marcel D’Ans na década de setenta, portanto cerca de 70 anos 
depois  de  Capistrano  de  Abreu.  É  a  história  da  lua-cabeça,  que  começa com um 
incesto entre irmão e irmã. O irmão criminoso é descoberto: enquanto dorme, a irmã,  
que não sabia quem era o seu visitante noturno, o pinta no rosto com jenipapo – uma 
tinta indelével – e, ao anoitecer, a identidade do namorado é revelada. O moço foge 
para o mato e é morto por um grupo de anões inimigos.

Sua cabeça é cortada e os anões divertem-se com ela, pois continua  viva, 
mesmo  sem  o  corpo,  fazendo  esforços  para  fugir  das  flechas  que  lhe  atiram.  O 
cunhado do irmão incestuoso salva a cabeça, mas esta o persegue, não o deixa mais  
em paz. Depois de muitas peripécias, o cunhado consegue refugiar-se na aldeia. A 
mãe do morto-cabeça o convence a ir  embora,  pois uma cabeça isolada complica 
muito a vida dos homens . A cabeça decide subir ao céu por um fio que pede à mãe, e 
quer  transformar-se  em alguma coisa  que  não  sabe  o que  é,  que  os  homens  não 
utilizem. Depois de pensar em muitas possibilidades, escolhe ser a lua. O fio pelo 
qual subiu vai virar o arco-íris. Ninguém poderia dizer o nome da lua nem do arco-
íris, ou apontar para o céu; mas uma mulher desobedece, apontando a lua, e desde 
então as mulheres menstruam; um homem desobedece, nomeando o arco-íris, e desde 
então existe a morte. 

Nas versões registradas por Capistrano de Abreu, não há o incesto – o dono 
da cabeça morre numa aldeia inimiga, num caso, noutra variante é uma moça que não 
quer se casar que é decapitada pela mãe. (Mindlin 1996: 273-274)

Voltemos aos tupis-guaranis e às cobras. Os kaapor contam o seguinte mito:

52 Grupo quom da família macro-guaycuru.
53 Tupis-guaranis do ramo VIII, grupo amazônico setentrional, do Maranhão, Amazônia oriental.
54 Sendo maju = sucuri (Eunectes sp.) e “ã” talvez tenha uma relação com i’ã = “o retrato; a sombra dele; o 

espírito dele” (Kakumasu e Kakumasu 2007: 27, 56).
55 Gentes do alto Tefé, entre o Purus e o Juruá, de língua katukina (CC: 285) do tronco Katukina-Harakmbut.
56 Gentes Pano central subgrupo purus ou subgrupo III-1.
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KAAPOR: A ORIGEM DA VIA-LÁCTEA E DO MAR
Uma Cobra Grande comia muito dos antepassados dos kaapor quando estes iam pegar 

água.  O  pajé  velho  Karara-ramũi  afinou  a  ponta  de  dois  jamarus  [=cabaça  (Lagenaria  
vulgaris)] até ficarem como terçados. Chegou na Beira do rio e viu a água borbulhando, pois 
quando Maju’ã  abria  a  boca  a  água toda  fervia.  Karara-ramũi  caiu  lá  dentro  e  a  cobra  o  
engoliu. Antes, muitos dos que tinham sido comidos levavam terçado, mas não podiam matar a 
cobra porque os terçados resvalavam na água.

Ele foi andando dentro da Cobra e a achou o coração, pegou o terçado e cortou o  
diafragma e partiu o coração ao meio. Andou e achou outro coração: cortou o diafragma e o 
coração. Fez isso com 10 diafragmas e 10 corações.  Não conseguiu achar o caminho e se 
perdeu  dentro  da  cobra,  que  começou  a  engolir  água  para  matá-lo:  veio  uma  lama  dura 
misturada com sangue. Ele foi perto das costelas e abriu um rombo: saiu e nadou para a borda 
e veio correndo pela mata. Maju’ã ficou cansada, quase morrendo.

Karara-ramũi chegou em casa mas também estava morrendo. O que logo aconteceu. 
Mas um outro xamã que abriu o peito de Karara-ramũi e colocou um novelo de linha lá dentro 
como um coração novo, o ressuscitou.

Maju’ã foi ficando cansada: ficou 4 dias assim. Aí subiu e foi bater no céu, ficou lá a 
sombra dela: a Via Láctea. Depois caiu de lá e bateu no chão acabando com a mata e deixando 
um buraco: agora é o mar. Quando os kaapor viram Maju’ã subir, saíram correndo para não 
morrerem esmagados quando ela caísse. (Ribeiro 1996:557-558)

Se a análise de outros mitos feita por Lévi-Strauss está correta, a Cobra Grande não 

deve ser  a Via-Láctea como aponta Darcy Ribeiro,  mas a  mancha negra que nela  existe, 

contrapartida noturna do arco-íris (Lévi-Strauss 2004a: 284). Talvez o fato que que Via Láctea 

é designada como jahy rata rape (“caminho das estrelas”), corrobore com isso (Kakumasu e 

Kakumasu 2007: 12). Mas a narrativa não acaba por aí:

Cinco dias depois Karara-ramũi foi ver e Maju’ã estava morta: era quase da altura do 
céu e fedia demais. Ele tirou o sangue dela, que era de várias cores e encheu umas panelonas  
com cada cor: uma com vermelho como de arara-gralha [?]; outra de amarelo como a ararajuba 
[Guaruba guarouba]; outra de sangue pintadinho como rabo de surucuá [Trogon sp., algumas 
espécies têm cauda preta e branca].

Karara-ramũi chamou todos os bichos para se pintar no sangue da cobra: primeiro a 
arara e o jacamim – este não quis passar, e Karara-ramũi o mandou embora. A arara passou 
bastante sangue nas penas e ficou bonita;  o tucano pintou o peito e  o bico de amarelo;  o  
anambé-azul [howy me’ẽ - Cotinga cayana] passou sangue azul nas penas do corpo e vermelho 
no papo; o nambu pintou as asas de branco e preto, com vermelho nas costas e no peito; o japu  
pintou o rabo de amarelo; ararajuba pintou o corpo com sangue amarelo e as pontas das asas de 
verde; o mutum-fava pintou o bico de encarnado; o mutum-pinima; pintou o bico com sangue 
amarelo e o penacho com sangue pintadinho; o araçari fez uma listra vermelha no peito e  
pintou  o  bico  com  sangue  amarelo,  porque  já  estava  acabando;  a  araraúna  [ararun, 
provavelmente  Anodorhynchus sp.]  só  pasou  sangue  azul;  o  sa’i  tymã  pirã  me’ẽ  
[provavelmente saí(ra)-beija-flor,  Cyanerpes cyaneus] pintou a cabeça de azul e as pernas de 
vermelho. Como a arara se pintou primeiro e tinha muito sangue tanto o macho quanto a fêmea 
são bonitos, os outros já acharam pouca tinta, e por isso o macho se pintou mais.

As caças também se pintaram ali: o veado e a cutia ficaram vermelhos; o queixada, o 
caititu, o quati, a anta, as onças, todos se pintaram com sangue de Maju. Quando Karara-ramũi 
acabou de pintar todos os bichos, botou no sol para secar, depois soltou. Agora estão na mata: a 
gente caça para tirar as penas e fazer enfeites. No fim chegou o jacamim pedindo cor, mas só  
conseguiu um pouco de azul para as costas e por isso é feio [Ribeiro diz “azul” mas howy em 
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kaapor é tanto azul como verde, talvez este jacamim seja o jacamim-de-costas-verdes, Psophia 
viridis].

O  sangue  tinha  acabado  quando  chegou  a  cobra,  Karara-ramũi  jogou  o  resto  do 
sangue podre nela e disse: “vai embora, vai matar gente” – por isso a cobra é tão nojenta.  
(Ribeiro 1996:  558-559;  os  nomes dos pássaros  foram revisto em Kakumasu e Kakumasu 
2007)

Quanto  ao  herói  do  mito,  podemos  indicar  que  karara em kaapor  significa  biguá 

(Phalacrocorax  brasilianus),  ramũi  indica  “avô”,  mas  na  mitologia  quando é  adjetivo  de 

animais  tem o  sentido  de   “ancestral”  (Kakumasu  e  Kakumasu  2007:  19,  78  e  passim). 

Portanto ele deve ser o ancestral  do biguá: numa versão aruaque [aruak] do mesmo mito 

depois de os combatentes, homens e pássaros, se retirarem com medo da luta para destruir a 

Cobra Grande, é o biguá que mergulha e fere o monstro (M172; Lévi-Strauss 2004a: 347).  

Provavelmente essa cobra do final do mito,  uma cobra-inimigo, não é ancestral de 

todas as cobras,  pois os kaapor, por exemplo,  utilizam uma cobra não venenosa, a  panuũ 

(Colubridae), como proteção contra outras cobras, ela é “mordida-de-cobra-remédio” (moi-

puhan [mbói puhã]):

When captured live,  parents of young children torment the snake into biting each 
child on the legs. It is believed that if bitten by this snake, the truly poisonous ones, 
such  as  bushmasters  and  fer-de-lances  (including the  quite  poisonous and far  too 
common Bothrops atrox), will not strike one later in life (Balée 1994: 101).

 Retomando a temática dos estados de suscetibilidade: os kaapor indicaram que “uma 

mulher grávida, se ver alguém mordido por cobra, perde os cabelos, cai-lhe a carne e morre” 

(Huxley 1963: 233), podemos dizer: “apodreceria”. Alhures temos um “[h]omem fica careca 

por ter  permanecido na barriga da cobra grande que o engoliu (Nordenskiöld 1912a: 110, 

Choroti;  1942:  145, Chimane)”57.  Isso se dá de modo similar entre  os paiterei58:  “homem 

mordido por cobra não pode ver uma mulher grávida” (Mindlin 1985: 148). Segundo os aché-

guayakis “Uma mulher grávida jamais comerá da carne da serpente braa: o filho a nascer teria 

a pele acinzentada” (Clastres 1995: 166). Ao contrário da maioria das versões do mito dos 

irmãos em que ele(s), dentro do ventre da mãe, pede(m) uma (ou mais) flor(es) e então ela é 

picada  por  um inseto,  em uma versão  kaapor  a  mãe  do filho  do  xamã demiúrgico  Mair 

[Maíra] é picada por uma cobra (Ribeiro 1996: 168).

É interessante notar que um relato de 1587, de  Gabriel Soares de Sousa, É construída 
57 Lévi-Strauss 2004b: 429. n.29.  Os chorotis são gentes falantes de língua mataco, enquanto a língua dos  

chimanes é uma língua isolada, com hipóteses de formar uma gregado com línguas da Patagônia.
58 Ou suruí-paiter, macro-tupis da família mondé.
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com esta poética kaapor:

Biúna  é  outra  casta  de  cobras,  que  se  criam  na  água,  nos  rios  do  sertão,  as  quais  são 
descompassadas de grandes e grossas, cheias de escamas pretas, e têm tamanha garganta que 
engolem um negro sem o mastigarem nem matarem, entanto que quando o engolem ou alguma 
alimária, se metem na água para o afogarem dentro, e não saem da água senão para remeterem 
a uma pessoa ou caça, que anda junto ao rio; [...] e afirmam os línguas que houve índios que 
estas cobras engoliram, que estando dentro da sua barriga tiveram acordo de as matar com a  
faca que levavam dependurada ao pescoço, como costumam. (Sousa 2010: 252)

Se encontramos em Gabriel  Soares a fabulação kaapor,  o jesuíta português Fernão 

Cardim, por volta dos anos 1580, relatou, depois de comentar sobre a sucurijuba, informa 

sobre outra Cobra Grande, de uma forma que adianta nossos próximos mitos:

MANIMA Esta cobra anda sempre na água, é ainda maior que a sobredita, e muito 
pintada, e de suas pinturas tomaram os gentios deste Brasil pintarem-se [poderíamos 
dizer: origem dos grafismos da pela da Cobra Grande], têm-se por bem-aventurado o 
índio a quem ela se amostra, dizendo que hão de viver muito tempo, pois a Manima se 
lhes mostrou (Cardim 2009: 164)

Os wajãpis59 também comentam sobre apontar para o arco-íris:

the anaconda is a vastly powerful shaman. Indeed the anaconda is such an important 
shaman that when you see a rainbow, which happens to be the anaconda’s soul, you 
must not point at it with your hand and arm. If you do so, you risk paralysis. If you  
want to indicate a rainbow, you point at it with your lips. (Campbell 1995: 199)

 Eles narram que as cores se originaram não do sangue mas dos excrementos de Cobra 

Grande:

MITO WAJÃPI: A COR DOS PÁSSAROS
Os pássaros ensinaram suas danças. Os pássaros se reuniram sobre uma grande laje. Quando 
acabaram de dançar, dispersaram-se. Taivigwerã [antepassados] estavam lá também, porque 
Janejarã  [ou  Janeja,  “nosso  senhor”,  demiurgo  wajãpi]  tinha  reunido  todos,  junto  com os 
passarinhos. Só havia um rio grande. Estavam reunidos na beira. Não foi mata adentro, não. Os 
pássaros,  naquela  época,  eram como a  gente,  foi  só  depois  que  viraram passarinhos.  Foi 
Janejarã que os transformou, que lhes tirou a fala, lhes deu uma língua diferente, “conversa de 
pássaro”. Primeiro todos falavam wajãpi. Como era festa, todos se pintaram, Se pintaram com 
as  fezes  da  sucuriju.  Tinha  muitas  fezes  de  sucuriju  nos  buracos  da  laje.  Fezes  de  cores 
diferentes: amarelo, vermelho. Passarinho mesmo que escolhe e se pinta, tudo diferente. Arara 
com várias cores, gavião de vermelho, wyname de azul, takiriri também, com manchas. Todos 
se pintaram. Mas Wajãpi não. Quando estavam prontos, dançaram. Ali, taivigwerã aprendeu. 
Depois, Janejarã os transformou em pássaros. Saíram todos voando, todos espalhados. Foram 
sentar na sumaúma que era a primeira árvore que Janejarã fez, para que os passarinhos possam 
sentar:  arara,  tucano,  mutum, jacamim, socó...  Nunca mais  viraram gente.  Só quanto pajé 

59 Tupis-guaranis do ramo VIII (grupo amazônico setentrional) como os kaapor e habitando ao noroeste destes, 
no Amapá, Pará e Guiana Francesa.
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olham aí é gente. (Kasiripinã em Gallois 1988; resumida em Gongora 2007:33)

MITO WAJÃPI (do Oiapoque): A COR DOS PÁSSAROS
Uma vez (ou em outra versão: depois do dilúvio). Os pássaros tentavam abrir a boca da cobra-
grande para tirar sua língua: depois de muitas tentativas frustradas, dois colibris dançam na 
frente da cobra-grande e a fazem rir, e bicam sua língua duas vezes; então os outros pássaros 
ajudam a tirar a língua toda e ela morre. As fezes coloridas da cobra são usadas como tinta 
corporal pelos pássaros, que se pintam cada um de determinada forma com diferentes cores.  
Depois disso narra-se os ambientes em que cada pássaro viverá. Logo após este episódio a  
alma (-ã) da cobra-grande sobe ao céu na forma de um arco-íris (narrado por Saki em Grenand 
1982:  152-161;  associação  arco-íris  e  Cobra  Grande bastante  comum entre  os  wajãpis  do 
Amapari segundo Campbell 1989 e Gallois 1988 - segundo Gongora 2007: 42-43).

A gestante wajãpi deve ficar em reclusão porque moju [moyo], sucuri dona das águas, 

incomoda-se com o cheiro de sangue. Os maridos de gestantes não podem matar cobras se 

não a criança morre porque “perde a pele” (Campbell  1982:273-4 em Viveiros de Castro 

1986: 446). A reclusão das jovens wajãpis a deixam com um cheiro que atrai, por desejo ou 

por incomodar, diferentes  jarã, donos das espécies e domínios cósmicos (Gallois 1988 em 

Gongorra 2007: 35-36) 

Além de contar  a origem da cor  dos pássaros em função da morte de uma Cobra 

Grande, os wajãpis narram a origem dos motivos kusiwa de pele de anaconda com um mito 

similar:

MITO WAJÃPI: ORIGEM DE CERTOS GRAFISMOS
Moju,  anaconda dono das  águas que controla os animais  aquáticos,  transformado em belo 
rapaz seduziu uma menina. Os irmãos dela mataram o rapaz, que volta a forma de cobra: viram 
então os desenhos de sua pele [origem dos motivos kusiwa de pele de anaconda].  Os wayanas 
são os resíduos da putrefação de moju. (Gallois 1992:225)

Arco-íris  na língua wajãpi é chamado do mesmo modo que a sucuri:  moju (Olson 

1978: 7). Numa descrição mais detalhada:

De acordo com Gallois (1988), no que diz respeito à cosmografia wajãpi, a cobra-
grande, moju, tem como domínio o fundo das águas, mas sua forma celeste é o arco 
íris, moju ã opoã, que assim surge quando a cobra-grande se levanta do paranawasu 
[grandes águas] e ganha a forma de um arco cujas cores são seus princípios vitais (-ã). 
Segundo Gallois, quando  moju ã opoã surge a oeste significa, para os Wajãpi, um 
sinal de um possível cataclismo. (Gongora 2007:52; neste único caso o colchetes é do 
original e não meu)

Enquanto os kaapor narram a origem da cobra, um animal inimigo, pois mata gente, 

como resultado do sangue podre da Cobra Grande Maju, os wajãpis narram que os wayanas, 

47



humanos  inimigos,  são  resultado da  putrefação  de  moju  (Gallois  1992:  225)60.  Além dos 

wayanas, também os aparais e tiriyós podem ser descritos como 

mojutapurukwer, isto é, aquela gente humana que surgiu da putrefação de Anaconda, 
cuja  índole  predadora  os  mitos  explicam  e  que  ocupa  uma  posição  de  inimigo 
constantemente reiterada nos diagnósticos dos xamãs de todas as aldeias waiãpi, seja 
na Guiana Francesa ou no Brasil. (Gallois 2007: 47)

Assim como as cobras são animais inimigos, estes indígenas são humanos venenosos:

"Aparai fede, roubam nossas mulheres. Tem que ter cuidado, na Casa do Índio, pra 
não beber no copo deles. Eles são venenosos, dão veneno para nossas mulheres nunca 
mais engravidarem. São apã (inimigos)." (Chefe de aldeia)  (ibid.)

Para os arawetés a “porta” ou umbral de entrada para o mundo dos Maï é uma perigosa 

cobra arco-íris, alcançada ao leste segundo a cosmografia araweté; a oeste existe outra cobra 

arco-íris (Viveiros de Castro 1986: 191-192). “a Cobra Arco-Íris detesta o cheiro do sexo (de 

vagina, que se opõe aos perfumes celestes que ela aprecia), e avança sobre os xamãs que se 

aventuram ao céu”. Quando da concepção e após o parto “os homens devem tomar cuidado na 

mata, pois as cobras tentarão mordê-los” (p.441).

A mais importante precaução é tomada pelo pai: ele não deve ir à mata caçar em 
hipótese alguma, enquanto o umbigo do filho não seca, ou atrairá sobre si multidões 
de cobras, surucucus e jibóias, que o picarão ou engolirão vivo. (Viveiros de Castro 
1986: 444)

Talvez pareça que nos afastamos demais da mitologia guarani quando, partindo do 

caráter excessivo, ou cromático, da cestaria produzida por Anhã/Xariã no mito mbya contado 

por  Perumi61,  começamos  a  problematizar  o  cromatismo  a  partir  da  possibilidade  de 

transformação-sedução ou predação em direção à animalidade nos casos guaranis  e  aché-

guayaki. Estas metamorfoses-capturas que podem ser agenciada por uma das duas Cobras 

Grandes  que compõem o arco-íris  (entre  os aché-guayakis),  ou pelo arco-íris  que não há 

indicação de ser Cobra Grande (entre os kaiowas) ou que são chamadas de “arco-íris” (entre 

os mbyas) são situações ambíguas – ou dito de outra forma:  situações cromáticas. Entre os 

60 Segundo os kamauirás, tupis-guaranis do ramo VII, eles e “[o]utros povos alto-xinguanos também foram 
criados por Mavutsinin. Já os Txucahamãe, os Yudjá e os Suyá são filhos de cobra e por isso são agressivos”  
(Junqueira 2003). 

61 Com a justificação de que “sempre que se trata de cores nos mitos, devemos nos perguntar sobre o tipo de  
policromia em causa” (Lévi-Strauss 2004a: 369).
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arawetés este “ideologema” aparece de uma forma enfraquecida quando os homens podem ser 

mordidos por cobras na mata e de uma forma forte quando a cobra arco-íris ataca os xamãs 

com cheiro sexual proveniente das mulheres – forma similar aos casos aché-guayaki e wajãpi 

(e na interpretação que inferimos para os kaiowas). Estas situações também envolvem cobras 

'mais cotidianas' que podem ser atraídas. Depois, a partir da similaridade do medo de apontar 

para o arco-íris-que-é-Cobra Grande entre os aché-guayakis e os kaapor  acabamos por tratar 

dos mitos relativos a origem da cor dos pássaros, que têm uma grande difusão, e fazem parte 

do grupo de mitos analisados em O cru e o cozido, sendo próximos das versões da Guiana (cf. 

Lévi-Strauss 2004a: 343-362).

De fato, pelo que li da mitologia guarani parece não existir o motivo da Cobra Grande 

que é despedaçada.  Sendo que uma narrativa mbya do Rio Grande do Sul – contada por 

Marcolino e Florentina no filme “Nhandé va'e kue meme'ĩ: Os seres da mata e sua vida como 

pessoas” – conta sobre os pássaros no tempo em que eles eram gente, pois os animais eram 

“os primeiros parentes”, foram transformados em bichos por condutas específicas (assim se 

fala sobre o cardeal, a baitaca, o papagaio e a caturrita). Foram transcritas em Cadogan (1997: 

215-221) algumas  informações  sobre  pássaros,  mas só dois  tem sua origem especificada, 

sendo que o piritau da terra uma imagem (-a’angaa) do piritau genuíno (-ete) que era uma 

humana (pp. 218-219). Mas continuemos este trajeto retornaremos, dentro da mitologia da 

Cobra Grande, para temas e mitos que transformam a mitologia de Anhã/Xariã.

Antecipemos umas das relações. Sobre os mitos de origem da cor dos pássaros e sua 

relação com os do desaninhador de pássaro, Lévi-Strauss escreveu:

Constata-se então que a versão parintintin constitui uma articulação entre as versões 
do Brasil central e oriental, de um lado, e as do Chaco e da Guiana do outro. Com o 
auxílio  de  um  código  emprestado  ao  ciclo  do  desaninhador  de  pássaros,  ela 
“transmite”  uma  mensagem que  pertence  ao  ciclo  dos  pássaros  [...]  No  meio  do 
díptico formado pelo homem desaninhador de pássaros do Brasil central e oriental e o 
homem pescador de peixes da Guiana, o mito parintintin insere o pássaro pescador de 
homem, para formar um terceiro elemento. (Lévi-Strauss 2004a: 359-360)62

A a história do homem pescador de peixes da Guiana que trata da origem do veneno de 

62 “Há mais. O estudo desse sistema mítico, quando o iniciamos em O cru e o cozido, a partir de exemplos sul-
americanos, iria levar-nos a perceber dois outros sistemas, simétricos entre si, e cada um deles ligado a seu  
modo ao primeiro por relações de transformação: de um lado, um grupo de mitos sobre a origem da vida  
breve (M70-M118) e, do outro, um grupo relativo à diversidade das espécies animais e à origem da cor dos 
pássaros (M171-M₁₈₆). Agora, ainda de modo alusivo, acabamos de ver transparecer esses dois motivos na 
configuração norte-americana, em que surgem à guisa de conclusão,  um na versão maidu (M₅₅₄) e o outro 
numa das versões achomawi (M₅₅₁)” (Lévi-Strauss 2011: 139).

49



pesca63 e que no caso de M145 é uma das aberturas do mito que conta a origem da cor dos 

pássaros que provém da pele de Keieme – “que é o arco-íris, na forma de uma grande cobra 

d’água”  (Lévi-Strauss  2004a:  302).  Este  mesmo  mito  existe  entre  os  mbyas  paraguaios 

contando  sobre  a  origem dos  eclipses,  e  foi  transcrito  no  livro  de  Cadogan  (1997:  135) 

imediatamente antes de uma sequência que transforma o mito de origem dos cesto e o motivo 

do diadema ardente64 relatado por Perumi:

Nuestro Padre Pa’i [o Sol, ou “de corpo solar”] ya tenía hijos. Hizo que su hijito se 
lavase los pies cuando quería pescado; haciendo esto morían todos los peces y él los 
recogía  y comía.  Luego vino Charĩa.  “Préstame tu hijo,  dijo;  “yo  también  quiero 
comer pescado”. Lo llevó por el bosque y lo golpeó por la cabeza y arrastrándolo lo 
llevó al río. Como se golpea el timbo lo golpeó; imitando lo que haría posteriormente 
con el timbo, así hizo; y mató al hijito de Nuestro Padre. Se encolerizó Nuestro padre 
Pa’i; lucharon; se derribaron el uno al otro. No pudo vencerlo Charĩa y Sol volvió a 
levantar-se.  Resultado  de  esto  son  hasta  ahora  los  eclipses  del  sol.  (Cadogan 
1997:135)

Assim, temos as seguintes permutações:

aruak M172 da pele multicolorida de Cobra Grande se origina 
a cor dos pássaros

arekuna 
M145

dos pedaços de Cobra Grande se origina a cor, 
gritos e aspectos distintivos dos animais

do sangue e da carne podre do menino morto por Cobra Grande se 
origina o veneno de pesca

wajãpi das fezes multicoloridas de Cobra Grande se 
origina a cor dos pássaros

do sangue podre de Cobra Grande se originam os wayanas (humanos 
“venenosos”)

kaapor do sangue multicolorido de Cobra Grande se 
origina a cor dos animais

do sangue podre de Cobra Grande se origina as cobras venenosas

mbya do filho morto do Sol se origina o veneno de pesca

Portanto, Anhã enquanto matador de um filho-timbó é uma variante combinatória da 

Cobra Grande do mito arekuna. Mas de certa forma Anhã também condensa o papel dos 

pássaros que no mito arekuna são responsáveis pelo uso excessivo do filho-timbó.  Nossa 

exposição quer indicar que o termo que poderia completar o quadro para a mitologia mbya é o 

fato de Anhã produzir uma cestaria “de pele” multicolorida. Levando-se em conta que Anhã 

se  opõe  ao  Sol  (ou  Nhanderu)  da  mesma  forma  que  um  pai  se  opõe  a  Cobra  Grande, 

63 M144 wapixana [vapidiana] – gentes aruaques –, M145 arekuna – gentes caribes, especificamente pemons.
64 Estes  mitos  estão  no  capítulo  que  narra  as  histórias  de  Pa'i  de  corpo  solar  (Pa'i  Kuaray rete),  o  mais 

importante dos dois irmãos, ditos “gêmeos”. Na verdade estão em sequência imediata o mito do filho-timbó e 
da noiva que é uma filha de cesto,  o motivo do diadema ardente encontrasse mais  adiante:  nele o Pa'i  
confecciona um diadema de fogo para dar a Xariã.
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passaríamos de um ser de pele multicolorida (objeto para a diferenciação de seres), para um 

ser que fabrica coisas multicoloridas (agente da diferenciação de seres).

 Como veremos podemos confirmar a existência deste termo entre os caribes, mas com 

uma alteração. Entre este grupo linguístico uma pele de Cobra Grande pintada excessivamente 

também pode originar cestaria. Mas antes de chegar a este mito de um povo caribe específico 

(os  waimiri-atroaris),  em que  o  motivo  da  Cobra  Grande  está  claramente  em relação  de 

transformação com uma versão mbya da noiva de cesto, passemos por um mito de um povo 

caribe que já comparamos com mitos guaranis (os wayanas). Mantendo-se o motivo da Cobra 

Grande, podemos passar da diversidade cromática das aves para a diversidade gráfica dos 

cestos ou das pinturas corporais. Lembremos que, talvez por uma coincidência poética, a os 

grafismos  de cestaria  mbya  podem ser  chamados de “desenho de cobra”65 –  vários  deles 

reproduzem os desenhos das pele de cobras atuais.

Já  relatamos  que  o  padrão  de  pintura  listrado,  tepiatxem (ou  tepiatxé),  representa 

Kamanaimë, e está metonimicamente associada a sobrenatureza em geral (van Velthem 2003: 

237).  Esta  Cobra  Grande é  “anaconda/arco-íris,  indivíduo  cuja  pintura  corporal  reproduz 

listras horizontais observáveis nesse fenômeno”(p.426). Os wayanas narram dois mitos em 

que Cobras Grandes são despedaçadas,  o que transmite a mesma mensagem que os anteriores 

(sobre a cor dos pássaros). Um dele é o mito de “Walamúimë – anaconda/muçum, indivíduo 

todo negro mas com pintura listrada [, a]ssociado ao arco-íris” (p.428):

M WAYANA A COR DOS PÁSSAROS
Todos  os  pássaros  queriam  a  flauta  de  muçum  Walamuimë;  ele  era  um  grande 

tipatakem.  Chegaram  todos  e  começaram  a  experimentar.  Chegou  inambu,  japim,  arara, 
jacamim, mutum, jacu. Ninguém conseguiu tocar, só fazer o seu grito mesmo. Por fim chegou 
o  passarinho  tutú «joão  bobo»66.  Pegou  a  flauta  encostou  na  boca  e  tocou:  -  Pommmpó, 
pommmpó. Era a flauta de  Walamuimë! Ficou para joão bobo. Depois,  tutú viu o corpo do 
muçum,  todo  pintado,  tepiatxé, «listrado»,  como  o  arco-íris.  Falou  pros  outros  pássaros 
pegarem as tintas pra pintarem. Começaram a bicar o corpo do muçum, mas não furavam. 
Logo o tucano e a arara foram embora. Só o joão bobo ficou. Bicou. bicou até que furou, 
espalhando o sangue,  onde estavam as  tintas  de  Walamuinë:  vermelho  do urucu,  preto do 
jenipapo e outras tintas.  Tutú pegou urucu bem vermelho e pintou seu penacho. O mutum 
awök passou jenipapo, por isso é todo preto. O jacu akawak e o inambu markao só pintaram as 
pernas de vermelho. O urucu da arara kuiari era velho, por isso ela ficou pintada de vermelho 
escuro. O da arara canindé  kinorô amarelou, por isso ela tem o peito amarelo. Os tucanos 
kiapok e këru quiseram imitar Walamúimë e se pintaram de listrado. Outros pássaros também 

65 Prestei atenção nisso pela primeira vez numa entrevista com Arlindo Vicente da Silva (Vera), então cacique  
da aldeia Rio Branco, do litoral paulista.

66 n.45: Bucanídeo (Bucconidae; Nystalus chacuru que é o “joão bobo” não corresponde a descrição do mito, 
sendo que o Bucco macrodactylus, corresponde inclusive em seu nome em português: rapaizinho-de-boné-
vermelho, mas existem outras espécie de cabeça vermelha).
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se pintaram: a arara ararawá, o gavião-real piá, os pica-paus wetú e orokso, o tinguá sikale, os 
japus karau e kulimá. (van Velthem 2003:415-416)

Entre os wayanas se passa o mesmo que com os wajãpis em que dois mitos ligados a 

Cobra Grande narram sobre a cor dos pássaros e sobre os grafismos e relações com outros 

povos.  E de certa  forma o motivo da flauta  já  aparecia  como língua no mito wajãpi.  Os 

arekunas falavam dos gritos dos animais como sendo suas flautas (M145; Lévi-Strauss 2004a: 

346).

WAYANA:
Quando a “gente de cima”, a montante do Axiki, os wayanas, e a “gente de baixo”, a  

jusante, os aparais, andavam por  aqui, a Cobra Grande Tuluperê descia da serra grande onde 
mora,  junto ao igarapé Axiki  – afluente do rio  Paru do Leste e  um divisor  territorial  dos  
wayanas e dos aparais – chamada  “velha aldeia da larva” e matava as pessoas. Wayana queria  
ir visitar uma avó que morava entre os aparais, pegava uma canoa mas Tuluperê a virava e 
comia - sempre era assim. (impedia que estas gentes estabelecessem relações pacíficas). (na 
versão de Solimões [1982:13] os wayanas aparecem como habitantes do alto rio Paru, próximo 
do  igarapé  Matawaré  –  seria  região  mais  setentrional  habitada  por  eles,   que  foi  depois 
ocupado pelos tiriyós).

Os wayanas diziam: “Nosso parente não aparece,  onde ele ficou?” e foram ver se 
haviam matado ele. Foram em duas canoas uma na frente e uma atrás: navegaram devagarinho 
até a boca do igarapé Axiki.  Ali  havia  arara,  arara amarela,  ararawá e outros pássaros,  o  
piapokoimã (pássaro sobrenatural de bico comprido e afilado, semelhante ao tucano) – eles 
vivem na beira do rio, mas o Tuluperê lá em cima, na serra. Então a arara gritou: Há kará,  
karã” para Tuluperê e “tipum” dentro da água e outro pássaro também “tipum” dentro da água.  
Logo a cobra chegou, alagou a primeira canoa e  todos que nela estavam morreram. 

Os da outra canoa estavam vendo e voltaram para contar para os que tinham ficado lá 
em cima. O xamã pegou o cigarro de tauari para sonhar o que eles deveriam fazer. Sonhou que 
era para fazer motá iará (ou motá iarapté: um tipo de jirau, coberto de palha de bacaba no alto 
de grandes árvores, para caça de pássaros como o tucano, arara, cujubim), esperarem em cima.

Eles desceram, e o xamã não deixou a Cobra Grande sair; fizeram o  mota,  subiu 
muita gente com muitas flechas e o xamã disse para baixarem e  tocarem a flauta lué, o que foi 
feito. A Arara estava lá, gritou e entrou dentro da água – logo chegou Tuluperê: bicho bonito, 
todo pintado (com pinturas negras e vermelhas) então a flecharam. A cobra mergulhou, mas 
como não morreu logo reapareceu: flecharam novamente e ela morreu. 

Lá de baixo vieram os aparais, pelo caminho do centro viram Tuluperê morto, perto 
da boca do Axiki, engatado num pau. Com um fio de algodão os aparais copiaram os desenhos 
da pele da Cobra Grande: jaguar, quatipuru, todos os bichos que os wayanas fazem grafismos. 
Por isso que se faz cestaria de arumã, que foi  trançada a partir  dos desenhos copiados no 
algodão. Os wayanas viram os padrões nos dois lados do corpo – e assim tem um repertório 
maior de motivos – mas os aparais dominam melhor a técnica de trançado. (van Velthem 1998: 
120-121; 1992: 54)

Enquanto nas outras versões são pássaros que derrotam a cobra, aqui é um xamã, o 

que  aproxima  ela  da  versão  kaapor  em  que  é  um  xamã-pássaro  que  a  derrota.  E 

diferentemente dos  wajãpis,  que narram a origem de seus  inimigos humanos (que são os 

wayanas), e dos kaapor que narram a origem de seus inimigos ofídios, o mito wayana conta 

sobre a instituição de uma boa relação com outro grupo de humanos (os aparais).
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Também para os kaxuyana os desenhos trançados provém da cobra grande marmarú-

imó (van Velthem 1998, citando P. Frikel 1970) e de outras cobras.
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Ilustração 9: Cobra Marmarwimë. Desenho: Adão Makarak'wa, 2005, kaxuyana (D.  
Grupioni 2010)



2.2. Dualidades do arco-íris

O arco-íris apresenta um aspecto “dual” para os ameríndios sul-americanos. Segundo 

Lévi-Strauss este aspecto pode se dar (1º) numa forma simples: assim para os timbiras as 

extremidades  do  arco-íris,  separadas  num  eixo  horizontal,  se  apoiam  na  boca  de  duas 

sucurijus (Lévi-Strauss 2004a: 284-285). Ou pode se dar numa forma desdobrada: (2º) num 

eixo horizontal (oriental/ocidental), como as duas cobras para os katawishi (M417), ticunas e, 

podemos adicionar, para os arawetés. Pode ser também uma forma desdobrada (3º) num eixo 

vertical (alto/baixo), como para os muras  (Lévi-Strauss 2004a: 285; Lévi-Strauss 2006: 149) 

e aparentemente para os yaguas (Lévi-Strauss 2008a: 1073). Poderíamos adicionar mais uma 

forma a este esquema dizendo que no caso aché-guayaki este desdobramento passa para (4º) 

um eixo volumétrico (dentro/fora) e o arco-íris são duas cobras grandes, uma dentro da outra 

(Clastres 1972: 27):

The Guayakí believe that  the rainbow consists of two enormous serpents,  namely, 
Membó Ruchú (= Big Serpent) and Ririjú Braá (= Black Boa), who:

Descend into the water course
of the carpincho [=capivara], into the marsh

One announces the probable death of an infant, the other warns that a member of the  
tribe may mauled by a jaguar (Cadogan 1966: 109) 
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Ilustração 10: formas de dualidade do arco-íris

Essa característica  de uma das  Cobras  Grandes  arco-íris  ser  negra,  como indicada 

pelos aché-guayakis, talvez seja recorrente em diferentes gentes. Passando do dia para a noite, 

o correspondente do arco-íris seria a mancha negra na Via Láctea, como na a cobra Boyusu67 

(Lévi-Strauss  2004a:  284)  ou,  segundo  nossa  suposição,  a  sombra  de  Maju,  segundo  os 

kaapor (que Ribeiro [1996: 557-558] diz se tratar da Via Láctea). Talvez isto explique também 

o fato wayana de a cobra grande-muçum, Walamúimë, ser toda negra e associada ao arco-íris, 

diferentemente  da  Cobra  Grande  que  é  o  arco-íris  na  aparência,  Kamnanaimë  (Velthem 

2003:426, 428) – lembrando também que o muçum é associado a Cobras Grandes e ao arco-

íris pelos timbiras (Lévi-Strauss 2004a: 284). A favor desta interpretação também podem estar 

a passagem das informações aché-guayakis para as  mbyas:

[...] y ya se ha hecho referencia a la relación entre el guayakí membó, serpiente, y el 
mbyá  embó  [embo68], y  Embo-kwá [Embokua]. serpiente, y Cueva de la Serpiente, 
una  nebulosa,  y  la  relación  entre  ambos  y  Membó Ruchú [na  grafia  de  Clastres: 
memboruchu] - Serpiente Grande, el [duplo!] arco iris en guayaki. (Cadogan 1965: 
109; cf. p.11)

67 “Boyusu” significa “Cobra Grande”.
68 Ou  hembo que é “serpiente muy grande que, según cuentan, frecuenta los cursos de agua y las quiebras” 

(Cadogan 2011: 44)
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Com efeito, para os mbyas “as constelações mais significativas estão situadas na Via 

Láctea” (Fonseca 2008: 2). Esta é chamada de tapi’i rape ou mbore’i rape, que significa “o 

caminho da anta”. Lembrando que a Via Láctea para os kaapor também é um caminho: jahy 

rata rape, “o caminho de estrela”.

[...]  Embó  (Hembó)  is  the Mbyá name for  a  large  snake  which,  according to  my 
informants, inhabits the steep banks of streams.

Portanto, se não há indicação de que o arco-íris seja para os mbyas uma cobra grande, 

sua contrapartida noturna é a morada de uma cobra grande. Assim a dualidade aparece tanto 

na sincronia, no caso da cobra Boyusu da bacia amazônica e talvez a marca de Maju’ã no caso 

kaapor, como na diacronia, quando se passa das duas Cobras Grandes que se contém uma na 

outra (aché-guayakis) para o buraco, um continente escuro, de Cobra Grande (entre os mbyas) 

–  mantendo-se  aqui  num  mesmo  eixo  volumétrico,  com  uma  dialética  das  oposições 

continente/conteúdo.

Talvez  pudéssemos  ver  esta  dualidade  cromática  destas  Cobras  Grandes  em  dois 

ofiônimos de origem tupi utilizados no português brasileiro. Uma das palavras que designa a 

sucuri,  Eunectes murinus, é boiúna, do tupi(nambá)  mboîa [bóî] que significa “serpente” e 

-un [una] que significa “preta” (Amaral 1978: 244). A outra é jiboia, que significa “cobra 

arco-íris”, denominação que trataremos mais a frente.
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Capítulo 3: Cópias e originais mbyas

Inicialmente colocamos o mito mbya sobre os “estilos” de cestaria em relação com o 

motivo  do  ogro  encestador  e  da  queimação  que  origina  insetos,  bem  como  expusemos 

informações  etnográficas  deste  personagem.  Depois  partimos  para  a  hipótese  de  que  o 

cromatismo  da  cesta  proveniente  da  deformação-cópia  de  uma  forma  original  e  boa  da 

cestaria  era  importante  pelo  seu  caráter  de  especulação  mítica.  Através  de  um  caminho 

serpenteante,  passamos  por  situações  que  podem  muito  bem  ser  caracterizadas  como 

cromáticas – que exigem, para proteção, reclusões e restrições rituais. Acabamos chegando 

nos mitos em que um ser cromático, a Cobra Grande, é insumo mítico dos motivos trançados 

e  das  pinturas  corporais69 e  da  diferenciação  dos  pássaros  (e  animais).  Apontamos 

rapidamente  que  Xariã/Anhã  é  uma  variante  combinatória  da  Cobra  Grande  no  mito  de 

origem  do  veneno  de  pesca  (embora  seja  também  variante  das  aves  piscívoras).  Agora 

exploraremos o ogro guarani como se ele fosse uma variante combinatória da Cobra Grande – 

isto é: que são “apropriad[o]s para ilustrar a mesma função em contextos pouco diferentes” 

(Lévi-Strauss 2006: 24).

69 Não nos focamos neles, mas a cobra também pode ser a origem da cerâmica cromática (Lévi-Strauss 2004a: 
367).
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3.1. PRIMEIRA E SEGUNDA VARIAÇÕES: Anhã e a regressão

Mas há mais. Seguindo passo a passo o desenrolar de um mito atingem-se 
vários outros que esclarecem e permitem perceber os elos orgânicos que os 
unem entre si. E porque o universo mitológico de uma sociedade, ou de um 
conjunto de sociedades próximas pela geografia e pela história, sempre forma 
um conjunto fechado, encontram-se obrigatoriamente no final os mitos com 
cuja análise a investigação havia começado. (Lévi-Strauss 2006: 9-10)

 Os kinja (waimiri-atroaris) juntam o motivo da noiva (que não é feita de de cesto, mas 

doadora de cesto) com o motivo dos grafismo originários de uma pele Cobra Grande:

WAIMIRI ATROARI
Xiriminja  (Cobra  Grande)  estava  em  forma  de  gente,  chamada  Mapiri,  caiu  na 

armadilha de Emymy (homem sem pênis), que buscava pegar uma cutia. 
Mapiri pergunta ao homem sem pênis se ele está procurando mulher e lhe dá um osso 

de sua coxa para ele pescar sua filha que está no poço – indicando o  local correto.
O antigo (Emymy) enfeita o osso com penas de pescoço de tucano e o prepara como 

um anzol.  Antes de pescar,  Emymy encontra seu irmão (ou um  kinja danado),  que possui 
pênis: ele perguntou com o que Emymy iria pescar, e este disse que com um osso de coatá (ou  
de veado). Enquanto seu irmão só pescava piranha Emymy pescou a filha de Mapiri.

Trouxe a mulher para o barco, ela disse que ia buscar seu cesto, depois boiou com ele 
e informou que eles se chamavam “pele de Xiriminja”. Ela foi embora com o novo marido, 
que  passou  casca  de  vitáia  [árvore  não  identificada]  em sua  cara  para  ela  deixar  de  ser  
Xiriminja. Ela também deu um pênis a Emymy.

O irmão de Emymy em vez de pentear a vagina da segunda filha de Xiriminja, quis 
copular imediatamente com a mulher pescada. Escorpiões destroçaram seu pênis e a mulher 
volta para a água.
(Matarezio Filho 2010:42-43, 11; síntese de mais de uma versão)

Devemos observar também que os grafismos (benry) que estão presentes na cestaria, 

também são aplicados  sobre  os  corpos.  Parte  do  mito  waimiri-atroari   é  restituída  numa 

versão mbya que aponta para o caráter de noiva como ativamente impenetrável (simétrica do 

passivamente impenetrante Emymy):

Después de este hizo Nuestro Padre Pa'i a su futura hija de un canasto. La dio a Charĩa 
y él la llevó y fornicó con ella por el camino, destrozándose el pene. Castigó por eso 
Charĩa a la mujer, y sin más volvió a convertirse en canasto. (Cadogan 1997: 135)

Outra parte do mito waimiri-atroari está presente na versão relatada por P. Clastres, 

que enfatiza a perda aquática da noiva, mais enfatizada na maioria das versões:

MBYA: A NOIVA DE CESTO
Para brincar, Sol pulou na armadilha: Añä ia chegar, então Sol se debateu para tentar 

58



sair, mas não conseguiu quebrá-la. Para evitar que o ogro o matasse Sol lhe ofereceu seu arco 
eterno, que foi recusado, depois sua flecha eterna: foram recusados.  Então Sol disse que lhe 
daria sua irmã eterna.

Começou a fabricar um cesto, do qual fez a mulher; "A mulher é um antigo cesto"70. 
Sol recomendou Añä, habitualmente lavava-se, de não levar sua esposa muito para a água. 
Mas na mesma tarde levou-a consigo no banho: ela jogou-se na água e não voltou, emergiu o 
que era só um cesto. Añä chorando tentava pegar o reflexo na água, voltou para a casa do Sol 
para pedir-lhe sua irmã, mas sol respondeu que lhe dera a única – Añä foi embora. (Clastres 
1990: 73-80)

Supondo que  tanto  o  motivo  das  afinidades  aquáticas  da  noiva  de  cesto  quanto  a 

motivação de Sol para produzir uma filha seja ele cair numa armadilha são as formas que 

poderiam coexistir, poderíamos comparar:

waimiri-
atroari

[em troca de ou ao] ser solto da armadilha do “homem sem pênis” a cobra grande, que estava em 
forma de gente,  lhe dá um osso, meio de pesca de uma noiva  doadora de cestos e de pênis 
(origem aquática)

mbya em troca de ser solto da armadilha do ogro (cujo correlato apapocuva consegue remover seu  
pênis); Sol lhe dá uma noiva feita de cesto, que volta a ser cesto em contato com a água (perda 
aquática); em outra versão ela é tomadora de pênis (o estraçalha) pois o ogro fez amor com ela no 
caminho

Adicionei  uma hipótese  de  existir  um “em troca  de”  no  mito  waimiri-atroari  pela 

similaridade deste com a armação dos mitos que falam de cair em armadilha ou entrar em 

território alheio se apropriando de recursos: o próprio mito mbya em questão, bem como sua 

variante kaiowa, os mitos altoxinguanos do demiurgo que entra no território do jaguar, os 

mitos da nova de madeira das Guianas etc. Mas devemos observar que isso talvez não seja 

totalmente pertinente, segundo pode se observar no caso tiriyó71, em que existe doação sem 

reciprocidade:

Resumindo,  para  começar,  proponho  considerar  aquilo  que,  na  falta  de  melhor 
designação, poderia ser dito seu mito de origem da cultura (Mito 1). Neste, o herói 
cultural  recebe  do  Mestre  do  Mundo  Aquático  Subterrâneo,  que  pode  ser  um 
crocodilo[72] ou uma anaconda gigantes, não apenas uma esposa mas também uma 
vasta gama de conhecimentos e  objetos culturais:  a  casa,  o fogo, a  agricultura,  as  
plantas cultivadas, a cozinha etc. O que é notável a respeito desse mito, amplamente 

70 “Algumas histórias que escutei na Argentina e no Uruguai coincidem em que Ñanderu criou a mulher de um 
balaio; por isso estes sempre devem estar nas comunidades mbyá […] Também Perumi […] sentado sobre o  
solo do  oka  —pátio central da aldeia—, desenharia na terra um ajaká eté [ajaka ete], como um corpo de 
mulher. Pouco a pouco apareceria além das flexíveis e resistentes fibras do tacuaüj, o guembepí, justo no 
coração  da  trama;  a  seguiriam  finas  linhas  de  takuarembó,  para  concluir  sua  borda,  com  finíssimo 
guembepí. (Aguape,19 outubro de 2000)” (Rodriguez 2003: 181, 182).

71 Os tiriyós são gentes caribes localizados no maciço guianense oriental.
72 O Jacaré como variante da Cobra Grande (e do Sol) também aparece em M266 makuxi (Lévi-Strauss 2004b: 

205).
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conhecido e do qual ouvi diversas variantes, é que o herói cultural não oferece nada 
em troca do que recebe.  Em outras  palavras,  a  relação com a natureza,  ou,  como 
prefiro, com o Outro, é de mão única, mas não parece ser predatória. Não somente a 
esposa, que é pescada da água e não se mostra infeliz com isso, mas todos os bens são  
oferecidos  e  não  simplesmente  tomados.  Seria  difícil  considerar  esta  uma  relação 
predatória, embora ela seja certamente unidirecional. (Rivière 2001b: 42-43)

 Outra coisa a se notar é que na versão mbya a disjunção entre marido e esposa – que é 

ao  mesmo  tempo  uma  regressão da  esposa  à  sua  matéria-prima (a  cestaria)  –  é  uma 

conjunção entre um tomador safado (ou exagerado) que não soube o lugar de fazer sexo  (e 

motiva  a  regressão)  –  pois  “Charia  [...]  fornicó  con ella  por  el  camino”  –  e  uma noiva 

estraçalhadora de pênis73. Na outra versão mbya, a regressão é efetuada pelo contato com a 

água.  A versão  waimiri-atroari  realiza  um desdobramento,  temos  um acontecimento  que 

reproduz o acontecimento mbya: a disjunção entre tomador e noiva é a mesmo tempo uma 

regressão da esposa não a matéria-prima mas ao seu ambiente-primeiro (o poço). É também 

uma conjunção entre um tomador safado que não soube esperar as condições de fazer sexo – 

pois ele quis copular imediatamente – e escorpiões ferram seu pênis. Assim o mito waimiri-

atroari aparece como transformação tanto da versão Cadogan como da versão Clastres.

A  conjunção  entre  essas  noivas  ativamente  impenatráveis e  os  personagens 

excessivamente  penetrantes,  que  não  sabem  o  momento74 certo,  é,  portanto,  impossível. 

Podemos atribuir para eles o sinal (+), sendo que desta condição o safado homem passa para o 

estado de pênis ferido, que podemos atribuir o sinal (-). Já a outra aliança se dá por duas 

mediações.  Emymy  não  tem  pênis,  sendo  portanto passivamente  impenetrante,  que  por 

congruência também utilizaremos o sinal (-), mas junto com a esposa, recebe um pênis, um 

estado regular, portanto (0). Assim temos uma passagem (-) → (0). A esposa que assim como 

sua irmã tem escorpiões (+), mas sua vagina é penteada e os bichos removidos. Temos aqui 

(+) → (0). E se dois excessivos acabam disjuntos, dois neutros permanecem conjuntos.

73 En Amérique du Nord, chez les Sahaptin, la Dame Panier-Mou n'est pas seulement une ogresse : elle séduit 
les hommes et tranche leur pénis avec son vagin denté. […] Bien que le texte ne le dise pas expressément, on  
peut inférer que, comme la Dame Panier nord-américaine, elle avait un vagin denté. (Lévi-Strauss 2008c:  
1597-1598).

74 Num caso o momento é realizado no espaço, pois Anhã não poderia ter feito isso no caminho, e no outro é  
realizado na vagina que não havia sido tornada segura para a penetração.
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Ilustração 11: possibilidades e impossibilidades de casamento

A aliança que no mito mbya é unicamente  incompatível,  e coloca o surgimento da 

cestaria como  uma regressão,  desdobra-se no mito waimiri-atroari em  duas alianças uma 

compatível,  com  o  surgimento  da  cesta  como  uma  doação,  e  outra  incompatível  –  que 

provoca uma regressão ao ambiente anterior da noiva. Com efeito, em certas versões mbyas, a 

causa eficiente desta disjunção da aliança é o fato do ogro levar sua noiva para a água, que é o 

resultado do mito waimiri-atroari. Há uma diferença também quanto os tipos de relações com 

esta água: no mito waimiri-atroari há uma oposição entre o mundo subaquático e a terra, já no 

mito mbya a questão é muito mais de um costume de um ogro que é terrestre mas gosta de  

banhos, que se dão num nível “raso”, e não subaquático75. Assim cremos poder afirmar que a 

origem da cestaria mbya, tem afinidade com o despedaçamento de pele de cobra, ao norte da 

América  do  Sul,  lembrando  que  os  grafismos  da  cestaria  waimiri-atroari  são  “pele  de 

Xiriminja”, pele de Cobra Grande.

Nos  mitos  makuxi  (M266)  e  warao  [warrau]  (M259),  que  não  são  senão  uma 

transformação  do  mito  guarani  dos  dois  irmãos  (bem  como  wayana,  kaapor,  wajãpi, 

tupinambá  etc.),  a  heroína  é  uma  noiva  de  madeira  com  vagina  tapada (passivamente 

impenetrável). No mito waimiri-atroari – que são caribes setentrionais como os makuxis, mas 

de  outro  ramo – a  heroína  é  doadora de  cestaria (uma variante  da  noiva  que  é  feita  de 

cestaria)  e  doadora de pênis,  para um marido que então tem o inverso simétrico de uma 

75 É interessante observarmos que o ogro tupinambá poderia constituir uma versão intermediária entre os mbyas  
e waimiri-atroari. “No mito [em Tehvet], Anhanga está no fundo das águas e os gêmeos [que como entre os  
kaapor um é filho do xamã Maíra e outro do Mucura] têm que enfrentá-lo para roubar o anzol e a isca com os 
quais ele pesca p peixe anhá [cascudo]” (Mussa 2009: 188). 
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vagina tapada – isto é: uma ausência de pênis (passivamente impenetrante). Na versão mbya a 

noiva de cesto dilacera o pênis do ogro (mulher ativamente impenetrável que resulta em um 

homem passivamente impenetrante).

Relatemos também a versão waiwai, cujo começo remete claramente a história dos 

dois irmãos (o “mito dos gêmeos”) em suas variantes caribes,  uma outra versão dele está 

indexada, mas não resumida, nas Mitológicas como M252:

Nós vamos contar para você. Primeiro, não tinha ninguém vivendo aqui, ai filho da 
onça matou jabuti e deu dois ovos para mãe dele. Ela não comeu, guardou embaixo da 
panela de barro, com cinzas, queria chocar mesmo. Até que um dia nasceram duas 
crianças. Nome deles, Mawari e Woxi. Eles foram crescendo embaixo da panela que 
foi ficando pequena. Então, eles queriam sair, mais a onça não deixava, porque senão 
os filhos dela ia comer. Um dia eles, pegaram o fogo, e fugiram (por isso ficou só uma 
pequena chama no olho da onça até hoje). Ficaram andando por ai. Eles não tinham 
pênis, então, pensaram em arrumar. Foram falar com aquele passarinho sabido Yawari 
(Mucura  [?])  que  arrumou  para  eles...  [homem  sem  pênis  (-)  =vagina  tapada-1 

(SEXUAL)]  depois  queriam  arrumar  mulher,  falaram  com  Yawari  de  novo  que 
mandou eles irem pescar no poço fundo. Preparam armadilha e foram, mas tinha uaia-
uaia (lontra) que quebrava armadilha... Então eles pegaram uaia-uaia e queriam fazer 
sexo mas não tinha jeito. Ai uaia-uaia falou: eu sei onde tem mulher, vocês têm que 
pescar lá. Assim, preparam anzol com espinho... pegaram primeira mulher, estava lá 
no fundo do poço mesmo, filha da  Okoymo (Sucuriju), mas tinha muita piranha na 
vagina dela [=vagina dentada (+)].  Ela avisou se eles  fizessem sexo iriam morrer, 
piranha [em vez de escorpião] cortaria o pênis deles.  Mawari então foi buscar timbó 
(veneno) para matar as piranhas, Woxi não agüentou esperar, fez sexo, piranha cortou 
pinto dele [=pênis dilacerado de um safado (+) → (-)]. Quando Mawari voltou Woxi 
já estava morto... Mawary colou de novo pinto dele, ai acordou... botou veneno na 
vagina da mulher, matou piranha, ai nasceu filha de Mawary que deu para Woxi e  
fizeram um acordo. Mawary ficaria ali, na floresta e Woxi subiria. Por isso, Mawari 
ficou e os filhos foram povoando a floresta.  Primeiro yana que espalharam até na 
Guiana, depois outros índios... Woxi foi ter os filhos dele lá em cima, os americanos,  
italiano, caraiuá, brasileiros... (Wereheta e Kopoy em Dias Jr. 2005:83)

Aqui aparentemente temos uma espécie de “casamento avuncular” com tio paterno – 

isto  é:  sem troca  de  mulheres  (como  seria  de  esperar  do  casamento  avuncular  com tio 

materno). Mas nesta aliança há replicação da mulher (o bem escasso, no tempos míticos76) – 

vale dizer: casamento não funciona como reciprocidade, mas como produção de mulheres em 

um tempo onde elas não existiam. Esta mesma mensagem é transmitida pelo mito mbya da 

cestaria em que a produção da mulher e produção da cesta se confundem: embora seja um 

76 Quem também poderia ser bem escasso nos tempos atuais do ponto de vista das “ideologias” guianenses...  
Mas  não  se  trata  aqui  de  um procedimento  comparativo  similar  ao  de  Rivière  (2001a),  pois  a  minha  
comparação se dá do ponto de vista dos mitos em transformação, das formas que eles podem assumir, e com 
uma área mais ampla que a “ilha” das Guianas: e neles podem aparecer como um bem escasso nos tempos 
originários.
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casamento  entre  personagens  de  domínios  externos,  ao  contrário  dos  irmãos  waiwais.  A 

primeira etapa, o casamento inicial, estabelece a origem dos povos da floresta e a segunda 

etapa (casamento com o tio paterno) origina várias espécies de não-indígenas.

Sintetizemos:

waiwai ave  doadora de  pênis;noiva  pescada,  dilaceradora de  pênis  (mulher  ativamente  impenetrável  :  homem 
passivamente não penetrante, antes e depois)

waimiri atroari noiva pescada e doadora de cesto, doadora de pênis ao marido (homem passivamente não penetrante antes)

makuxi-warrau noiva de madeira é perfurada por ave que se alimenta, isto é: ave doadora de vagina (ave ativamente penetrante : 
mulher passivamente impenetrável antes)

mbya noiva de cesto dilacera o pênis do ogro (mulher ativamente impenetrável : homem passivamente não penetrante 
depois)

A dialética da (im)penetração e a sequência de alguém cair numa armadilha e doar sua 

filha em troca de liberdade (presentes no mito waimiri-atroari) nos remete a dialética dos 

orifícios  femininos  que entre  as  gentes  caribes  e  aruaques  das  Guianas  e  entre  as  gentes 

altoxinguanas  está  antes  ligada  à  história  da  filha-noiva  de  madeira,  mãe  dos  “gêmeos” 

demiurgos. Assim passamos da mitologia da cobra para a mitologia dos dois irmãos cuja mãe 

é morta na aldeia dos jaguares, onde ela está perdida ou onde ela se casou. Em pelo menos um 

mito ocorre o movimento inverso, isto é, a armação do mito dos “gêmeos” filhos do jaguar, e 

que mata jaguares, narra uma história de um filho arco-íris (M86A; Lévi-Strauss 2004b: 357).

Tentemos fazer uma última aproximação de mitos.  Sabemos que esta mitologia da 

Guiana (e da Amazônia oriental)  tem afinidade com a mitologia do Chaco,  área que está 

imediatamente a oeste do território guarani. Esta afinidade se dá tanto pela relação do motivo 

da noiva de madeira guianense (M259, M266; Lévi-Strauss 2004b) e sua correlação com a noiva 

de  mel  chaquenha  (M216-217 [218]  mataco  [mataguayo];  Lévi-Strauss  2004b),  quanto  pelo 

motivo da cor dos pássaros, que encontramos entre os kadiwéu77 (M171; Lévi-Strauss 2004a), 

em que a cor resulta do sangue de uma criança, e na Guiana (e Amazônia oriental) que a cor 

resulta de alguma parte de uma cobra, que pode ser o sangue, a pele ou as fezes. Um mito 

toba-pilaga da  “Cobra Grande do corpo repleto de peixes”, que Lévi-Strauss (2008: 263-296) 

77 Os kadiwéu são guaycurus, família linguística esta que forma um agregado com os mataguayos (também 
chamados de matacos).
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indicou ter afinidades plásticas com peças nascas78, tem afinidade estruturais com os mitos 

que estamos discutido. Apontemos que entre outros toba a cobra em questão é o arco-íris, que 

pode se chamar Koomonaló, em vez de Lik, como na versão que utilizaremos  (Wilbert e 

Simoneau 1982:177-178).

M TOBA- PILAGA: A SERPENTE LIK
A  serpente  Lik  afastou-se  imprudentemente  do  rio.  Um  indígena  prestativo 

inicialmente é amedrontado por sua aparência. Lik perguntou: “Você não que me levar?”, “Mas 
como? Você é tão grande!”, replicou o homem “Mas você está cheio de peixes” (Lik é repleto 
de peixes, que ficam debaixo de seu rabo), Lik continuou: “Se você me levar, eu lhe dou todos 
os peixes que estão dentro de mim”. 

As pessoas podem encontrá-lo em terra firme, no inverno [estação seca], para os que 
não se apavoram, Lik se faz leve e quando volta a água dá quantos peixes quiser a  quem o  
ajuda.

Às vezes Lik engole as pessoas: se elas tiverem uma faca podem, dentro da cobra 
grande, rasgar-lhe o coração e fazer uma saída, pegando os peixes que estão em seu rabo.  
(Métraux 1946:57-59 resumido em Lévi-Strauss 2008: 293-295; Cf. Wilbet e Simoneau 1982: 
173-177)

Ilustração 12: cerâmica nasca, que Lévi-Strauss diz  
ilustrar o mito toba-pilaga

A parte  não  resumida  por  Lévi-Strauss  (cf.  Métraux  1946:  57-59  ou  Wilbert  e 

Sismoneau 1982: 173-177) conta que este homem contou ao Carancho  (Caracara plancus) 

sobre como conseguiu peixes com Lik, ao contrário das recomendações desta: “Don't you 

remember  that  I  did  not  wish  you to  speak about  me to  anybody?”.  Carancho explica  a 

situação de fome pela qual seu povo passava e então Lik diz que vai aumentar o volume das 

águas e a quantidade de peixes, mas alerta-os para não abusarem e desperdiçarem os peixes, 

pois caso contrário algo de ruim aconteceria e eles sofreriam. Lik diz a Carancho – que é 

78 Cultura arqueológica do sul do Peru.
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nominado como um matador de monstros e dos predadores de homens (man-eaters) – que 

caso queira comer algum animal é só imitar seu grito que ele virá. E assim acontecia nesta 

época, em que as pessoas emitiam gritos de emas, veados ou patos e eles apareciam para 

serem abatidos. Carancho inicialmente ficou satisfeito, mas quando as pessoas passaram a 

matar  muitos  animais  ele  acabou  por  desaprovar  esta  técnica  e  fez  com que  as  pessoas 

tivessem mais trabalho para caçar, tornando os animais selvagens, tímidos e fujões.

A primeira parte do mito transforma o enunciado waimiri atroari:

waimiri atroari ao ser solto da armadilha de Emymy (“homem sem pênis”), Mapiri (que era Xiriminja,  
a cobra grande, que estava em forma de gente) lhe dá um osso da coxa  para  pescar 
[meio de pesca que forma parte do corpo] sua filha que está num poço.

toba em troca de ser solto de sua “armadilha” terrestre, criada pelo inverno e pela seca, a 
cobra grande Lik lhe dá os  peixes [objeto da pesca que forma parte do corpo] que 
desejar - e que formam uma parte de seu corpo

A segunda parte parte, que especifica que Lik pode comer alguém e que este pode se 

libertar  matando  a  cobra  por  dentro,  não  é  senão  a  mesma  história  que  já  conhecemos 

mediante o mito kaapor, que conta que a Cobra Grande é morta assim. O fato de um humano 

ingerido  pela  cobra  grande  cortar  seu  coração  e  abrir  uma  saída  aparece  como  uma 

possibilidade cotidiana entre os toba-pilaga na forma de um comentário ao mito. Por sua vez, 

esta forma de morte da sucuri é um evento mítico entre os kaapor. Este fato também está no já 

citado relato de Gabriel Soares de Sousa (2010: 252), cujas informações provém do século 

XVI79.

A produtividade mítica da grande cobra aquática cromática é imensa e poderíamos 

continuar proliferando-a. Mas com o exposto até aqui podemos estabelecer o seguinte80:

79 Entre os kaxuyana embora o mito seja de difícil compreensão parece que a mesma história está presente: a 
cobra também bebe água para afogar que engoliu,  e  o facão também desempenha um papel  importante 
(Fajardo Grupioni 1993 em Gongora 2007: 68-69).

80 Para um estudo deste zoema na Guiana ver o trabalho já citado Gongora 2007. Em anexo produzi uma tabela 
em que o arco-íris, a cobra ou motivos semelhantes aparecem para diferentes povos. Para algumas das 
relações possíveis de ser tratadas conferir a tabela no apêndice.
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Ilustração 13: parte da estrutura em rede dos mitosdas Guianas,  da Amazônia Oriental  
e do Chaco
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3.2. TERCEIRA VARIAÇÃO

[cestaria → (des)ordem zoológica]

Passando do mito mbya do Rio Grande do Sul para um mito81 mbya do Litoral de São 

Paulo,  passamos  também  de  uma  especulação  sobre  a  diferença  na  cestaria  para  uma 

dualidade homóloga das plantas,  animais,  e peixes – onde os seres ferozes,  perigosos,  de 

formatos acentuados, de uso identificado como próprio dos brancos ou de regiões distantes 

são cópias produzidas por Anhã. A escrita deste mito se foca muito mais na descrição das 

qualidades dos seres do que na narração de seu modo de produção, que foi mais elaborada no 

mito contado por Perumi:

MBYA: AS CRIAÇÕES DE NHANDERU E AS DE ANHÃ
No primeiro mundo foram geradas as criações de Nhanderu para os mbyas. Entre as 

plantas:  o  milho verdadeiro;  o  jaracatiá,  algumas  espécies  de  banana,  a  mexerica;  yvyra’a 
(planta  para  tingimento  dos  cabelos);  o  mel;  o  cipó  imbé;  a  embira;  yvaũ (semente  preta 
utilizada como conta); o capiá; o jerivá.

Entre os “animais” ele criou: yxo (larvas de coleopteros); queixada; tatu; quati; onça 
pintada; onça preta; sucuri; cobras de diversas espécies não venenosas; tucano; jacu; papagaio; 
nhambu; certas corujas; o colibri; a galinha silvestre (urui).

Entre os peixes bons (pira porã) ou permitidos: o bagre; a tainha; o lambari; o peixe 
branco; as carpas brancas.

Anhã quis ser mais criativo que Nhanderu, quis inventar mais coisas: baseou-se nas 
criações de Nhanderu, exagerando suas formas e cores. Entre as plantas: “inventou” as raízes 
coloridas como a beterraba e a cenoura; as verduras como a couve, o repolho e outras folhas 
são a imitação das plantas e ervas dos matos usadas como remédio; os palmitais; os vários 
tipos de bananas, como a banana nanica e a banana maçã; o milho híbrido. Também são de sua 
autoria  manga;  abacate;  jaca;  abacaxi;  limão;  várias  espécies  de  laranja;  árvores  como  o 
eucalipto e o pinheiro.

Entre os animais: sobretudo os ferozes, entre os quais as cobras venenosas, diversas 
aves  e  felinos.  Também criou  os  animais  de  criação  dos  brancos:  galinhas,  gado,  porcos, 
cavalos, bem como os animais de outras regiões como leões, tigres, girafas e zebras.

Inventou também diversas criaturas da água e peixes impuros: são peixes maus (pira 
vai) ou proibidos: as carpas coloridas e todos os peixes com formatos acentuados; quando viu a  
aranha (nhandu) não venenosa, criou outros tipo e o caranguejo (nhandu vai). Criou o camarão 
a lagosta.

“Anhã quis criar o maior peixe do mundo. Então ele pegou a carne de todos os peixes 
e até dos próprios corpos humanos. E pegava um pedaço da carne de cada peixe. Pegou depois 
das aves, das galinhas, dos porcos, das cobras, e assim juntou a carne de vários animais que  
não deveriam ser misturados. E assim criou o mais peixe do mundo”. Assim criou o cação, o 
tubarão as baleias.
 (Davi Martins da Silva [Karai Tataendy], atual cacique da aldeia Aguapeú-SP, função que 
exerce faz um tempo considerável com poucas interrupções; Ladeira 2007: 157-158)

81 Os mitos, segundo a etnografia em que este é relatado, são ditos mba'e ypy [mbae ypy]: “o que é de origem; 
os seres primordiais” (Ladeira 2007:75). “Não existe para os mbyá uma distinção entre mito e história. Só há 
história. A diferença está colocada na temporalidade. Eles chamam tekokue à ‗história passada‘ e tekó é ―o 
que está na frente‖. (Perumi, outubro de 1998, Aguapé-RS) ” (Rodríguez 2003: 248, n. 332)
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Nhanderu : Anhã
:: (simples : extravagante/exagerado/acentuado) [codificação estilística]
:: (autêntico : imitação) [codificação da “origem”]
:: mbya : (animais de criação do) jurua [codificação étnica - ou codificação identitária]
:: animais locais : animais de zoológico [codificação 'étnico'-zoológica]
:: (dóceis : ferozes) [codificação dos temperamentos]
:: (venenosa : não-venenosa) [codificação venenífera]
:: (pureza : mistura) [aqui o melhor seria dizer entre uma oposição de espécies completas “puros” e os que são uma acumulação de materiais  
de diferentes espécies, “misturados”]

As criações de Nhanderu são ditas Nhanderu mymba. Mymba é forma não flexionada 

da palavra  -ymba que significa “animal doméstico” (Dooley 2006: 117, 200): o xerimbabo, 

cuja forma mbya é xerymba, indicando posse de primeira pessoa.

Caso consideremos o relato de São Paulo, contado por Davi, como uma versão do mito 

contado no Rio Grande do Sul por Perumi a armação, baseada numa “codificação estética”, se 

mantém mas aqui  ela é  aplicada em outro plano,  “biológico” em vez de ser no plano da 

cestaria.  Podemos  observar  também  que  diferentemente  da  narrativa  mbya  do  Paraguai 

(Cadogan 1997) sobre a diferença entre animais eternos e verdadeiros e suas simples cópias 

terrenas, a versão mbya de Aguapeú (Mongaguá, São Paulo) a relação entre o “autêntico” e a 

“imitação” não mais se dá numa oposição diádica entre a terra e o limite do firmamento e 

terra,  apesar  de ser  especificado que  os  animais  bons foram criados na primeira  terra.  O 

aspecto principal é a correlação e oposição entre espécies que também podem ser coabitantes, 

como no caso das cobras em que as diferentes espécies similares encontram-se nas florestas, 

mas se opõe por serem ou não venenosas. Outras formas de deformação são exploradas por 

outras espécies. Assim como há dois “estilos” de cestaria (coexistentes na produção atual) 

segundo  o  mito  contado  por  Perumi,  há  dois  “estilos”  de  animais,  peixes  e  plantas 

(coabitantes ou distantes) segundo o mito de Davi.
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Ilustração 14: transformação das formas na mitologia de Anhã/Xariã

Mas o mito contado por Davi não tem a mesma localização que o mito de Perumi: 

enquanto este se dá na recriação da terra (podemos dizer em Yvy pyau ou como nos mitos de 

Davi:  Yvy jevy “o mundo se ergue de novo”82)  ,  aquele especifica que Nhanderu criou na 

primeira terra (Yvy Tenonde ). Esta versão também está autonomizada do motivo do diadema 

ardente.  

Estes mitos apontam que tanto no plano da cestaria como nos planos zoológicos ou 

botânicos há uma dualidade  de formas, e que entre estes dois “estilos” não há paridade: há 

cestos superiores e inferiores, animais, plantas e peixes superiores e outros inferiores – do 

mesmo modo como outros mitos fazem com outros aspectos da realidade.

Quelle  est  en  effet  l’inspiration  profonde  de  ces  mythes  ?  [...]  ils  représentent  
l’organisation  progressive  du  monde  et  de  la  société  sous  la  forme  d’un  série  de 
bipartitions  ;  mais  sans  qu’entre  les  parties  résultantes  à  chaque  étape  apparaisse 
jamais une égalité véritable : de quelque façon, l’une est toujours supérieure à l’autre. 
De ce déséquilibre dynamique dépend le bon fonctionnement du système qui, sans 
cela, serait à tout moment menacé de tomber dans un état d’inertie. Ce que proclament 
implicitement ces mythes, c’est que jamais les pôles entre lesquels s’ordonnent les 
phénomènes  naturels  et  la  vie  en  société  [...]  ne  pourront  être  jumeaux.  L’esprit  
s’évertue à les coupler sans réussir à établir entre eux une parité. (Lévi-Strauss 2008b: 
1323)

82 Jevy = voltar, de novo, adicional, novo centro de atenção numa sequência (Dolley 2006:68).
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E como se dá esta dualidade não paritária? Afirma-se que a “boa forma” – o estilo de 

cestaria e seres com poucas cores contrastando, grafismos simples e formas simples – não é 

somente moralmente superior, como é anterior ao estilo “cromático”. A variedade de cores e 

os grafismos excessivos foram obras de  Anhã, que copiou exagerando Nhanderu. Assim entre 

os  mbyas  os  modelos  de  boas  cestas,  bons  animais,  boas  plantas  e  bons  peixes  são 

“moderados” e “simples” e por um exagero destas formas cria-se uma cópia deturpada, que é 

“cromática” e não são cestas moralmente boas para o uso dos mbyas. O veneno de cobra, 

condição adversa para a existência humana, aparece como uma variante no meio dos outros 

exageros de forma que produzem condições adversas para a existência humana.

Diferentemente dos mitos de fragmentação do corpo de uma Cobra Grande, em que o 

diatônico deriva do cromático que é  causa material,  os dois estilos de seres da mitologia 

mbya podem existir lado a lado na produção de cestaria e nos seres da atualidade. Pois sua 

causa não é um corpo despedaçado do qual se originam os corpos diferenciados atuais, mas 

um produtor-copiador, cujas cópias criam 'corpos' de arranjos deturpados. Quando passamos 

da cobra multicolorida para o ogro mbya o procedimento passa da fragmentação de um corpo 

cromático primitivo para o exagero interno de um corpo discreto primitivo que pela ação do 

ogro em questão gera o cromático.

Se dos restos podres da sucuri multicolorida os kaapor contam que se originaram as 

cobras venenosas, que são animais inimigos, os wajãpis narram que destas mesma partes se 

originaram os inimigos, que não são senão humanos venenosos. Já sabemos que da queima da 

cabeça do ogro mbya – procedimento inverso de um apodrecimento – se originaram os insetos 

venenosos;  lembrando  que  este  mito  também está  presente  entre  os  wajãpis  e  wayanas. 

Portanto na função de causa material,  por procedimentos diversos, os ogros originaram os 

venenosos, isto é condições adversas que outros seres colocam a existência.

oeste e norte 
amazônicos

Cobra Grande é causa física, pois seu corpo 
cromático é despedaçado

Dos restos podres do ogro se originam 
as cobras ou humanos venenosos

mbya Ogro Anhã é causa eficiente, pois copia corpos, 
exagerando-os internamente

Das cinzas, restos queimados, do ogro 
se originam os insetos venenosos

 Antes existiam os seres de boas medidas e de boas essências – melhor: propiciadores 

da boa existência. Os que vieram depois são inferiores pois exageram, intensificando as boas 
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medidas – deformam-nas internamente tornando-as propiciadoras de uma existência adversa. 

O que chamamos de “boas formas” são axiomaticamente primitivas, são o dado, o insumo das 

“formas  más”  ou  “feias”.  Delas  provém  a  potencialidade  de  diferenciação  que  é  uma 

deturpação  pelo  exagero  –  isto  é:  a  repetição  deturpada é  o  aumento  da  intensidade.  O 

surgimento desta dualidade não paritária não é senão um movimento de decaimento para as 

“formas exageradas”83.

Nos mitos relacionados a doenças e aos venenos há “[u]m cromatismo  significante, 

forma negativa de uma ordem diatônica (já que esta ordem não é senão o resíduo de um 

contínuo  devastado)”  (Lévi-Strauss  2004a:  364).  Nos  mitos  em  que  uma  Cobra  Grande 

multicolorida é despedaçada o que se passa é um afastamento de pequenos intervalos. No 

mito wayana a Cobra Grande é excessivamente pintada com excesso de grafismos – há uma 

contiguidade entre  os  motivos  próximos  por  pequenos intervalos  e  que vão ser  afastados 

podendo  originar  as  pinturas  e  trançados  de  diferentes  tipos.  Este  caso  do  cromatismo 

despedaçado do arco-íris Cobra Grande que origina a diferenciação das espécies (filogênese 

de animais, pinturas e trançados) foi apontado como “um cromatismo  significado, matéria 

positiva  a  partir  da  qual  se  constrói  uma ordem,  também diatônica,  que  será  atribuída  a 

natureza [adicionemos: ou a pinturas corporais e a motivos de cestarias] como a outra” (ibid.). 

E  se  Lévi-Strauss  (id.)  também  afirmou  que  a  “observação  empírica”  dos  estragos  dos 

venenos e das doenças (que pode ser significados pelo arco-íris) “acarreta a inferência (ou 

verifíca a hipótese) de que o contínuo traz em si o descontínuo, e até o engendra”, o ogro 

mbya trabalha em sentido oposto: o que poderíamos ter como congruente ao descontínuo, as 

os seres de boas formas são exagerados para os seres de más formas, contínuos. Um exemplo 

que trabalha exatamente com este léxico é o procedimento que Anhã/Xariã usa para criar os 

tubarões e as baleias: ter como insumo a acumulação de carnes descontínuas – caracterizadas 

por discrição – são agrupadas para criar estes animais marinhos que são produtos contínuos – 

caracterizados pelo exagero.

Se em O cru e o cozido foi postulada uma dialética dos grandes e pequenos intervalos, 

talvez aqui  o  mito mbya não trate  de “discreto” no sentido de assumir  valores  inteiros  e 

diferenciados a partir de intervalos nítidos, mas de “discreto” no sentido de serem comedidos, 

uma discrição. O estilo diatônico da cestaria mbya é a matéria a partir da qual, mediante a 

83 Aqui me utilizo de uma similaridade da  forma como é exposta a argumentação  da relação entre afinidade e  
não-afinidade no parentesco amazônico (Viveiros de Castro 2002: 425, 432).
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deturpação,  se  constrói  o  estilo  cromático.  O  estilo  “cromático”,  uma  artimanha  de 

Anhã/Xariã, é o excesso, é um discreto deturpado pelo aumento de intensidade. 

O que ocorre na mitologia mbya de Anhã/Xariã é a deturpação das boas formas que 

gera  um  estilo  “cromático”  – um  aumento  da  intensidade;  enquanto  no  caso  da  cobra 

multicolorida o que ocorre é um despedaçamento de uma extensão. O que os mitos mbyas 

relatam-nos  não é  sobre  a  devastação  do contínuo  que  produz  o  diatônico.  Mas  sobre  a 

intensificação  de  um diatônico  significado,  matéria  (formal)  positiva  a  partir  da  qual  se 

constrói a desordem. As duas ordens são postuladas como coexistentes e tudo se passa como 

se as cestas atuais que seguem o estilo de Nhanderu fossem um diatônico significante, forma 

negativa  desta  desordem  cromática84 –  ordem  esta  que  é  o  exagero,  um  diatônico 

intensificado.  As  variações  intensivas  nas  formas  acabam por  criar  diferenças  extensivas: 

oposições entre estilos.

doenças e 
venenos

forma negativa da ordem diatônica (=resíduo de um contínuo devastado)

cestaria mbya o estilo “cromático” é o excesso de um discreto deturpado (o estilo “diatônico”)

pedaços da cobra cromática origina 
diferentes seres

matéria positiva a partir da qual, mediante desmembramento, se 
constrói uma ordem diatônica

cestaria discreta mbya matéria mítica a partir da qual, mediante a deturpação, se constrói 
o estilo cromático; resquício de um tempo em que só haviam boas 
formas

Dos mitos analisados em O cru e o cozido, aos quais acrescentamos outras versões, o 

arco-íris  podia  intervir  como  causa  moral,  isto  é  como agente   (=causa  eficiente), do 

aparecimento do veneno e das doenças, e como causa física da cor dos pássaros (2004: 363). 

Não só da cor: mas dos cantos, particularidades anatômicas. Anhã é também entre os mbyas a 

causa moral e o agente da origem do veneno de pesca, pois por sua maldade, bater o filho de 

Sol,  timbó  metafórico  como se  fosse  o  timbó  verdadeiro  (versão  paraguaia  em Cadogan 

199785). Mas de modo diferente da origem dos grafismo ou animais nos mitos da Cobra-arco-

84 Cremos que podemos falar que para os mbyas o mundo atual é uma “desordem”. Não queremos dizer com 
isso que o mundo atual seja unicamente “desordem cromática”, como veremos mais a frente nossa hipótese é  
que essa é  apenas uma das transformações que o produzem.

85 “El  relato  acerca  del  origen  mítico  del  “ychypo  chimbo”  (Thinouia  mucronata),  transmitido  por  un 
informante  de  la  parcialidad  Ava Chiripa  [de  Misiones],  se  inicia  con  la  siguiente  declaración  “cuando 
nuestros antepasados deseaban capturar peces, sólo debían bañar a sus hijos en un curso de agua, de este  
modo los peces perecían fácilmente”, la trama de la historia continúa explicando que cierto progenitor muy 
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íris, na origem da cestaria Anhã não é “objeto passivo de uma ação que se exerce sobre ele” 

(Lévi-Strauss 2004a: 363). Ele também é agente, pois ele é o produtor de seres moralmente 

desqualificados. Ele não é a matéria maléfica da qual se opera uma disjunção corporal, mas o 

agente de uma conjunção maléfica de intervalos e intensidade, de formas que deforma. No 

caso do mito relatado por Perumi, por ter sido agente de excessos, ele é objeto de um incêndio 

que o transforma em causa física dos insetos, da mesma forma que o sobrenatural wayana, 

agente de um excesso de fedor.

ávido en sus pretensiones de pesca trituró con una maza de madera a su hijo pequeño para obtener mayor 
eficiencia en el procedimiento; enjuagó el cadáver en el curso de agua y lo arrojó a la selva marginal. A partir  
de ese cadáver creció el ejemplar primigenio de Thinouia mucronata, y desde entonces el procedimiento para 
embarbascar peces es sumamente laborioso, e inútil cuando participa una mujer que lleva un niño en su 
vientre.” (Keller 2008: 51).
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3.3. QUARTA VARIAÇÃO (mbya → chiripá)

[deturpador  das qualidade→ cinegética]

Esta oposição entre uma criação anterior do demiurgo, que é um “dado a priori” como 

já demonstramos, seguida de uma deturpação do ogro, aparece de uma forma diferente em 

outro grupo guarani:

No caso dos Chiripá estudados por Bartolomé, parte da resposta encontra-se em um 
episódio mítico, inserido na famosa saga dos gêmeos e que não tem paralelo, ao que 
eu saiba, entre os Tupi-Guarani da Amazônia. Conta-se que toda vez que Kuarahy — 
o Sol, filho de  Ñanderú Guazú (Nosso Grande Pai) e o mais velho dos gêmeos — 
criava um animal, o Añang (o "demônio" tupi-guarani) inventava um modo de caçá-lo. 
A predação  cinegética  aparece,  pois,  não  como  um  dado  a  priori ou  como  uma 
condição dada pelo demiurgo, mas sim como uma artimanha de seu rival canibal. O 
mito parece querer marcar, pois, a disjunção absoluta entre a divindade e a predação,  
de tal forma que o xamã está livre para operar na relação com seres divinos que não 
são predadores à maneira dos espíritos familiares de xamãs amazônicos. (Fausto 2005: 
399)

Façamos aqui uma aproximação talvez frágil, caso nossa hipótese de a Cobra Grande e 

Anhã estarem em relação de transformação. Poderíamos apontar talvez que os fragmentos da 

sucuri Maju que são o insumo não só das plumárias mas dos animais que são caçados pelos 

kaapor (que são o objeto da atividade de caça). Disto contrastaríamos a afirmação do mito 

chiripá, que nos diz que Anhã é o produtor do processo de caça, uma “forma exagerada de se 

relacionar” com os animais. Assim existiria um episódio paralelo ao chiripá entre os tupis-

guaranis da Amazônia. De “formas exageradas” de cestos, animais, peixes, pássaros e plantas 

passamos  para  “formas  de  se  relacionar”  com  os  animais  que  seriam  “exageradas”. 

Lembremos também que a forma de proceder deste mito não é de tão grande novidade como 

aponta Fausto, pois podemos aproximá-las de vários mitos que contam sobre o uso excessivo 

de  uma  caça  mágica,  que  tornas  as  condições  de  caça  difíceis.  Poderíamos  citar  vários 

exemplos mas apontemos somente para o mito toba(-pilaga) da Cobra Grande que propicia 

uma  caça  miraculosa  aos  humanos,  que  ao  terem  um  comportamento  cinegético  sem 

moderação a perdem (Wilbert e Simoneau 1982:173-177).
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3.4. QUINTA: VARIAÇÃO CROMÁTICA

[cobra grande cromática → pássaro de canto cromático]

Os Mundurucu evocam o mesmo reino dos pequenos intervalos em termos 
gráficos e acústicos, quanto contam que a cobra Muyusu, isto é, o arco-íris,  
disposta a ensinar a escrita aos homens, atraiu-os imitando a voz de todos os 
tipos de animais. (Lévi-Strauss 2004a: 369)86

Falamos anteriormente que na mitologia guarani parece não existir o motivo da Cobra 

Grande que é despedaçada. Mas isto não é exato. Entre os mbyas paraguaios – na parte do 

livro de Cadogan sobre pássaros que já citamos – existe um mito que recupera parcialmente a 

estrutura da mitologia da cobra cromática, onde  ela é  causa material da diferenciação dos 

pássaros. Lembremos que em M145 arekuna87 os animais recebem suas flautas, seus cantos ou 

gritos, o mesmo acontecendo em M173 vilela e no mito wayana a cobra cromática dá origem 

ao canto de um pássaro em específico, o joão bobo (Bucconidae):

MBYA: O CANTO DOS PÁSSAROS
Depois de ter criado as florestas, Nhanderu criou uma ave com um incrível canto, o  guyra 
rembykyra'a'eỹ. Solto na mata ele cantou simulando uma multidão de pássaros. Então disse 
Nhanderu: “Não é nada bom que haja uma só classe de pássaros” e criou uma diversidade de 
aves, cujos cantos escutou-se em toda a floresta. (Cadogan 1997: 218-219)

Este mito diz exatamente que as aves e seus cantos se originaram da fragmentação de 

um canto cromático de uma só ave – espécie que Cadogan (1997: 221) indica ser similar à 

calándria, cujo nome em português é sabiá-do-campo (Mimus saturninus). O canto cromático 

é  a  causa material da  diferenciação dos  cantos  (homólogos  da plumária),  distintivos  das 

espécies,  e  a  recusa  da  unidade  dos  pássaros  por  Nhanderu  sua  motivação.  A própria 

designação da família e do gênero destas aves de ampla difusão sul-americana – da qual a ave 

mítica deve fazer parte – já nos é esclarecedora e inverte a significação dada pelo mito mbya, 

pois enquanto o mito diz que este canto concentrou todos os outros, a taxonomia latina aponta 

86 A referência dessa informação é de Kruse 1946-49: 623. Observemos que aqui (Lévi-Strauss 2004a: 369-
370) a escrita está do lado dos pequenos intervalos, ao contrário do que foi exposto no caso mbya.

87 “Um mito arekuna (M145) denomina “flauta” o grito distintivo de cada espécie animal. [¶] Tais assimilações 
são  importantes,  pois  mostramos  em  O cru  e  o  cozido precisamente  a  propósito  de  M145,  que  o  grito 
específico é homólogo, no plano acústico, da pelagem ou plumagem distintivas, que são testemunhos da 
introdução, na natureza,  de um reino de grandes intervalos por desmembramento do contínuo primitivo”  
(Lévi-Strauss 2004b:305).
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para estas espécies serem imitadoras, e são comentada como cantos inferiores aos originais.

Rodolpho von Ihering apontou para o caráter de ruído – isto é, sons sem “ordem”, 

talvez sem grandes intervalos – do canto dessas espécies. “Não é propriamente um cantor, 

mas, como diz muito bem o indígena, no nome que lhe deu, apenas faz barulho (póca88)” 

(Ihering 2005:443)

Da mesma forma que Anhã, aqui é efetuada a diferenciação em espécies similares, 

mas  diversamente porque não há um exagero de intensidade,  mas  uma fragmentação das 

capacidades de um cantor cromático. As relações que definem a Cobra Grande cromática (que 

pode ser identificada como sucuri ou jiboia), que supomos como uma existência, ou variante 

combinatória,  virtual  na  cestaria  mbya  e  sua  mitologia,  onde  seria  substituída  por  Anhã, 

correlaciona-se  aqui  com uma variante  combinatória  mais  direta.  O caráter  maléfico  dos 

pequenos intervalos no pensamento mbya também foi ressaltado em outro contexto: Dooley 

faz  uma  observação  semântica  sobre  a  palavra  -vai que  nela  mesma  indica  as 

conceitualizações  que  analisamos  no  mito.  Diz  ele  que  “O  sentido  de  ‘mau,  ruim’  é 

88 Com provável relação com o gerúndio de pok = estourar, rebentar, espocar, do tupinambá.
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possivelmente  derivado  de  ‘muito  e   uniformemente’ através  da  valorização  cultural  do 

contraste e diferenciação, visto no conceito de para” (Dooley 2006: 185). A inferioridade do 

“muito e uniformemente”  – o  cromático de caráter maléfico – em oposição ao valor dado 

“contraste  e  diferenciação”  –  o  diatônico –   que  pode se  formulado na  oposição  diádica 

vai/para. Tudo se passa como se esta oposição lexical fosse um realização fractal, no plano do 

léxico, da “verdadeira americana categoria do entendimento” (Lévi-Strauss 2010: 455).
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3.4.1 Formas de dedução empírica

De modo algum é o empirismo uma reação contra os conceitos,  nem um 
simples apelo à experiência vivida. Ao contrário, ele empreende a mais louca 
criação de conceitos, uma criação jamais vista ou ouvida. […] Só o empirista 
pode dizer: os conceitos são as próprias coisas, mas as coisas em estado livre 
e selvagem, para além dos “predicados antropológicos”. (Deleuze 2006: 17)

Até  aqui  estamos  diante  de  dois  casos  principais  do  que  foi  chamado  na  análise 

estrutural  de  dedução empírica.  Esta  juntamente  com a  dedução transcendental  seriam as 

formas  do  pensamento  mítico  estabelecer  congruência  entre  actantes  –  “termos”  com 

“termos” ou “funções” com “termos”.  A dedução empírica  seria  o  modo de produção de 

mitemas mediante 'dados' fornecidos pela observação.

Em  Do mel às cinzas,  quando o sistema mitológico S-3 coloca a congruência entre 

araras e jaguares em sua relação na busca pelo mel, Lévi-Strauss diz que algo antecede esta 

dedução  transcendental:  é  a  congruência  entre,  de  um  lado,  os  humanos  que  são  tanto 

carnívoros como vegetarianos e, de outro, entre os regimes alimentares únicos destas duas 

espécies, uma consumidora de vegetais e outra de carnes.

Esta  congruência  direta  entre  as  araras  e  os  jaguares  (derivada  de  duas  outras  
congruências  entre  homens  e  araras,  homens  e  jaguares,  pela  aplicação  de  um 
raciocínio do tipo: nossos amigos são os amigos de nossos amigos) poderia, em teoria, 
estabelecer-se de duas maneiras, seja transformando as araras míticas em carnívoras, 
seja transformando os jaguares mítico em vegetarianos. (Lévi-Strauss 2004b: 34)

Mais adiante  quando trata  de mitos  do  ciclo  do mel,  que se  transformam quando 

substituem uma abelha  macho por  uma rã  macho,  M235 warao [warrau]  → M237 aruaque 

[arawak],  postula a equação (abelha : rã) ::  (seco : úmido) explicando que a correlação e 

oposição entre elas é uma dedução empírica – “uma relação ao mesmo tempo empírica e 

lógica” (Lévi-Strauss 2006: 59):

A zoologia e a etnografia explicam, assim, porque a abelha e a rã são convocadas para 
formar um par de oposições e porque pudemos supor acima, assumir o aspecto de um 
inversão. Com efeito, ambas, a abelha e rã, fazem seus ninhos nos ocos das árvores. 
Os ninhos são constituídos de forma semelhantes, de células onde o animal põe seus 
ovos,  e  estas  células  são  moldadas a  partir  de uma substância  aromática,  cera  ou 
resina, que o animal segrega ou que se acredita que ele segrege. É sem dúvida falso 
afirmar que a rã produza uma resina que apenas junta e molda, mas isto se aplica a um 
grande número de melíponas, que moldam suas células com uma mistura de cera e 
argila, sendo que esta última também é coletada. (Lévi-Strauss 2004b: 155)
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Também a dedução empírica poderia explicar a relação estabelecida entre sede e o 

corvo, tanto na no Novo como no Velho mundo (Lévi-Strauss 2011: 222-223); ou para o fato 

de certos animais desempenharem um papel de operadores binários na mitologia ameríndia 

tem como pressuposto uma dedução empírica proveniente de sua “anatomia,  fisiologia ou 

hábitos” (p.537). Vários outros exemplos poderiam ser citados, os mais salientes são  também 

a relação entre engole-vento e ciúme: “La fonction « jalousie » de l'Engoulevent relève, je l'ai 

montré,  de  ce  que  j'ai  appelé  ailleurs  une  déduction  empirique  :  interprétation 

anthropomorphique89 de l'anatomie et des mœurs observables de cet oiseau.” (Lévi-Strauss 

2008a:  1103).  Assim também seria  o  caso  do  joão-de-barro,  embora  neste  uma dedução 

transcendental precedesse a empírica, e dos modos de defecar do bugio e da preguiça

A proposição sul-americana da função “cobra assassina” atribuída ao arco-íris talvez 

decorra de uma dedução empírica inversa, isto é: da função “arco-íris” que se pode observar 

em certas cobras. Em tupi(nambá) o arco-íris era chamado de modo similar ao kaiowa jy'y (= 

arco-íris90) e formou uma palavra que significa “cobra arco-íris”.

Arco-íris em tupi[nambá] é îyyba [ou jyyba], literalmente cabo de cunha [ou cabo do 
machado], que em composição com  (m) boîa se apocopa obrigatoriamente em  îyy 
formando  inicialmente  îyyboia que,  como  vemos,  pela  lei  do  menor  esforço,  se 
contraiu em îyboia [îyboîa ou jymoja], o nosso jibóia. (Edelweiss em Amaral 1978: 
48)

Amaral (1978: 43) nota que este nome, que foi estabelecido para a  Boa constrictor  

[Constrictor constrictor (L.)] era utilizado no começo do século 20 denotando “cobra-d'água” 

ou “cobra-das-rãs”, cujos sentidos se associam à sucuri,  Eunectes murinus.  Segundo ele a 

descrição de Gabriel Soares de Sousa (2010:250-251) também se articula melhor a Eunectes  

murinus,  que  é  descrita  logo  em  seguida  com  o  nome  sucuriú  (variante  de  sucuriju). 

Adicionemos que biúna é próximo de outro nome atual da sucuri: boiúna. Outra constritora 

nesse mesmo campo semântico da pele cromática é a Epicrates cenchria, designada de forma 

pleonástica como “jiboia arco-íris” ou jiboia-furta-cor,  na zona centro-oriental  do Brasil91, 

espécie  esta  que  tem  “mais  ou  menos  os  hábitos  ecológicos  e  alimentares  que  a  C. 

Constrictor” (Amaral 1978: 36, 46). O herpetólogo em questão nota:

89 Isso segundo a definição do que é “gente” de Lévi-Strauss, que não é a mesma dos ameríndios.
90 Como já indicamos entre os kaiowas o arco-íris é um não-humano que se manifesta como gente para levar  

um doente, e pode encarnar (ojepota) em mulheres após o parto.
91 Ainda nesta zona é designada de salamanta, e na Amazônia de uaçu-bói.
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qual  seja  a  incidência  dos  raios  solares  sobre  a  pele  (sobretudo  quando  recém-
exuviada) de certos 'boídeos' e serpentes afins, a iridescência que nela se nota é de 
causar até admiração, e dos povos não tem passado despercebida (Amaral 1978:46)

Também um etnólogo diz que  o arco-íris “constitui uma uma metamorfose celeste da 

sucuri,  a grande cobra d'água cuja  pele  furta-cor  evoca,  misturando-as,  todas  as  cores  do 

prisma” (Descola 2006: 96). Ou seja:  haveria,  do  na  nossa  perspectiva,  uma interpretação 

meteorológica da fisiologia de certas cobras92. Em contrapartida, os mitemas e ideologemas 

propõem uma interpretação ofidiomórfica do cromatismo do arco-íris. Mas lembremos que 

este caráter não é enfatizado nos mitos somente na pele.

Já a proposição, presente em algumas regiões da América do Sul, de que esta Cobra 

Grande multicolorida é o insumo para a diferenciação-gênese dos animais, especialmente dos 

pássaros  –  que  nesta  época  parece  se  constituir  em  uma  ontogênese  dos  ancestrais  dos 

pássaros, que em alguns mitos antes eram pretos, que ao longo de sua descendência passaria a 

ser uma filogênese – se dá pelo contraste entre Cobra-arco-íris, de cores consideradas como 

um contínuo cromático,  com as  espécies  animais  atuais  consideradas  como descontínuas. 

Passa-se do caráter cromático de um ser para o  caráter diatônico de vários seres em planos 

heterogêneos (parte de cobra para características de pássaros, e outros animais). Aliás: não só 

heterogêneos mas opostos, vistos que as aves se caracterizam por suas relações com o céu e a 

Cobra Grande é subaquática, embora nos mitos em questão seja importante a presença das 

aves aquáticas . A diferenciação se dá na oposição.

Em relação às partes multicoloridas da Cobra Grande – que não é só pele pois os mitos 

exploram outras partes do corpo, como fezes e sangue – o procedimento é simétrico e inverso 

ao que postulam os cientistas em relação a iridescência a pele das cobras: “tal fenômeno, 

chamado difração da luz, ocorre quando raios solares incidem sobre corpúsculos estruturais 

existentes na superfície da pele” (Amaral 1978: 47). Assim diz Gongora (2007: 50), que notou 

isso, mas não apontou que as duas deduções estavam presente a partir de cobras:

Pode-se dizer ainda que o arco-íris, para os ameríndios, é como o branco sob o ponto 
de vista  da física  clássica,  que não  o concebe como uma única  cor,  mas como a  
interação entre todas as cores num espaço em que todas as diferenças estão presentes.

No caso mbya do Paraguai, o cromatismo é dado no canto do  guyra rembykyra'a'eỹ 
92 Em vez de interpretação supostamente antropomórfica, como no caso do engole-vento.
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em seu caráter de ser semelhante ao canto dos outros pássaros. Aqui a dedução se daria pelo 

seu canto similar aos das outras espécies. Passa-se do cromatismo para o diatônico em planos 

homogêneos (canto de aves para canto de aves)93. A diferenciação se dá na identidade. De 

uma dedução para a outra, passamos das penas dos pássaros (e as vezes seus cantos) para 

unicamente seus cantos, homólogos às penas para significar a distinção entre as espécies.

93 Outra das aves sul-americanas de canto “cromático”, capaz de replicar o canto de outras ave e mesmo de 
mamíferos, é o japim,  Cacicus cela. Um mito amazônico narra que quando o japim cantava todas as aves 
emudeciam para escutar seu canto que era extraordinário e consolador, mas o pássaro acabou por se tornar  
soberbo, e Tupã  não mais permitiu ele voltar para o céu, que era uma árvore com flores de estrela, e o fez  
esquecer as canções que havia ensinado, sendo que, atualmente, ele quando tenta recordá-las as outras aves o  
perseguem (Ihering 2005: 282).  Outro mito narra que os japins passaram a fazer ninhos perto de vespas, 
tornando-as madrinhas de seus filhos, porque os outros pássaros eram seus inimigos. Outro conta que como 
os  japins  caçoavam  muito  dos  pássaros  e  principalmente  do  tucano  este  reclamou  para  o  tamurupará 
(Monasa sp.) que o matou e ficou com o bico vermelho; esta história traz a observação de Barbosa Rodrigues 
de que os japins não imitam os tamuparás, e quando estes aparecem aqueles fogem (Rodrigues 1890: 201-
204). Os wayanas em vez de apontarem as vespas como madrinhas, relatam que os japins “impõem vespas 
aos seu filhotes para que se multipliquem” (Velthem 2003:277) o que associam à iniciação dos jovens, em 
que estes são picados por vespas (p.276-277).
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3.4.2. Queda da taxa de perspectivismo

Logo  depois  chegaram  os  convidados,  conversando  na  língua  de  gente. 
Nenhum  tinha  língua  própria,  língua  de  ave  mesmo.  Com  o  sangue  de 
Avatsiú iam fazer novas linguagens para cada um deles. (mito kamaiurá da 
origem das línguas dos pássaros)

O mito wajãpi (anotado por Gallois), que está transcrito acima, conta que antes de a 

diferenciação-especiação ser realizada por Janeja [Janejarã], os pássaros eram gente, e todos 

falavam a  língua wajãpi. Eles se pintaram com as fezes multicoloridas da Cobra Grande e o 

demiurgo tirou-lhes a fala e deu-lhes “conversa de pássaro”. No final da narrativa temos a 

informação de que os pássaros nunca mais viraram gente: salvo quando o xamã olha, pois 

então eles são gente. A  outra versão (Anotada por F. Grenand) explica que “Les oiseaux, à 

l'origine, étaient tous entièrement noirs” (1982 : 162, n.4). Assim, o mito wajãpi descreve um 

estado inicial  de indiferenciação entre humanos e pássaros (sendo estes pretos),  com uma 

unidade  linguística.  As  partes  (fezes)  cromáticas  de  um  ser  (Cobra  Grande)  são  o 

material/insumo para a diferenciação que institui as espécies.

No mito kamauirá da origem das línguas dos pássaros, estes já têm, de certa forma, 

corpo de pássaro, e a história não narra como conseguiram suas plumárias distintivas. Mas é 

uma forma de corpo, que funciona do mesmo jeito que a relação atual entre xamãs wajãpis e 

pássaros: 

E assim  o passarinho, de um ponto para outro, foi-se afastando da aldeia, à medida 
que o menino ia atrás dele. Quando o araraurá viu que já estava longe das casas, tirou 
a  roupa,  virou  gente  e  se  aproximou do  menino  […]  (Villas  Boas  e  Villas  Boas  
1975:166)

Também um humano é transformado em pássaro no decorrer da narrativa, quando as 

aves colam penas nele (p. 165). Nas narrativas mbyas do vídeo “Nhandé va'e kue meme'ĩ: Os 

seres da mata e sua vida como pessoas”, como o próprio nome indica os pássaros, eram “os 

parentes originários” antes de sofrerem transformações. Em todos estes casos a diferenciação 

entre  as  espécies  de  aves  é  também uma diferenciação  que  instaura  uma diferença  entre 

pássaros e humanos.
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Mas no caso do mito mbya paraguaio a atividade (canto) cromática de um ser é alvo 

da diferenciação dentro da ordem dos pássaros. O estado inicial é de é uma diversidade de 

cantos interna ao emissor,  em que não há especificação de ser  gente.  No caso dos mitos 

anteriores,  propriamente  perspectivistas,  o  insumo  (partes  de  Cobra  Grande)  cromático  é 

heterogêneo  em  relação  ao  produto  (diferenciação  das  espécies),  sangue,  pele  ou  fezes 

multicolorido produzem diversidade plumária e linguística. No caso mbya o insumo é interno 

a ordem dos pássaros, e o produto é seu similar fragmentado. Assim, diminui a alteridade 

entre o insumo e o produto (embora este ainda seja cromático), e junto disto deteriora-se o 

motivo perspectivista.
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3.5. SEXTA VARIAÇÃO

[grafismos de cestaria → pintura corporal]

Silva (2001: 225) atribui a informação de que  para ryxy [ipara rysy] (“desenho reto 

em fileira”) e  para pira raĩ nhykã (“desenho de mandíbula de peixe”) foram os grafismos 

diretamente ensinados por Nhanderu como uma interpretação dos mbyas vindos da Argentina 

– que é o caso de Perumi, que narrou o mito para Assis (publicado em um momento posterior 

ao  trabalho  de  Silva).  E  argumenta  (p.226)  que  -para [ipara]  é  uma palavra  própria  da 

linguagem utilizada nas relações divinas, enquanto -a'angaa [anga], nas relações terrenas.

MBYA: ORIGEM DO GRAFISMO IPARA RYSY
Sol e Lua convidaram Añá para ir pescar e foram. Diabo queria casar com a irmã do Sol, este 

o  enganou  [não  se  explica  como],  o  Diabo  foi  chorando,  Sol  disse  a  ele  para  não  chorar  pois  
arranjariam outra moça para ele. Sol fez aquela cesta bem pintadinha como aquela moça que botava 
ysy [yxy] no rosto, Sol avisou para não andar com ela na água, se não a perderia.

Diabo gostava de tomar um banho, levou a moça junto com ele no rio, ela então virou ajaka, 
ele chorou muito. Ele foi se queixar ao Sol que avisou para não andar no rio com sua esposa, que era  
ajaka (cesta).

Lua, que era sabido, disse que ia tentar fazer esse ajaka. Os mais antigos fizeram - até hoje 
estamos fazendo ajaka como o Sol fez.  Ali se fez ajaka e até hoje os índios fazem. Mas não era para 
fazer  ipara  kora,  era  para  ter  feito  [só]  ipara  rysy: a  única  que  o  Sol  ensinou.  O  pessoal  foi 
inventando: ipara kora, ipara kurusu. [kuruxu] (Turíbio Karai, aldeia da Estiva em Silva 2001: 227)

Perumi (Nhanderu inventor : Charĩa imitador) (para py xyry + pira raĩ nhykã ra’angaa : mboi jarara 

ra’angaa, mboi chinĩ ra’angaa, tanambi pepo ra’angaa)

Turíbio (Sol inventor : humanos inventores) (para ryxy : para kora, ipara kuruxu etc.)

Na mesma etnografia é relatado que as cestarias com estes grafismos não podem ser 

vendidos para os jurua, diferentemente dos outros grafismo, que são invenções mbyas (Silva 
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Ilustração 16: para kora 
(Lorenzoni e Silva 2009: 5)



2010: 225). Assis (2006: 250, n.151)94  relatou o seguinte sobre estes grafismos:

Os trançados que geram os tipos de motivo simples são os mesmos apresentados por 
Silva.  Porem,  tanto  Perumi  quanto  Santiago  Franco,  me  explicaram  que  esses 
desenhos  estariam  restritos  a  uma  pequena  faixa  na  horizontal  do  cesto,  não 
ultrapassando  dez  centímetros  de  espessura.  Somente  dessa  forma  estaria  se 
produzindo  um  ajaka semelhante  ao  criado  por  Ñanderu.  Nas  fotografias 
apresentadas  por  Silva,  os  motivos  tomam todo  o  ajaka e  por  isso  não  se  pode 
considerá-los como exemplos do motivo simples.

Assim a extensão do desenho no suporte,  para Perumi e Santiago (que talvez não seja  a 

opinião que outros informantes relataram para Silva 2010), estaria correlacionada com sua 

intensidade.

Enquanto o relato de Perumi se liga mais ao motivo do diadema ardente, o relato de 

Turíbio se centra do motivo da noiva de cesto especificando que o grafismo de yxy [ysy] na 

moça é um resultado do grafismo  ipara ryxy [ipara rysy]  na cesta  que o Sol  inventou e 

trançou  no cesto que se transforma numa noiva para o ogro Anhã. Isto é a pintura corporal 

decorre do grafismo trançado. Já no mito do mbya Perumi o grafismo ipara ryxy [ipara rysy] 

94 Ela  relata  que  estas  cestarias  seriam  comercializadas,  aparentemente  segundo  observações  próprias,  ao 
contrário do que relata Silva.
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Ilustração 17: para ryxy (desenho em 
Lorenzoni e Silva 2009: 6)

Ilustração 18: para ryxy  (foto em Silva 2010: 225)



se origina quando Nhanderu o trança em uma cesta (e que é posteriormente deturpada por 

Xariã/Anhã).

Há também uma versão  mbya  do Espírito  Santo  que  indica  outro  grafismo como 

ornamento da noiva de cesto, que no entanto foi relatada de forma muito empobrecida: “Tupã 

Kwaray  [o  informante]  conta  que  o  cesto  do  qual  foi  criada  a  mulher  estava  sendo 

ornamentado por Deus com um ipara kora’í (pequeno ipara kora)” (Lorenzoni e Silva 2009: 

6). 

Portanto, assim como na língua wauja95 e no sistema mítico da cobra arco-íris, também 

na mitologia de Anhã os grafismos de cestaria se encontram no mesmo campo semântico das 

cores dos animais e da pintura corporal.

95 “Os Wauja empregam o mesmo termo, yanaiki, para as expressões gráficas geométricas e as cores. Usa-se o 
termo tanto em referência às belas cores das plumagens dos pássaros ou às peles dos animais, quanto para as  
pinturas dos artefatos” (Barcelos Neto 2002: 152, n.16). Assim, aqui, como no léxico mbya, também temos 
uma imagem fractal da mitologia em questão, sendo que não precisamos ir para o norte da Austrália para  
achar correlatos desta conceitualização, como faz Barcelos Neto apontado os Yolngu.
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3.6. SÉTIMA VARIAÇÃO ou as formas de regressão

[as formas exageradas → as formas adversas]

O grupo de mitos em questão mobiliza um campo semântico que envolve a origem das 

formas de cestaria, especificando a oposição entre grafismos (versões de Turíbio e Perumi). 

Junto temos uma mulher  de  cesta,  que  pode ser  doada para  o ogro Anhã/Xariã  (Turíbio, 

Clastres e Cadogan). É este mesmo ogro que em outras versões produz cestaria (Perumi) ou 

animais, plantas e peixes (Davi) de formas exageradas. Os mitos delineiam que as formas 

exageradas estão correlacionadas com a adversidade da existência atual. Encontramos uma 

versão próxima da versão de Davi também no Rio Grande do Sul que enfatiza sobre esta 

adversidade:

MBYA: chapéu ardente e a origem da desarmonia
Quando o filho de Deus Papa Mirĩ criou o mundo, seu irmão Xariã [Xãriã] estava lá, 

mas ele era do mal. Ele andava com Papa Mirĩ. O Papa Mirĩ criou a laranja e Xariã criou a 
laranja azeda. Então Papa Mirĩ criou o mel de abelha sem ferrão. Ele criou para que a gente 
achasse o mel fácil. Xariã falou: "Não pode ser assim, vamos fazer eles só acharem mel 
quando cansarem de procurar". Depois Papa Mirĩ criou o rio, e fez bem reto. Xãriã falou: 
"Não pode ser assim vamos fazer cheio de curvas". De novo fez assim.

Xariã foi embora, ele usava um chapéu enorme. E foi indo pelos campos, e o seu 
chapéu começou a pegar fogo. Ele foi correndo pelos campos e se queimou inteiro. Um vento 
forte assoprou as cinzas de Xariã, e delas se criaram os insetos, e assim ele não se acabou por 
completo.  Daquele momento em diante os insetos nos incomodam. Ele não queria que a 
gente ficasse tranquilo. Assim criaram as aranhas, e os bichos peçonhentos. São fruto do 
vento que soprou as cinzas de Xariã. É por isso que hoje não vivemos em harmonia. (Mokoĩ  
Tekoá, Peteĩ Jeguatá, aproximadamente entre 20min35-22min17; tekoa Anhetengua)

(Papa Mirĩ : Xariã)
(laranja : laranja azeda) [codificação gustativa]
(mel de abelha sem ferrão : mel só achado depois de cansados) [= origem regressiva do mel]
(rio reto : rio cheio de curvas) [codificação da navegação]

Esta versão tem uma contrapartida paulista, da aldeia de Jaraguá, na cidade de São 

Paulo:

MBYA: ORIGEM DA DIFICULDADE DE COLETA
“Nhanderu deixou as plantas todas pertinho da gente.  Uma junto da outra pra gente poder 
pegar e escolher . Anhã, que dificulta tudo para os Guarani, roubou as plantas e colocou uma 
longe da outra só pra dificultar a vida da gente. Mas fazer o que né? Anhã e Nhanderu são 
irmãos...eles vieram do mesmo lugar... Pedro Macena (10-04-2011).” (Galante 2011:8)

(Nhanderu : Anhã)
(proximidade : dispersão)
(facilidade : dificuldade)
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Passando da  versão  de  Perumi  para  a  de  José  Cirilo  temos  um fortalecimento  do 

motivo do diadema ardente (não mais causado pelo demiurgo) e de seu resultado: a origem 

dos insetos, das aranhas e dos bichos peçonhentos, que viram a maior parte do relato (uma 

forma de veneno animal, adversa a existência harmônica dos humanos). Se na versão de Davi 

temos uma ênfase nas formas boas e nas maléficas das (des)ordens zoológica e botânica, na 

versão de José Cirilo e de Pedro Macena aumenta a ênfase nos impedimentos para a obtenção 

de bens naturais – vale dizer: a origem de condições adversas da existência. 

Aqui temos algo semelhante com o procedimento regressivo que foi identificado para 

o sistema mitológico do mel (e do açúcar de bordo) (Lévi-Strauss 2004b: passim, 2006: 375). 

Especificamente sobre a regressão que é uma dispersão96, Lévi-Strauss apontou o seguinte:

Em nossos mitos, por conseguinte, a estação das chuvas irrompe sob a forma de uma 
passagem da natureza à cultura. No entanto, o fogo (primitivamente contido no corpo 
da rã) ou a água (subseqüentemente contida no corpo da mãe) sempre  se espalham: 
um pelas árvores, de onde se tirarão os paus apropriados para se fazer fogo, a outra 
pela superfície da terra, na rede hidrográfica natural (opondo-se à rede artificial, criada 
primeiramente pelo demiurgo). Portanto, trata-se sempre de uma dispersão. O caráter 
fundamentalmente  regressivo  de  todos  os  mitos  do  grupo  volta  a  ser  verificado. 
(2004b: 226)

Mas no caso da mitologia de Anhã/Xariã este procedimento regressivo é intencional, é 

agenciado pelas ações do ogro. Quando Anhã/Xariã produz uma cópia que deturpa (versões 

de Perumi e Davi), tudo se passa como se a relação entre as condições boas e adversas seja 

50% de cada: uma duplicação regressiva. Nas versões de Turíbio e Pedro Macena a regressão 

se dá no mesmo, que é modificado, e não em um duplo: uma modificação regressiva. Já no 

caso da  queima do ogro,  mediante  o diadema (ou chapéu)  ardente,  já  não  tem ele  como 

modificador  ou  copiador  mas  como  insumo  da  queima  que  é  unicamente  produção  de 

adversidade: não há aqui regressão. Se aqui não há duplicação, lembremos que nas versões 

apapocuva e do mbya Perumi o fogo provém da intenção de imitar do ogro. Desta perspectiva 

as condições adversas aparentemente são em quantidade superior às harmônicas pois provêm 

de três procedimentos diversos.

96 Em certo sentido a mitologia de Cobra Grande também trata da dispersão: no caso de partes do corpo destes 
ser que acabam por operar a diferenciação entre seres.
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3.7. A ORIGEM DA PESCA

[prender o Sol → pescar o Lua] 

ou [origem do veneno de pesca → origem da pesca]

Já apontamos para o mito em que Anhã/Xariã quando age de modo excessivo na pesca 

com o filho-timbó de Pa'i Kuaray Rete e o mata ser uma contrapartida meridional do mito 

M145 arekuna – sendo que neste caso as atitudes do ogro mbya são uma transformação da 

atidudes de dois outros personagens: das aves piscívoras que insistem para um pai em usar um 

filho-timbó e da Cobra Grande arco-íris que efetua o golpe mortal.  As Grandes Serpentes 

aquáticas, além de serem donas da água e das tempestades, podem ser também donas dos 

peixes, que entre os toba-pilagas se torna um atributo corporal: seu corpo é coberto de peixes. 

A origem da pesca é explicada num mito narrado também por Davi pelo fato de Jaxy, o lua, 

ter sido pescado por Anhã quando queria roubar seu anzol (Ladeira 2007: 99)97. Este mesmo 

motivo está presente entre os yabaranas98 (M416; Lévi-Strauss 2006: 145-147): os demiurgos 

nesse mito se chamam Mayowoxa e Ochi (lembrando que os demiurgos waiwais são Mawari 

e Woxi), um homem, já não sem pênis, mas que não pode copular por que ele e sua mulher  

não têm toda a parte do baixo ventre. Este homem pesca uma piranha (alhures o impedimento 

da cópula, interna à vagina ou como pesca alternativa a uma noiva) que na verdade é Ochi 

transformado querendo roubar o anzol de ouro do homem-tronco (da mesma forma que Jaxy, 

também um irmão demiurgo, quer roubar o anzol de Anhã). Roubado o anzol, Mayowoxa 

negocia que em troca de dar-lhe suas partes de debaixo do ventre (isto é da capacidade de se 

reproduzir, da conjunção entre os sexo) quer um cesto – que entre os mbyas disjuntor entre 

sexos  (embora  as  mulheres,  em geral,  aparece  também como cesto),  e  entre  os  waimiri-

atroaris resultante de uma conjução bem sucedida entre os sexos). Este cesto continha o sol, 

que era um pássaro-sol  com canto maravilhoso.  Vale também ressaltar  que depois de um 

dilúvio, Mayowoxa reconstrói o mundo e seu filho quase é devorado por um ogro. 

97 Outra versão mbya conta que “Anhã estava pescando e Kuarau entrou no rio e roubou a carne de seu anzol.  
Jaxy tento imitar  o irmão e foi  pescado por Anhã, que o devorou. Então Kuaray pediu a Anhã que lhe  
devolvesse  os  ossos,  com  o  qual  fez  reviver  o  irmão.  Nas  noires  em  que  aparece  uma  luz  colorida 
circundando a lua, dizem que é anhã kuery [um coletivo de anhãs, demônios] devorando ou tentando devorar 
Jaxy” (Macedo 2009).

98 Assim como os waimiris-atroaris (do subgrupo yawapri-pavilhana) e os makuxis (do subgrupo pemón) os 
yabaranas são gentes  de língua caribe setentrional,  do subgrupo mapoyo yabarana. Observando que esta 
classificação não é consensual. 
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De modo parecido o mito krahô, que já correlacionamos com o motivo de um ogro ser  

queimado como resultado de sua intenção de cópia, relata que um pai e seus filhos e filhas, 

que abandonaram a esposa/mãe “encontram o ogro Autxepiririre, pescando com timbó, e os 

homens  se  transformam  em  mergulhões  para  roubar-lhe  os  peixes.  A menina  […]  não 

consegue se transfigurar” (M139; Lévi-Strauss 2004a: 290).

Ilustração 19: estrutura em rede da mitologia de Anhã/Xariã

Se P. Clastres (1990: 13) fala de “relativa pobreza” da mitologia guarani, para alegar 

uma riqueza “metafísica”,  vemos que ele  explora  internamente – em um único  grupo de 

variações – transformando um esquema de vários mitos de outras populações que exploramos 

na passagem de um povo ao outro.
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Capítulo 4

4.1. Ornamento/ferimento → artefato/animal (formas estéticas das transformações)

No capítulo anterior retornamos da mitologia da Cobra Grande para os mbyas através 

do motivo da noiva de madeira em seu estado de noiva de cesta, ou doadora de cestaria no 

mito waimiri-atroari. Podemos apontar também outro estado da mitologia da Cobra Grande 

que conserva a armação dos mitos da noiva de madeira. Já falamos que o motivo da noiva de 

madeira entre os makuxis e waraos transformava estes mitos pois tratava de uma noiva de 

vagina tapada (passivamente impenetrável) – uma inversão da vagina com escorpiões segundo 

o  mito waimiri-atroari e da estraçalhadora de pênis no mito mbya (ativamente impenetráveis) 

– e de sua contrapartida masculina, o homem sem pênis (passivamente não-penetrante). 

Um  mito  “tupi  amazônico”  (Magalhães  1876:162-17199),  “proches  cousins  des 

Guarani” (Lévi-Strauss 2008c: 1598) conta que no tempo em que não havia distinção entre 

animais, humanos e plantas – isto é: em que eles falavam – também não existia a noite sobre a 

terra, só no fundo da água, a filha do Cobra Grande se casou com um indígena, mas ela não 

queria fazer sexo com seu marido, pois não havia noite, diferentemente do seu ambiente de 

origem.  E  temos  aqui  uma  noiva  impenetrável  devido  às  condições  originárias  da 

periodicidade sobre a  terra,  adversas  as  condições  de sexo:  assim também no mito mbya 

versão Cadogan há um momento adverso para o sexo pois o ogro não esperou. As versões 

Clastres e a de Turíbio invertem a significação da água do mito “tupi amazônico” sobre dois 

eixos. Pois lá Anhã que gostava da (superfície da) água não deveria levar sua noiva para a 

água que provocou a  disjunção entre eles, aqui no mito “tupi amazônico” as condições que 

estão na água (no mundo subaquático), a noite, é que deveria ser trazido para a terra para 

permitir a conjunção entre os noivos: da superficial água disjuntora dos mbya passa-se para as 

profundezas da água que contém a condição da conjunção nos “tupis” – para o mito waimiri-

atroari a noiva com a qual se vai realizar a conjunção provém do mundo subaquático.

99 Indexado  como  M362A e  resumido  de  uma  forma  diferente  em  Lévi-Strauss  2006:  391,  ele  também  é 
analisado, junto com os mitos guaranis anotados por Clastres e Cadogan em Lévi-Strauss 2008c nas páginas 
da passagem que já citamos. Neste livro ele comete o erro de dizer que a versão anotada por Clastres seria  
oriunda dos guayakis.
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Continuemos o mito. Três vassalos do indígena foram buscar a noite que estava com o 

Cobra Grande, de baixo da água, e lhes deu um caroço de tucumã. O Cobra Grande alertou-os 

que  não deveriam abri-lo,  se  não  se  perderiam (da  mesma forma que  os  demiurgos  dos 

yabaranas não deveriam abrir o cesto).  O caroço fazia um barulho e, durante o trajeto de 

canoa, depois de negarem abrir quando um dos vassalos insistiu, acabaram abrindo quando se 

distanciaram mais. Logo surgiu uma densa noite e eles se perderam. As coisas que estavam 

espalhadas na mata se transformaram nos pássaros e nos animais.

O mito especifica que a filha da Cobra Grande pintou um cujubi (Aburia cumanensis  

[penelope cumanensis], cracídeo), feito de um novelo, com branco de tabatinga (espécie de 

argila)  e vermelho urucu, fez também um inambu (tinamídeo).  Assim se o mito waimiri-

atroari faz da filha da Cobra Grande uma doadora  de cestaria, onde em outros mitos é a da 

pele da cobra que a cestaria se origina, o mito “tupi amazônico” faz da filha da Cobra Grande 

uma pintora de pássaro, onde em outros mitos é da pele (ou de outras partes) da cobra que as 

diversas pinturas dos pássaros se originam. Lembrando que o cujubi seria responsável pela 

sinalização da periodicidade diária de manhã e o inambu de tarde até a madrugada; sendo que 

entre os kamaiurás100 (Villas-Boas e Villas-Boas :92-96) um diadema e outros enfeites feitos 

de plumas de arara vermelha101 é o responsável, como “Sol” (vale dizer: como um diadema 

ardente), pela instauração desta periodicidade – da codificação do canto passamos para a das 

penas.  No  mito  yabarana  que  já  comentamos  o  sol  é  um  pássaro:  que  não  tem  penas 

maravilhosas (como são as de arara) mas tem um canto maravilhoso.

Anteriormente também apontamos para a relação entre  ornamento  e  ferimento,  nas 

duas regiões que analisamos anteriormente. Sendo que o diadema ardente, que era um dos 

estados  desta  relação,  pode  ser  um diadema  do  sol.  Apontemos  rapidamente  que,  como 

cremos, esta correlação e oposição se dá na região para qual estamos agora indo. O mito 

wayana afirmava que o urucu, ornamento humano por excelência, causa adoecimento de um 

sobrenatural, cujo corpo que não deveria depois disso ter sido cremado (que é propriamente 

um rito funerário das gentes wayanas102). Já no mito apapocuva o ferimento ao qual é somado 

ao urucu é originário da vontade do ogro Anhay de copiar o ornamento dos dois irmãos. 

100Este mito que tem como mensagem a origem do dia transforma o mito mbya que
101São vermelhas as espécies araracanga (Ara macao) e a arara-vermelha-grande (Ara chloropterus).
102Os aparais – grupo aliado e meio “misturado” com os wayanas – prefeririam enterrar seus mortos (Morgado 

1994: 77).
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Um mito  wauja103 narra  que  antigamente  só  havia  escuridão (ao  contrário  do  que 

afirmam  os  “tupis  amazônicos”)  e  inicialmente  não  havia  “humanidade”  mas  somente 

Kwamutõ  (ou  Kwamuty)  e  os  yerupoho,  traduzido  por  “povo  antigo”  pelos  waujas,  são 

“antropomorfos” e “zoomorfos”104 – conseguiam ver na escuridão porque seus olhos eram 

como os olhos do jaguar, como lanternas105.  Depois Kamo, o “Sol”106, criou os humanos. 

Nesta época os antepassados dos waujas viviam no cupinzeiro com fome  e assavam sua 

comida nas axilas107. Os yerupoho viviam de modo semelhante aos humanos atuais. Kamo 

roubou o cultivo da mandioca do povo Porco (Autopoho) e o fogo do Urubu-Rei (Ulupu-

kumã). Seu avô, Kwamutõ, informou-o que os yerupoho não poderiam viver na terra se acima 

dela estivesse o sol: então Kamo foi fazer o sol, procurando uma máscara, a “máscara facial 

vermelha  de  Kamo”  (Kamo  mohãjá  opaka).  Os  yerupoho ficaram  muito  assustados  e 

começaram a produzir indumentárias e máscaras protetoras, para evitar a ação deletéria do 

sol.  Depois  de  feitas  várias  roupas  alguns  yerupoho foram para  o  fundo das  águas,  que 

podemos  inferir  ser  um lugar  “noturno”  (como  no  mito  “tupi  amazônico”).  Os  que  não 

confeccionaram as roupas se transformaram permanentemente em lagartixas, cobras, vermes, 

monstros de diversas formas ou permaneceram “gente”, com várias deformações (enquanto 

entre  estes  “tupis”  em  questão  foram  as  coisas  espalhadas  na  mata,  e  não  “gente”  que 

confecciona ornamento, que viraram animais e pássaros).

Numa  aldeia  dos  yerupoho,  os  homens  tinham  saído  para  uma  pescaria,  mas  se 

demoraram demais: as mulheres então mandaram Kamarapirá, um rapaz em reclusão, para 

investigar. Ele descobre que os homens confeccionavam e provavam as “roupas”, e viravam 

“bicho”. As mulheres se revoltam, pegam coisas masculinas e transformam-se em mulheres-

103 Barcelos Neto 2002:116-118, 120; Barcelos Neto 2008: 65-70; Cf. Schultz 1965.
104 Segundo os yawalapitis os “animais míticos […] eram, quase sempre, seres com forma humana e essência 

animal ou, inversamente, com essência humana e forma animal – o jacaré original era gente debaixo de sua 
'roupa' (iná); a onça pai dos gêmeos Sol e Lua tinha forma felina e comportamento semi-social” (Viveiros de 
Castro 1977: 113).

105 O mbya Adolfo Vera, de Rio Silveira, explicou (em 1996) o seguinte: “Mon grand-père racontait qu’avant, 
au  tout  début  du  monde,  le  ciel  n’avait  pas  cette  lumière  qu’on  voit  aujourd’hui,  Nhanderu  avait  une 
luminosité dans sa poitrine et tout le reste était ténèbres. Cette lumière était très forte,  Nhanderu illuminait 
tout quand il le voulait, car il est vraiment très puissant. Avant que le monde et les créatures n’existent, il  
possédait déjà cette  lumière, quand il devait marcher, penser, il la branchait et illuminait le monde entier.” 
(Litaiff 1999: Cap. V. p.6)

106 Que é gêmeo de Lua, cuja mãe, uma noiva de madeira se casou com um jaguar, e depois é morta e vingada 
pelos filhos, Enfim: uma transformação das mitologias tupis-guaranis e caribes.

107 Este motivo se encontra entre os coos, gentes da costa noroeste do Pacífico, na América do norte; há a 
hipótese de eles que constituem um pequeno grupo linguístico, que existe só no Oregon e estaria ligado ao 
tronco penuti (cf. Lévi-Strauss 2010: 546, 549).
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monstros (Yamirukumã) e abandonam a aldeia por um buraco feito pelo Tatu-Canastra. Talvez 

não se trate do mesmo mito mas segue uma informação yawalapiti: “as mulheres monstruosas 

que se levantaram contra  os homens seriam Kuikúru”;  mais  a  frente  especifica-se que as 

mulheres que se revoltaram contra os homens são  Amurikumálu (Viveiros de Castro 1977: 

112, 121).

Entre estes “tupis amazônicos” a passagem da condição originária de dia permanente 

para a periodicidade atual possibilita a  conjunção entre os sexos, no caso um casal de um 

humano com uma filha do Cobra Grande. De modo diverso, entre os waujas, a passagem da 

condição originária de  noite  permanente para a periodicidade atual acarretou na  disjunção 

entre os sexos, em determinada aldeia  yerupoho. A periodicidade diária, entre estes tupis, é 

instaurada  com  a  noite  trazida do  fundo  da  água,  enquanto  entre  os  waujas  quando  a 

periodicidade diária foi instaurada os yerupoho foram para o fundo da água.

Os  yerupoho são  de  certa  forma  “sobrenaturais”  para  os  quais  o  sol,  que  é  um 

ornamento do demiurgo Sol, provoca ferimentos. E por os yerupoho isso tem afinidades com, 

ou melhor, tem como saída o mundo subaquático (que é congruente com a noite) e para tanto 

eles fazem ornamentos (de sobrenaturais) de proteção, ou seja: são  antiferimento, protegem 

dos ferimentos que o ornamento demiúrgico pode causar. Diferem então dos wayanas em que 

o sobrenatural deveria não ter entrado em contato com o urucu, ornamento de humano que é  

ferimento para o sobrenatural, e deveria ter ido para o fundo da água depois de morto, e não 

queimado, onde também originou cestas espécies.

Aqui encontramos uma passagem, ou melhor, uma intersecção entre a codificação de 

atitudes  e  órgãos  sexuais  (com  uma  dialética  dos  buracos  e  da  penetração  de  atitudes 

excessivas), com uma passagem de um “sedutor depravado” para um “pai (e sogro) abusivo”, 

para a codificação da periodicidade diária (dialética da falta de mediação entre  o dia e  a 

noite).  No aspecto noturno da periodicidade ela se apresenta de modo subaquático,  como 

origem da noiva filha da Cobra Grande ou como destinos dos  yerupoho. O aspecto diurno 

parece se delinear como um adorno ardente.  Mas desta perspectiva a vagina tapada e sua 

contrapartida masculina, o homem sem pênis, são homólogos ao dia eterno para significarem 

a impossibilidade de conjunção entre os sexos. E a vagina dentada é congruente com a noite 

eterna. Em  Do mel às cinzas a codificação mais comentada quando da aparição este mito 

“tupi amazônico” é a que opera com um código acústico,  especificamente a relação entre 
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cobra e zunidor. Apontemos a reflexão desta análise, que também coloca os presentes mitos 

em relação com um mito kaapor (M80 urubu):

Ora M326A provém dos Tupi setentrionais, isto é, de uma cultura e de uma região em 

que os mitos descrevem a cobra grande como um ser fálico, que concentra em si todos 

os  atributos  da  virilidade  [(+)],  numa  época  em  que  os  próprios  homens  não  a 

possuíam [(-)]. Não podiam portanto, copular com suas mulheres reduzidas a solicitar 

os serviços da cobra. Esse estado de coisas cessou quando o demiurgo cortou o corpo 

da cobra em pedaços, e os utilizou para dotar cada homem do membro que lhe faltava 

(M80) [mediação (0)108]. Por conseguinte, a mitologia tupi [setentrional] faz da cobra 

um pênis (socialmente) disjuntor, noção que a função e o simbolismo do zunidor já 

nos tinha imposto. E é também esta função que o Cobra Grande assume em M326A 

como pai abusivo em vez de sedutor depravado: ele cede a filha, mas detém a noite, 

sem a qual o casamento não pode ser consumado. Por este viés, M326A se liga a um 

grupo de mitos examinados anteriormente  (M259-M269 [mitos das Guianas e noroeste 

amazônico,  sobre   noiva  de  madeira  e  temas  afins]),  no  qual  um  outro  monstro 

aquático  dá  ao  homem  que  aceita  como  genro  –  e  que,  em  certas  versões,  é 

precisamente o sol, isto é, a luz do dia – uma esposa incompleta, portanto impossível  

de ser penetrada: moça sem vagina, simétrica ao homem sem pênis de M80 [kaapor, 

mas também ao waimiri-atroari que resumimos] e inversa da heroína de vagina grande 

demais (simbolicamente falando) do ciclo do tapir sedutor, animal de pênis grande 

que, como mostramos (p.386),  é uma variante combinatória da cobra grande “toda 

pênis”, o que nos leva de volta ao nosso ponto de partida. (Lévi-Strauss 2004b: 393)

Se quando o Sol doa sua filha ele a deixa sem a possibilidade de conjunção sexual com 

seu genro mediante  a vagina tapada, no caso em que esta função de doador passa para a 

Cobra Grande a impossibilidade da conjunção se dá pelo falta de moderação do dia.

a) Sol → Cobra Grande
b) vagina tapada (impenetrável) → dia eterno (falta das condições de penetração)

A falta de moderação sexual também aparece no mito mbya, mas dessa vez não é 

culpa  do  Sol  doador  (Pa'i  Kuaray  Rete),  mas  do  ogro  tomador.  E  a periodicidade  é 

estabelecida da seguinte forma: em um tempo originário uma intensa e constante luz emanava 
108 Huxley fala em “grande minhoca azul” terrestre, que tem uma cabeça de cobra (1963: 168-170) chamado 

racuãi-ang. Assim como em mbya -akuãi significa pênis, provavelmente o mesmo vale para o kaapor, como 
mostra o nome da Cobra. A mesma designação deve existir em tupinambá.
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do peito de Nhanderu; os pássaros, quando cansados da luz, se escondiam sob um bambu 

(takua guaxu), caído no chão - lá se divertiam, cantavam e dançavam; a coruja que só vive no 

escuro,  então  não  saía  de  lá;  com pena  dele,  Nhanderu  Guaxu  foi  viver  nas  trevas  em 

Nhanderu retã  e  levou a luz  resplandescente de  seu peito  (Kuaray ou  opy'a rendy [opya 

rendy]) que fazia a claridade; no mundo só ficou a noite. (Ladeira 2007a: 87, 105-107) Depois 

que vai se instaurar a periodicidade, portanto: dia parcial eterno nas trevas → noite eterna → 

periodicidade  diária.  Este  “dia  parcial”  ampliado  (pois  a  luz  do  peito  de  Nhanderu  era 

consideravelmente forte) aparece de forma enfraquecida e pluralizada como a luz dos olhos 

dos yerupoho (que funcional como “luz do dia parcial” para cada indivíduo sobre natural), Já 

discutimos como essa falta de moderação aparece também no mito waimiri-atroari.  Todos 

estes  mitos  são  compostos  variando  sobre  a  (im)possibilidade  do  casamento  entre 

determinados seres ou sobre a (não) regressão de uma mulher há um estado anterior.

Ilustração 20: deslocamentos 
aquáticos das noivas                            

Observemos que as coisas que  são doadas pela filha concebida por Cobra Grande é 

um procedimento que tem como variante combinatória as coisas que são criadas com partes 

cromáticas provenientes do despedaçamento deste mesmo ser. No mito wayana os  grafismos 

de cestaria e das pinturas corporais se originam dos motivos contíguos que são extraídos da 

pele  de  Cobra  Grande,  já  no  mito  waimiri-atroaria  é  a  filha  deste  mesmo ser  que  doa a 

cestaria, com motivos ditos “de pele de Cobra Grande” e que também são aplicados ao corpo. 
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Esta mesma filha de Cobra Grande waimiri-atroari doa um pênis ao homem sem pênis, e que 

tem sua contrapartida no procedimento do mito kaapor onde nos tempos míticos os homens 

eram sem pênis e do despedaçamento da Cobra Grande, terrestre e azul, Mair produz os pênis. 

Como enfraquecimento do motivo da vagina estraçalhadora o mito kaapor narra que o pênis 

de um dos homens que ganharam pênis caiu dentro de uma mulher, que o jogou fora.

Observemos aqui o seguinte percurso mítico. O mito contado pelo mbya Davi narra 

sobre a deturpação dos animais plantas e pássaros pelo ogro. De modo similar, o mito do 

mbya Perumi transpõem este procedimento para a cestaria. O mito contado pelo mbya Turíbio 

narra que a cesta foi doada para o ogro numa pescaria, depois ele perde sua noiva por levá-la à 

água  superficial109.  A versão  anotada  por  Clastres  diz  o  mesmo explicando,  como outros 

mbyas também explicam, que a mulher é um cesto, e que a noiva de cesto foi produzida pelo 

Sol  em troca  de  sua  liberdade,  pois  este  tinha  caído  numa armadilha  do  ogro.  A versão 

anotada por Cadogan relata que foi por uma cópula no momento errado que a noiva de cesto, 

que tem uma vagina estraçalhadora, regrediu a sua matéria-prima. O mito waimiri-atroari diz 

que uma noiva proveniente do mundo subaquático, filha de Cobra Grande, que caiu numa 

armadilha de um humano sem pênis. Esta filha doa o pênis e a cestaria (bem como os motivos 

de pintura corporal). No mito wayana as cestas e pinturas corporais. O mito kaapor narra que 

os  pênis  dos  homens  foram  produzidos  das  partes  fragmentadas  de  uma  Cobra  Grande 

subterrânea,  que  monopolizava  os  meios  de  cópula  com  as  mulheres.  No  mito  “tupi 

amazônico” que também há uma filha doada a um humano Cobra Grande subaquática detém a 

noite, condição de cópula. Mitos kaapor, wayana e wajãpi falam sobre a instituição das cores 

e cantos dos pássaros com partes de Cobra Grande, entre os “tupi amazônicos” a filha de 

Cobra Grande produz dois pássaros.

109 Se as profundezas aquáticas são um mundo “noturno”, e a noite é uma condição da cópula, ir para a água  
superficial em vários outros mitos indica a execução de um ato sexual.
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4.3. Estados da mulher-artefato que é doada

[...]  motivo da noiva esculpida no tronco de uma árvore é encontrado em 
regiões  muito  distanciadas  do  continente,  desde  o  Alasca  entre  os  Tlingit 
(M261, no qual a mulher permanece muda, portando tapada por cima e não 
em baixo; cf. Swanton 1909: 181-82), até a Bolívia, onde é objeto de um 
mito Tacana (M262) que termina de maneira dramática: a boneca animada 
pelo diabo arrasta seu marido humano para o além (H&H 1961: 515). (Lévi-
Strauss 2004b:201)

4.3.1. noivas perdidas

Acima  apontamos  para  a  passagem  água  de  superfície  → mundo  subaquático.  A 

versão kaiowa deste mito nos colocaria uma outra variante. Nela não temos água, mas fogo de 

cozinha, que é um fogo terrestre. Em outra versão o motivo da mulher ser dissolvida é uma 

fogueira para aquecimento noturno (Mura 2006: 225-226). Existe também a versão em que o 

fogo  está  a  uma  distância  o  fogo  da  terra  da  mesma  forma  como  distante  é  o  mundo 

subaquático da água de superfície:

MITO WAYANA;
Não existia tudo: água, terra e pau não existiam. Tëná nasceu sozinho e como não 

tinha  quem  trabalhasse  para  ele  resolveu  criar  a  mulher.  Primeiro  fez  de  cera  de  abelha 
(moropi).[na outra versão Kuyuli a fez e a chamava aworixi “minha irmã”]. Disse para ela, que 
se chamava Moropi, buscar mandioca para fazer bebida dando-lhe um cesto cargueiro e um 
pau de cavar. Na roça o sol  esquentou ela ela derreteu e morreu [= fogo celeste destruidor]. 
Tëná se impacientou com a demora, foi para a roça e a viu morta.

E temos:
a) noiva perdida na água superficial →  uma noiva conseguida e uma perdida num mundo subaquático

b) noiva perdida pelo fogo terrestre → noiva perdida pelo fogo celeste

Mas o mito continua, colocando outros procedimentos:

O demiurgo decidiu experimentar fazer uma mulher do barro que os wayanas fazem panela 
(ëliwé).  No  outro  dia  estava  bom,  era  uma  moça  bonita.  Ele  perguntou  se  ela  acordou  e  
mandou-a trabalhar na roça dando-lhe o jamanchim e o pau. Ëliwé, a mulher, não conseguiu 
levantar devido ao peso do barro. Tëná disse que ela não prestava e a matou.

Aí fez a arumã (wama): mandou Arumana para a roça. Ela arrancou mandioca, ralou e 
fez sakurá (bebida fermentada especialmente apreciada), mas não a mastigou. Tëná não gostou 
e questionou: “Mastigou?”, mas ela não tinha dente. Tëná juntou pedrinhas para fazer dentes,  
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ele colocou e ela gritou “ai, ai, ai”, ela disse que não aguentava. Então chegou kakui, jaguar, e 
pediu para colocar nele, o que foi feito e é por isso que o dente de onça não apodrece. Depois 
prepararam o dente de Arumana: foi  feito com mundubi [Cassia diphylla]. (Velthem 2003: 
397-399)

Temos  aqui  uma  pluralidade  de  filhas-artefatos,  sendo  que  a  última,  Arumana,  é 

similar a noiva de cesto mbya, filha (ou irmã) de um de Sol (irmão de Lua), e quase idêntica a  

noiva de madeira de quarup altoxinguana, mãe destes mesmos astros.

Não  é  sempre  que  os  mitos  como  um  todo  se  transformam.  As  unidades  que 

constituem os mitos – os mitemas, que são termos ligados a funções, dentro do desenrolar 

(sintagmático)  da  narrativa  –,  além de  se  transformarem (paradigmaticamente)  formando 

oposições, podem  pode se deslocar (sintagmaticamente) entre os mitos. Assim na mitologia 

mbya (e kaiowa) é um dos irmãos que produz uma noiva, quando cai na armadilha do ogro. 

Entre  os  altoxinguanos  é  a  mães  destes  irmãos  (que  também  são  Sol  e  Lua)  que  é 

confeccionada de madeira para um Jaguar, quando o criador inicial entra em um território 

estrangeiro para coleta de matéria-prima. A mulher de cesto história wayana ocupa a mesma 

posição que a mãe alto xinguana.

Estes mitemas além destes deslocamentos sintagmáticos podem se ir para conjuntos 

(paradigmáticos) próximos. Assim a mesmo história da armadilha ou entrada em território 

estranho está presente na mitologia de Cobra Grande, no caso waimiri-atroari. E o mito M86A é 

a Cobra que se desloca, ocupando lugar dos “gêmeos”.

Fazendo um recorte desta unidade mínima, que ocupa duas posições diferentes na no 

sistema mitológico dos “gêmeos” e que pode estar presente na mitologia de Cobra Grande, 

poderíamos apontar para as seguintes variações110:

[1] kaiowa: Pai Kwará caiu na armadilha do Diabo. Em troca de não ser morto, Pai Kwará, promente  

sua irmã para anhay (diabo) - Pai Kwará confecciona mulher de cera (araitygwi). Recomenta a não colocar do 

lado do fogo, mas anhay fez ela cozinhar: ela desmancha (Garcia 2003: 116-153, 144-145).

[2] kaiowa: Jasy caiu na armadilha grudenta dos anhay, Pai Kwará foi tentar salvá-lo e também ficou 

preso, Em troca de não ser morto, Pa’i Kwará prometeu sua irmã ao anhay – que confecciona de cinza uma moça  

110 Para a transformação desta personagem na mitologia do mel cf. Lévi-Strauss 2004b.
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de pele branca e falou para o anhay não derrubar água se não ela morria. Jasy foi levado por que já tinha sido  

morto, depois Pa’i Kwará pediu os ossos para regenerar. (Garcia 2003:370-373).

[3] mbya na Estiva (de Itapuã): Anhã queria irmã do Sol como esposa, Sol enganou Anhã – depois disso 

fez uma noiva de cesto para ele, que foi perdida na água (Turíbio Karai).

[4]  mbya do Paraguai: Para brincar, Sol pulou na armadilha. Em troca de não ser morto, promete sua  

irmã eterna a Añä. Confecciona-a de um cesto – “A mulher é um antigo cesto”. Sol recomenda não a levar muito 

na água, mas como tinha o hábito de lavar-se, Añä levou-a consigo no banho: ela jogou-se na água, e o que  

emergiu era só um cesto (Clastres).

[5] mbya do Paraguai: Pa’i (o sol) confecciona uma filha partir de um cesto; deu-a a Xariã que fez amor 

com ela no caminho: dilacerou o pênis, Charia bateu nela e ela voltou a ser cesto (Cadogan).

[6] kamaiurá: Embira do território da aldeia dos jaguares é roubada por Mavutsinim para confeccionar 

arco – mas os jaguares o cercam.  Em troca de não ser morto, Mavutsinim promete a filha ao Chefe dos jaguares  

(que chama de “meu tio”). Mas como suas filhas não querem se casar por medo, esculpe 8 mulheres, a maioria  

das quais não chega até a adeia dos jaguares (Villas Boas e Villas Boas 1975).

[7] bakairi (caribes xinguenses): Kamuschini procura folhas de tucum para confeccionar cordas para seu 

arco - encontra o jaguar Oka. Em troca de não ser morto, Kamuschini promete esculpir mulheres para ele se 

casar - primeiro derrubou madeira vermelha, que viraram homens (Laraia 1970: 109-110).

[8] kalapalo (caribes altoxinguanos): O índio Kuantum foi caçar e tirar corta para seu arco - se deparou 
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com o jaguar Nitzuengle e seus camaradas. Em troca de não ser morto, Kuantum prometeu suas duas filhas para  

se casar com o jaguar.Como suas filhas não queriam abandonar sua aldeia, pois a aldeia do jaguar era longe,  

esculpiu 2 mulheres (Laraia 1970: 110-116).

[9] waimiri-atroari: em troca de ser solto da armadilha de Emymy (“homem sem pênis”), Mapiri (que 

era Xiriminja, a cobra grande, que estava em forma de gente) lhe dá um osso da coxa para pescar sua filha que 

está num poço

[10] warao: Nahakoboni (“aquele que come muito”) estava velho, em troca de ter um genro esculpiu 

filha no tronco de um taperebá (M259 ; Lévi-Strauss 2004b:199-201)

[11] macuxi: Peixes do tanque do Sol roubados pelo jacaré. Em troca de não ser morto, jacaré promete a 

filha ao Sol, mas como não tinha filhas esculpiu uma em taperebá. Mulher que tinha vagina tapada (M 266;  Lévi-

Strauss 2004b: 205)

Podemos apontar também para um mito do outro lado do continente111, sem irmos para 

uma análise daquela região, na mitologia que transforma a que estamos analisando (cf. Lévi-

Strauss 2008x especialmente o cap. 4), que transforma o motivo, sendo apresentando uma 

sequência que parece sintetizar os mitos sul-americanos. 

M738 SHUSWAP: ORIGEM DO CHAPIM
Uma velha mulher grizzly que vivia no mais completo isolamento tentou fazer uma 
filha de resina, que derreteu ao sol, depois uma de pedra, que afundou na água, uma de 
argila, que se dissolveu no rio de tanto se coçar e, finalmente, uma filha de madeira,  
que sobreviveu, pois suportava o calor, flutuava na água e podia se coçar sem correr o 

111 Lévi-Strauss (M261; 2004b: 201) coloca um mito tlingit (Swanton 1909: 181-182) como fazendo parte do 
grupo da noiva de madeira, o que nos parece injustificado, visto que este mito narra sobre uma imagem que é  
feita de uma noiva-morta e não há perdas das noivas motivadas por suas matérias-primas. Ele justifica sua  
escolha dizendo que por permanecer muda ela seria tapada em cima, e não por baixo.
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risco de se destruir. Certo dia, enquanto se banhava, ela admirou uma truta e quis tê-lo 
por marido. O peixe virou um belo rapaz e a levou para o fundo da água, com bastante 
dificuldade,  já  que  toda  vez  que  tentava  mergulhar  com ela,  a  noiva  de  madeira 
voltava à superfície. [...] (Lévi-Strauss 2011: 457)

Thompson 
M667A

argila resina pedra (quartzo)

Thompson 
M668A

argila resina pedra madeira

Thompson 
M670A

resina pedra (jade) fibras vegetais

Shuswap 
M738

argila resina pedra madeira

Lilloet 
M671

argila resina pedra casca de álamo

Wayana argila cera de abelha (dente de pedra) cesta de arumã
Macuxi 
M266

tronco de taperebá

Mbya, 
Turíbio resina aplicada sobre... ...cesta

Kaiowa cera | cera+cinzas

Portanto, o motivo da noiva de madeira (analisado em Lévi-Strauss 2004b) é também 

o da filho artificial (analisado em Lévi-Strauss 2011). Mas o é da mesma forma que o ciclo 

das esposas dos astros transforma o do desaninhador de pássaros (Lévi-Strauss 2011: 572-

573): na passagem do primeiro motivo para o segundo percebemos uma erosão mítica, em que 

uma sequência de produção de filhos com diversas matérias-primas resulta em uma redução 

das tentativas. E antes disso: enquanto os o filho artificial aparece na América setentrional 

ligado a série do desaninhador de pássaros, a noiva de madeira sul-americana, que também é 

uma filha artificial, aparece ligada ao ciclo que trata de dois irmãos (não)gêmeos, que perdem 

sua mãe numa aldeia de jaguares, e de outros grandes felinos - ou então de um gentes devindo 

jaguares. Esta série dos irmãos por sua vez é uma transformação da série do sobre a origem do 

nevoeiro e do vento, que é paralela a do desaninhador de pássaros. A noiva sul-americana 

pode-se encontrar no começo da série dos irmãos sendo assim a mãe destes , ou então é um 

deles que é o produtor da noiva de cesto (no caso mbya e kaiowa). A versão wayana dos 

irmãos (que neste caso são dois irmão e duas irmãs que morrem afogadas no dilúvio) é a que 

mantém mais próxima a sequência de insumos na América do Norte.
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4.2. Os modificadores e as modificações

Inicialmente afirmei que, na mitologia mbya, as oposições entre os seres da primeira 

terra (ou do limite do firmamento) eram similares a oposição entre os dois estilos de cestaria. 

Cabe agora ressaltar as oposições entre essas diferenças – a diferença entre estas oposições 

que são produtos  de transformações operadas  por  diferentes  acontecimentos  míticos.  Para 

tanto, usaremos os modificadores aruaques do Alto Xingu, pois estes estão articulados com 

uma cosmologia que também trabalha, de forma diversa, com as noções como excesso de 

formas e atitudes, réplicas enfraquecidas etc.

Muçurana, em tupi(nambá) musu’rana, (Clelia clelia, da família dos colubrídeos) não 

é venenosa e portanto é inofensiva do ponto de vista dos humanos. Mas é uma predadora do 

ponto de certas cobras: as da família  Viperidae como jararacas, urutus e cascavéis, que são 

cobras  venenosas  cujo  veneno  não  afeta  a  muçurana  (von  Ihering  2005:  348).  Também 

musu’rana era a corda de algodão com que os tupinambás amarravam seus prisioneiros para 

esfacelar seus crânios112. “A etimologia do nome indígena talvez seja:  muçum (o conhecido 

peixe semelhante à enguia) - rana (semelhante), isto é, ‘cobra semelhante ao muçum’” (von 

Ihering 2005: 348). Assim teríamos um “bicho parecido com um peixe (específico)”.

Um  peixe  que  designaríamos  como  um  peixe  similar  ao  muçum,  o  poraquê,  foi 

apontado pelos yawalapitis como sendo úi-mína, “bicho parecido com a cobra”. Por não ser 
112Apesar de a ofiofagia ser um regime de alimentação especializado entre os ofídeos, Eduardo Viveiros de  

Castro se engana quando apontou para Mussa (que erra ao repetir a informação errada) que a relação entre a 
musurana-corda com a  musurana-cobra era pelo fato de esta última ser a única cobra ofiófaga do Brasil 
(Mussa  2009:  232).  A sucuri-verde  (Eunectes  murinus),  a  maior  das  sucuris,  pode  ser  canibal,  sendo 
geralmente a fêmea que devora o macho (Rivas 2000: 43).  Fora dessas duas ofiófagas constritoras, uma 
canibal e a outra predadora, temos ofiófagas que matam por inoculação de veneno – conjugada ou não por 
constrição,  sendo  que  existem diferentes  métodos  de  constrição  –,  como as  corais  peçonhentas,  gênero 
Micrurus sp. Também a serpente-coral Erythrolamprus aesculapii tem como elemento principal na dieta são 
outras serpentes (Marques e Puorto 1994). 

“Na Região Neotropical, são conhecidas espécies ofiófagas dos gêneros Boiruna Zaher, 1996, Clelia  
Fitzinger,  1826,  Erythrolamprus  Boie, 1826,  Micrurus  Wagler,  1824 e  Phalotris  Cope, 1861. É grande a 
diversidade de métodos de captura e subjugação da presa, tendo sido observados dois principais tipos de  
imobilização,  a  constrição  e  o  envenenamento.  A constrição  é  o  comportamento  pelo  qual  a  serpente  
imobiliza  sua  presa  com  pressão  exercida  por  dois  ou  mais  pontos  de  seu  próprio  corpo,  ocorrendo 
amplamente em espécies  de  Boidae  e Colubridae.  Esse processo  pode ser  classificado em três  padrões, 
conforme o lado do corpo da serpente utilizado para formar a espira: ventre, dorso ou voltado na direção da  
própria cabeça, de forma irregular, sem definir face do corpo utilizada. Vários autores divergem sobre o 
modo de constrição e a presença ou não de lateralidade nas diversas espécies de serpentes” (Pinto e Lema 
2002: 9-1o; tirei as referências citadas no texto, para não ficar extenso).
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kupáti –  isto  é:  “peixe”,  principal  categoria  de  seres  edíveis  –  o  informante  em questão 

censurava os waujas por comerem poraquê (Viveiros de Castro 2002: 28-29). -mína neste 

sentido serviria “para distinguir as entidades ou relações que, pertencendo a uma dada classe, 

não são exemplares perfeitos,  integrais,  do modelo da classe:  […] o poraquê […] apenas 

parece com uma cobra” (pp.32-33).

Mas, ao contrário da acusação yawalapiti, o poraquê, como jacarés e cobras não são 

comidos pelos waujas pois são nojentos para o consumo (Barcelos Neto 2008: 80).  Nojo 

também  os  waujas  sentem  pelos  “bichos  de  pelo”,  chamados  apaapatai-mona,  (em 

yawapapiti  apapalutapa-mína,  em  mehinako  papañê  [ou  apapãiyei]-mâna).  Segundo  os 

yawalapitis, esses bichos são alimento de jaguares, e não de humanos (Viveiros de Castro 

1977: 164). Ao mesmo tempo o jaguar (yanumaka) é o chefe deles. O jaguar é animal feroz 

(umañĩ) que permaneceu no Xingu, enquanto outros seres-umañĩ – como o boi, a girafa, e um 

crocodiliano estrangeiro ao Xingu – foram mandados embora, “para a África”. Alguns destes 

ainda  podem  ser  vistos  no  zoológico,  no  Rio  de  Janeiro,  tem  em  sua  denominação  o 

modificador -kumã: “os animais xinguanos atuais não passam de versões enfraquecidas dos 

protótipos míticos originais, mais ferozes, maiores” (pp. 113, 163). Assim  ayɨma-kumã  que 

significa girafa,mas também veado mítico (p. 155). 

O nome dos “bichos de pelo” é formado por “sobrenaturais” (apapalutapa, apapaatai 

ou  papañê) + “parecido” (-mína, -mona ou  mâna). Outras designações sul-americanas para 

“animais terrestres” – como entre certos jês (mbru ou mru) setentrionais, wari's (karawa) e os 

yanomami  (yaro)  –  teriam  o  significado  de  “presa”  ou  “caça”;  diferentemente,  a 

conceitualização (aruaque) altoxinguana aponta para um conceito de “anti-caça” ou espírito 

incomestível – mais precisamente: como espíritos, quase-espíritos ou sub-espíritos (Viveiros 

de Castro 2006: 327-328).

Os corpos animais com os quais nos deparamos são apenas “réplicas enfraquecidas” 
(para usar uma expressão de Viveiros de Castro, 2002a) dos apapaatai: onças, veados, 
porcos, ariranhas, antas,  coatis e demais animais de pêlo são  apapaatai-mona,  i.e., 
“parecidos” com apapaatai. (Barcelos Neto 2008: 79)

Os arquétipos  dessas  réplicas  enfraquecidas,  os  seres  míticos,  são seres  de  formas 

exageradas, de grande tamanho e de atitudes ferozes. Portanto de modo similar aos animais 

atuais deturpados por mitologia de Anhã/Xariã, sendo que as réplicas enfraquecidas aparecem 
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na mitologia da primeira terra.

Viveiros de Castro indica as seguintes traduções para o modificador -mina:  “membro 

não-prototípico  da  classe  X”, “exemplar  inferior  do  tipo  X”  ou  “da  mesma 

substância/natureza que X”.

Os  membros  de  uma  espécie  são  sempre  exemplares  imperfeitos,  réplicas  ou  cópias  do 
arquétipo, o qual é freqüentemente encarnado em um ser mítico. A totalidade dos entes, em 
certo sentido, é sempre -mína por oposição aos modelos, os seres-kumã. (Viveiros de Castro 
2002:36)

Já  -kumã é um sufixo que indicaria espiritualização, monstruosidade e excesso nas 

formas e está ligado a caracterização dos sobrenaturais aruaques altoxinguanos.  Designariam 

as maiores espécies de determinado gênero, seres fora do espaço-tempo xinguano, posições de 

parentesco  distantes,  e  seres  espirituais  correspondentes  a  determinadas  espécies  animais 

(1997:155). Segundo Viveiros de Castro (1977:156)  “/Kumã/  e  umañĩ113 se equivalem, em 

uma equação essencial: o original e o excesso se confundem”.

A sufixação  -kumã  a  um conceito-tipo  marca  uma  alteridade  do  referente  face  à 
essência do tipo. Essa alteridade é exterioridade, mas também excesso. Um excesso 
que, esquematizado pelas imagens da ferocidade e do tamanho (-kumã é o 'grande-
outro', com a licença de Lacan), parece condensar os dois significados contraditórios 
do  modificador:  ele  indica  o  diferente,  mas  também o  arquetípico.  O  Outro  é  o 
Próprio,  e  vice-versa.  Como se  estivéssemos diante destas  duas proposições:  todo 
modelo  apresenta  uma  superabundância  ontológica;  toda  superabundância  é 
monstruosamente outra. (Viveiros de Castro 2002a: 31)

Os  yerupoho presentes no mito wauja que analisamos, poderiam ser incluídos aqui. 

Assim os porcos que são yerupoho (seres com caracteres humanos e animais, “gente-bicho”) 

se vestem de porcos hipervorazes (neste estado são ditos  apapaatai114),  dão grandes saltos 

sobre as cercas – isto é: têm uma capacidades amplificadas, excessivas: “Se um animal exibe 

uma agressividade incomum, os Wauja não duvidam em identificá-lo como um apapaatai, um 

ser muito mais próximo do pólo monstro/espírito do que do pólo animal” (Barcelos Neto 

2008: 69).
113 Este conceito indica os tempos míticos ou arquetípicos, Cf. Viveiros de Castro 1977: 111-125.
114 “A 'roupa' é o dispositivo para as transformações temporárias, enquanto as transformações permanentes, 

irreversíveis, originaram-se da exposição dos  yerupoho ao sol. Uma 'roupa' é um instrumento e seu valor 
ontológico  é  antes  artefatual  do  que  corporal.  Os  apapaatai  apresentam-se  de  duas  formas:  desnudos, 
exibindo seu corpo zooantropomorfo ou monstruoso, ou vestidos ou monstruoso, ou vestidos como 'roupas'.  
Toda  'roupa'  sobrenatural  pode  ser  reduzida  à  categoria  apapaatai,  mas  nem todo  apapaatai é  'roupa'” 
(Barcelos Neto 2008: 68)
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Sobre os  modificadores  yawalapiti  no caso problematizado pelo  poraquê as  outras 

variações seriam:

A classe  úi,  por  exemplo,  foi  dividida  em:  [úi-tyumã]  cobras  “grandes,  bravas, 
invisíveis”  (-kumã);  [úi-rúru]  cobras  “de  verdade”  (-rúru);  [úi-malú]  cobras 
“imprestáveis, ruins” (-malú); [úi-mina] “bichos parecidos com as cobras” (-mína). Os 
modificadores,  portanto,  designam  respectivamente  o  'excessivo',  o  'autêntico,  o 
'inferior'  e o 'semelhante'.  Essas relações complexas envolvem uma oposição entre 
forma e essência, segundo um princípio de gradação entre tipo e indivíduo. (Viveiros 
de Castro 2002a: 29; cf. 1977: 154)

Para os waujas, se daria de uma forma similar:

Uma  walamá-malũ é uma cobra sucuri que falha na tentativa de matar uma grande 
presa  por  estrangulamento,  é  uma  cobra  que  não  consegue  realizar  plenamente  a 
capacidade constritora da espécie. As cobras sem veneno são uwi-malũ, em contraste 
com as cobras venenosas, que são uwi-iyajo: “verdadeiramente cobras”, como também 
entre os Yawalapíti (Viveiros de Castro, 2002a). Uma walamá-iyajo é uma sucuri em 
sua capacidade constritora plena. (Barcelos Neto 2008:73)
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4.3. Originais e cópias mbyas e a diferença entre as diferenças

Ñamandu Ru Ete Tenonde! [Nhamandu...]
Nhamandu, Pai Verdadeiro, o Primeiro!

Aipo jewyma ajaeo’i  [….jevyma...];
Aqui estou: lamentando-me novamente;

a’e ramo ma, ñemingatu i ey jewyma  ajaeo’o,[...nhemingatu … jevyma]
aqui estou, por tanto, de um modo discreto, outra vez lamentando-me;

arojeapo agua che tatachina rupa ñemonba’eawykygeui
para fazer com o que tocam o centro das palmas da mãos e os dedos e unhas,

urukure’a i ta’anga [...i ta'angaa...]
simples imagens de pequenas corujas,

aguara i javaete i va’e
de “tigres” [=jaguares] [aguara é utilizado para certos caninos e felinos] horrorosos,

tatu ai
de tatus amarelos,

guachuará, [guaxuara]
dos comedores de veados (pumas),

a opa mba’e rei rei ta’anga i te ma [ ta'angaa i tema]
e toda a classe de simples representações animais,

a’ete i va’e oime nde yva rokáre
pois os verdadeiros  estão nos arredores de teu paraíso.

Arojeapo agua ajaka para ete i,
Para fazer cestos adornados, verdadeiros

ajaka guachu [guaxu]
grandes cestos,

mimby i pu porã me gua i,
flautas de dulcíssimos sons [pu porã = som-porã],

mimby reta i,
muitas flautas (ou flautas  agrupadas[arracimadas]),

guyrapa reko achy [axy],
arcos de condição imperfeita,

u’y achĩ reko achy [u’y axĩ reko axy]
flechas de pontas dentadas imperfeitas.

A’e gui maẽ juruãpy ame’e ramove,

107



Somente então, depois de tê-las vendido aos estrangeiros

aupity va’erã cho’o i, [xo'o]
comprarei um pouco de carne,

ma’e e’e [e’ẽ] i,
um pouco de açúcar,

juky i e’e [e’ẽ] ro,
um pouco de sal muito salgado

u’i ichĩ reko achy [u’i ixĩ reko axy]
e de farinha de milho, imperfeita,

che retãrã kuéry a’r javi kue i reve roupi agua, [xe retarã kuery]
para  comê-los  junto  com  todos  meus  compatriotas  [ou  “meus  parentes”],  sem 
exceção,

ore rataypy rupa mbowi re, [mbovy?]
em torno dos poucos assentos de nossos fogos [fogueiras?],

ore, yvára tyre’y  mbowy mbowy i [ore, yvára tyre'ỹ mbovy i115]
nós, alguns poucos órfãos do (teu) paraíso

rojogueropyta i va’e
e que nos damos ânimos, todavia, uns aos outros

nde yvypy poteri
para seguir permanecendo em sua morada terrena.

Yvypo amboae i kuérype ame’e ramove
Depois de vendê-las (as esculturas) aos estrangeiros [yvypo] (“os que são habitantes 
deste mundo”).

Aipo ajae’o ñendu imondovy,
Escuta o clamor que te envio,

Ñamandu Ru Ete Tenonde!
Nhamandu, Pai Verdadeiro, o Primeiro!

(Carlos Martinez Gamba.  El canto resplandeciente - Ayvu rendy vera: plegarias de  
kos Mbyá-Guarani de Misiones. - Buenos Aires: Ediciones Del Sol, 1984 citado em 
Mordo 2000: 77-79)

:: (vixo ra’angaa : seres verdadeiros no entorno do paraíso de Ñamandu [nde yva rókare])

 Este texto,  Mba’e ã’ã (“esforço”)116 d mbya de Misiones Lorenzo Ramos, sobre o 

artesanato redireciona de uma das oposições do mito sobre os seres da primeira terra. Estes 

são substituídos pelos “bichinhos” do artesanato: os animais representados nestas mercadorias 

115 “Posiblemente  una  mejor  traducción  seria:  nosotros,  algunos  pocos  seres  que  vivimos  alejados  de  la 
divinidad” (Cadogan 1997: 45).

116 Sobre esse H. Clastres 2007: 133-134.
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são  qualificadas  de  “simples  representações  animais”  (-a’angaa)  versus os  “verdadeiros” 

(a’etei  i  va’e).  Outras  mercadorias  produzidas  para  venda  pelos  mbyas  como  os  arcos 

(guyrapa)  e  as flechas (u’y axĩ)  e  também mercadorias compradas para  consumo  como a 

farinha (u’i ixĩ) são aqui qualificadas do mesmo modo que a vida na terra atual “imperfeita” 

ou “dolorosa” (reko axy).

Segundo informantes instalados no Uruguai,  as coisas existentes em em yvy axy [yvy 

achy],  “terra  imperfeita”  nossa  localidade  atual,  são  -a'angaa  [ra'anga].  O etnógrafo  em 

questão aproxima o conceito  -a'angaa de “aparência” (Rodríguez 2003: 261), que poderia 

significar em outro contexto uma “imagem superficial” que alguns não-indígenas teriam sobre 

os mbyas.  “Este mundo es copia, por eso hay maldade” (p. 259). O mbya Andrés (p. 253) 

também explicou:

―El mundo en el que vivimos está lleno de copias /ra´anga [-a'angaa], solo que el 

juruá da a las cosas un valor eterno. El automóvil es por ejemplo una copia, tiene una  

duración determinada y llega un momento que se rompe. (Andrés, 18-03-2001)

A morada terrena atual, de existência pós-diluviana que está em oposição à também 

pós-diluviana Terra sem Males e à Primeira Terra  pode ser definida de diversos modos: [1] 

nhande  yvy [ñande]  =  “nossa  (incl.)  terra”  em oposição  à  primeira  terra  –  as  duas  são 

chamadas de yvy rupáre = “morada terrena”117; ko yvy = “esta Terra”, o “aqui” em oposição ao 

“que esta afrente de nós, ao leste”. [2]  yvy vai =  “terra feia” ou “má”, “terra imperfeita” 118; 

podemos supor que outro termo seria o  ko yvy vai = “este mundo mal”119.  Provavelmente 

também está é a palavra em mbya traduzida por Clastres (1990: 127-137) como “terra feia”. 

[3]   yvy  reko  axy  [achy]120;  sendo  que  teko axy =  “sofrimento”,  ou  literalmente  “vida 

difícil”121, “existência imperfeita, difícil”; assim yvy reko axy seria a localidade se desenvolve 

o “modo de vida imperfeito” (em oposição a “vida imperecível”,  teko porã). [4]  yvy mba'e 

megua122 [ywy mba'e megua]123.

117 Cadogan 1997: 50-53.
118 Ladeira 2007: 107.
119 Dooley 2006: 185.
120 Pissolato 2007: 226.
121 Dooley 2006:24.
122 Em apapocuva mbaé meguá é como eram chamadas as catástrofes (Nimuendaju 1987: 68-69). H. Clastres 

(2007: 120) fala que o sentido forte de mba'emeguä seria “imitação bufa”.
123 Cf. Clastres 1990 e .
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Os actantes perecíveis são ditos  teko axy (perecíveis ou imperfeitos) ou  teko marã 

(destrutíveis).  Eles  são  réplicas  enfraquecidas  que  teriam qualidades  não  duradouras.  As 

réplicas  não  são  propriamente  quanto  às  formas  –  como  na  mitologia  das  cópias  de 

Xariã/Anhã (que poderiam ser realizadas por uma réplica intensiva) que fala suas qualidades 

adversas, ou como nos modificadores (aruaque) altoxinguanos as coisas-mína, enfraquecidos 

em relação aos seres originários, -kumã, que de certa forma também são adversos por sua 

capacidade predatória. O traço pertinente da mitologia do Primeiro Mundo e da Terra sem 

Males é a duração, a constância em oposição a efemeridade. Nela os mbyas operam com um 

código geográfico, que está ligada a qualidade dos seres. Os seres e modos de existir próprios 

da (ou predominantes na)  terra  atual  são qualificados como corruptíveis,  sua existência  é 

efêmera. 

Em oposição a esta localidade atual temos as que envolvem o tão discutido conceito de 

yvy marã e'ỹ. A Terra sem Males também pode ser identificada em suas qualidade com a terra 

de existência antediluviana, “a primeira terra” (yvy tenonde). Com efeito yvy marã e'ỹ é como 

se fosse um deslocamento pós-diluviano de yvy tenonde124, sendo que há a possibilidade atual 

de ser alcançada ao Leste, além do mar125: [1]  Nhanderu amba, Nhanderu retã126, nde yva 

rókare = no seu paraíso referindo-se a divindades (Nhamandu Ru Ete, Karai Ru Ete, Karai Xy 

[Chy] Ete)127;  yvára = “paraíso”, “Divino, de yva: paraíso (guarani  yvága)”128. [2]  yvy marã 

e'ỹ   = “terra que não se corrompe”129, “a Terra da eternidade, onde nada tem fim, nada se 

acaba ou estraga, tudo se renova periodicamente”130;creio que com a mesma ideia podemos 

incluir  aqui  a  glosa,  provavelmente  num português  mbyas,  sem original  “Terra  de  nunca 

acabar”131.  [3]  yvyju  porã [ywýdjúporã]  =  “bonita  e  santa  terra”,  yvyju  mirĩ132;  as  duas 

expressões são glosadas como “Terra dourada, onde nasce o sol (Kuaray), a terra sadia e boa 

[…], a terra da pureza da inocência, (“a terra como uma criança”, kyriim [kyrĩ ou kyrĩ'i]), sem 

124 Emuma versão do mito do dilúvio esse deslocamento é populacional: “” (Litaiff 1999: )
125 Isso não é totalmente certo, mas uma aprozimação: Adolfo Vera de Rio Silveira narra que Nhanderu criou 

yvy tenonde e logo partiu para yvy marã e'ỹ (Litaiff 1999: 6 do cap. 5 [p.296]). Também existem muito mais 
especificações sobre a topografia do cosmos para além do modo que estou sintetizando aqui.

126 Ladeira 2007: 30, 107; Pissolato 2007: 226.
127 Gamba em Mordo 2000; Cadogan 1997:152-152.
128 Cadogan 1997: 30.
129 Dooley 2006: 100.
130 Ladeira 2008:117; Cf. Ladeira 2007: 83.
131Schaden 1974: 171, 172
132 Schaden 1963:88; Ladeira 2007: 30.
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maldade”133. [4] esta terra está a leste: nhande rova [ña(n)derová]134 = que de ser traduzido por 

“para  onde nossos  (incl.)  rosto  se  voltam”135,  Nhanderenondére  =  “a  nossa  frente”.  Essa 

observação  é  em  relação  ao  “paraíso”  num  sentido  forte,  não-marcado,  pois  existem 

“paraísos” (yva rokáre)  ou “localidades”  (retã)  de  outros  deuses  em outras  direções,  que 

chamaríamos de pontos cardeais. Sem a tradução em guarani também temo “do lado de nosso 

rosto”136.

Segundo Augusto da Silva Karai, do litoral sul de Santa Catarina, em yvy ju “on ne 

meurt  plus,  on  y  vit  éternellement,  mais  cette  seconde  terre,  celle  de  maintenant,  c’est 

l’endroit de la mort” (Litaiff 1999: cap. V p.). E, segundo informações paraguaias, depois de 

uma dedicação com fervor os mbyas podem obter teko porã, “a vida imperecível” (Cadogan 

1997: 150-151).

Sobre os seres destas localidades podemos indicar o seguinte: a serpente originária, o 

girinídeo senhor das águas, o inhambu vermelho, o grilo, o tatu e a coruja (e tantos outros) 

que  estavam na  Primeira  Terra  são  “verdadeiros”.  A “terra  prometida”  segundo  Miguel, 

guarani de Itariri, sul do litoral paulista, é “sem mosquitos e biriguis, sem cobras e feras, sem 

espinheiros  e  outras  pragas”137;  ajaka  ju =  “cesta  áurea,  eterna”138.  De  modo  similar 

indicaríamos a Piri, a “tragicamente imortal” mulher em devir Piritáu ju139, por desobedecer 

seu pai140. Ela não se encontra propriamente no paraíso, mas també em uma localidade celeste.

Na terra atual temos entre outros seres os que são réplicas enfraquecidas; as “simples 

cópias” atualmente existentes dos animais que estavam na primeira terra141; Piritáu (bacurau), 

a “simples cópia” de Piritáu Ju (Piritáu Ju ra’angaa) ou o piritau imperfeito (piritau reko 

axy), ave que não deve ser imitada por quem têm pai e mãe vivos pois atrairia infortúnios para 

eles142. Entre as “diversas aves” criadas por Anhã (que são réplicas intensivas) está a galinha, 

133 Ladeira 2008: 116-117
134 Schaden 1963:8.  
135 Levando-se em conta a acepção de -ova como “Virar o rosto (para algo ou em alguma direção)” (Dooley 

2006: ). “Ñaderovái significa literalmente 'em (i) nosso (ñandé) rosto (tová). Tal designação para o leste 
vem, naturalmente, do fato que os Guarani realizamtodos seus atos religiosos com o rosto voltado para o sol 
nascente; aliás a posição 'correta' de uma pessoa ou de uma coisa, por exemplo uma casa, é sempre com a sua 
parte frontal para o leste” (Nimuendaju 1987: 100). 

136 Cadogan 1990: 125.
137 Schaden 1974: 171.
138 Pissolato 2007: 227.
139 Ave não indentificada.
140 Cadogan 1997 [1959]: 217-218.
141 Cadogan 1997: cap.3.
142Cadogan 1997:216-219
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de criação do homem branco; peixes maus (pira vai) ou proibidos: as carpas coloridas (em 

oposição às brancas) e todos os peixes de formas acentuadas (em oposição aos pira porã)143; 

as raízes coloridas; as folhas que imitam plantas do mato que são remédios144;  em oposição a 

ausência de  seres  que  picam e que são venenosos,  atualmente há  os  bariguis  (mbarigui), 

“jejenes muy pequeños llamados polvorines em ciertas zonas” (mbiguy)145,  a mosca  agua 

(mberu agua) surgidos a partir das cinzas do diadema de Anhã146. 

A coisas  da existência  atual  pode ser  chamadas de  opa marãngua –  isto  é:  “toda 

malignidade”, o “mal”, o “maligno”, “todas as coisas malignas” da terra, aos quais circundam 

os mbyas, e por isso eles estão “no meio” (mbytépy)147.  Um dos adornos utilizado seria o 

urucu imperfeito que neste contexto148 não se opõe a um urucu eterno mas aos “ornamentos 

dos homens brancos”.

Teríamos assim “onde estamos”, indicado por um demonstrativo de lugar atual (ko), 

ou  de posse (nhande) da humanidade. Em oposição estaria “onde está Nhanderu”, que é “a 

nossa  frente”,  indicado  por  localidade  própria  dos  deuses  (apesar  do  pontos  cardeais  de 

circulação dos princípios vitais) e por sua posição ao leste, que é para onde se deve ficar de 

frente.  Existem  vários  termos  intermediários  entre  estas  polarizações  como,  na  terra, as 

localidades  yvy apy (“a extremidade da terra”), identificadas pelos como o litoral da mata 

atlântica – isto é: as localidades com possibilidade de perfeição na terra; no céu: Jaxy retã ou 

Arai  xiĩ –  isto  é:  a  localidade  celeste  da  imperfeição149,  morada  das  almas  imperfeitas, 

depreciativas. Também entre o que identificamos como formas arquetípicas perfeitas e suas 

contrapartidas imperfeitas ainda existem comunicações e mediações entre os dois mundos, 

sendo que na terra atual existem tanto formas boas quanto formas ruins. Outro exemplos desta 

comunicação é  o  koxi (queixada,  Tayassu  pecari),  que  está  em movimento  entre  os  dois 

mundos, e traz em si o calor e a luz de Nhanderu (Ladeira 2007: 107-108). Há aves como o 

xyvĩ [chyvĩ], tapẽ  (espécie de falcão grande migratório)150 e apykaxu (pomba trocal, que pode 

143Ladeira 2007:158
144ib. p. 157
145Cadogan 2011: 104
146Cadogan 1997: 136-137
147 Cadogan 1997: 152-155
148 Clastres 1990:137
149 Ladeira 2007: 99, 118-119
150 “en Ayvu Rapyta figura equivocadamente chyvĩ tapẽ; em realidad, son dos aves distintas” (Cadogan 2011: 

40, 160). Provavelmente a espécie indicada por tapẽ aqui se refira ao gavião-tesoura (Elanoides forficatus), 
morfologicamente semelhante a uma grande andorinha. Nimuendaju (1987: 56) fala que tapẽ “se assemelha a 
uma andorinha  gigante”  que  “traz  as  nuvens   de  chuva,  e  para  obter  tal  benefício,  inestimável  para  o 
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indicar várias espécies) e outros que no inverno (ara yma) migram para a “morada de seu 

verdadeiro pai”, e na primavera (ara pyau) volta a terra para se reproduzir. A própria morada 

do verdadeiro Pai dos pássaros,  Guyra Ru Ete,  é situada nos entornos da terra e antes do 

paraíso de Nhanderu Tenonde [Ñande Ru Tenonde] (Cadogan 1997: 214-215).

Assim como a mitologia xinguana, a mitologia mbya tem como um de seus “temas 

básicos [...] a diferença entre os modelos originais e as atualizações posteriores” (Viveiros de 

Castro 2002a: 68). Mas isso acontece de em partes de forma similar, como enfraquecimento 

(diminuição de intensidade), e em partes de forma invertida, como exagero interno (aumento 

de intensidade) e também como regressão das qualidades. Isto é duas transformações que tem 

relações invertidas com a intensidade acabam em resultados congruentes.

Ilustração 22: duas formas de regressão

A transformação indicada pela seta superior é um  enfraquecimento das qualidades,  

notadamente a de duração: de um estado áureo e eterno (-ju) se passa para mortalidade e 

imperfeição (-eko axy); dos seres verdadeiros (-ete va'e) para aqueles que são suas simples 

cópias (-a'angaa); da indestrutibilidade, do incorruptível (-marã e'ỹ) para o que se corrompe, 

o que acaba e estraga (-marã). Assim o “incorruptível”, “áureo”, “eterno” ou o “verdadeiro” 

podem se opor como arquetípico a suas “réplica enfraquecidas” ou “exemplares imperfeitos”, 

agricultor, os pajés Apapocúva costumam colocar as longas penas caudais deste pássaro no centro de seus 
diademas de pena, no meio da testa”. É interessante observar que os wayanas citam o gavião tesoura e a  
pomba trocal como aves associadas às práticas xamânicas (Velthem 2003: 302)
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coisas  imperfeitas  e  que  acabam.  Esta  transformações  aparecem na  mitologia  do  dilúvio 

quando da descrição da primeira terra e dos seus correspondentes na terra atual, e na oposição 

entre o mundo divino ou na terra prometida e o mundo humano terrestre. Em outros termos: 

estamos diante de uma perda de intensidade das criaturas eternas ou originais.

Na mitologia (aruaque) altoxinguana a relação entre as réplicas enfraquecidas que são 

“atualizações” dos modelos míticos são conceitualizados de outra maneira.

[…] quando ele [-kumã] significa grande ou arquetípico, opõe-se às coisas-mína, que 
definem o existente como réplica enfraquecida de um modelo mítico: as personagens 
dos mitos são eminentemente kumã neste sentido específico. Alguns interlocutores me 
disseram que os animais originários eram demasiado grandes ferozes, e que, no início 
do tempo histórico, todo eles foram mandados embora do Xingu pelos gêmeos Sol e 
Lua: eles estão na África; aqui só ficou a onça”. (Viveiros de Castro 2002a: 31-32)

Podemos  dizer  o  contraste  mbya  de  certa  forma  se  assemelha  ao  yawalapiti  (ou 

aruaque)  em  que  -kumã como  'arquétipo'  contrasta  com  -mina por  'existente'.  Mas  as 

características  se opõem. Enquanto as diferenças intensivas entre as formas arquetípicas e as 

atuais entre os yawalapitis se dá na num eixo de modificações das formas (o que é similar a 

mitologia das cópias de Xariã), as diferenças intensivas da oposição arquetípico/atual entre os 

mbyas se dá na modificação da capacidade de permanência:

arquetípico
existente

: mais intensidade
menos intensidade

: yawalapiti( excessivo
não−excesivo

): mbya( indestrutível
destrutível

)

Esta direção da  transformação,  e  o  contraste  entre  o “eterno”  e  o “terrenos”   não 

seriam as únicas relações pertinentes:

Que continue  a  crescer  o  urucu imperfeito!  Que com este  urucu as  mulheres  se 
enfeitem, e não com os ornamentos dos homens brancos! Pois devemos permanecer à 
parte.

As coisas dos homens brancos, nós não as suportamos sobre esta terra feia! 
(Clastres 1990: 137)

 O caso do urucu imperfeito parece esclarecer que se ele é um ornamento imperfeito, 

ele ainda é oposto aos ornamentos dos homens brancos. Esta passagem parece apontar para a 

continuidade entre os estados “eternos” e “indestrutíveis” e os “imperfeitos” e “corruptíveis”, 
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diríamos  que  estes  sempre  afirmam  por  contra-efetuam  aqueles.  Parodiando151:  a 

diferenciação  da  não-perfeição,  as  simples  cópias  imperfeitas,  reproduz  a  perfeição  pelo 

próprio movimento de extraí-la ou separá-la de si. Isto não acontece no caso dos adornos dos 

brancos, que estão opostos os adornos não-perfeitos (=contra-efetuadores de perfeição).  Aqui 

os seres-ete['i] são os autênticos (ou originários) e se opõem aos seres-a'anga suas réplicas 

enfraquecidas. Além disso existe a possibilidade de seres “eternos” nesta terra, como o petỹ 

ju,  “plantas  milagrosas  de  tabaco”.  Talvez  a  busca  pelo  aguyje,  “perfeição”,  seja  uma 

transformação no sentido inverso.

Neste sentido, a abundância para os Mbya está associada à qualidade dos elementos 
criados por Nhanderu, que tem a marca da perenidade. Por isso para os Mbya, os  
Mbya etei, “os verdadeiros filhos de Nhanderu’’, alcançar a eternidade, com o corpo e 
a  alma,  significa  confirmar  sua  autenticidade  enquanto  criatura  original.  (Ladeira 
2007: 94)

A transformação indicada pela seta inferior,  ao contrário da transformação anterior 

onde parece não haver elaboração sobre  os perceptos, é relacionada com a modificação das 

formas – não obstante -ju signifique “amarelo” ou “áureo”. Esta segunda transformação opera 

sobre a intensificação relacional dos perceptos. ela opera com um exagero interno de formas 

originalmente boas (-porã) que então se tornam ruins e operam a adversidade da existência (-

vai)152.  E  aqui  temos  a  problematização  do  excessivo  num sentido  diferente  do  aruaque 

altoxinguano,  em  que  o  modelo  afirmaria  “a  beleza  e  a  ferocidade  em  uma  só  figura” 

(Viveiros de Castro 2006: 335).  A mitologia mbya deste eixo é a que fala das criações de 

Anhã, que são cópias exageradas de Nhanderu. O que ocorre é uma intensificação das formas 

das criações originárias. Enquanto na outra transformação é a diminuição da intensidade que 

provoca  a  deturpação.  A construção  de  Anhã deturpa  o  dado que  é  bom,  construído  por 

Nhanderu.  A  criação  da   adversidade  se  dá  mediante  as  regressões  das  coisas  que, 

anteriormente,  possibilitariam  uma  boa  existência,  caso  este  em  que  não  há  somente 

replicação, mas modificação.

151 “A não-afinidade  se  diferencia  então  internamente  em  afinidade  e  não-afinidade.  É  sempre  possível, 
entretanto, extrair mais afinidade da não-afinidade, de modo a determinar mais perfeitamente esta última 
como consagüinidade. Na verdade, é necessário fazê-lo, cisto que a diferenciação da não-afinidade reproduz 
a afinidade pelo próprio movimento de extraí-la ou separá-la de si. O potencial de diferenciação é dado pela 
afinidade: diferenciar-se dela é afirmá-la por contra-efetuação.” (Viveiros de Castro 2002b:432)

152Estou utilizando estas tuas palavras em mbya para criar um contraste entre os dois tipos de transformação, 
mas isto não se dá de modo estanque na língua, tendo só um efeito de exposição. Assim para a passagem 
anterior, como já relatamos acima, diz-se yvyju porã do paraíso e yvy vai da terra atual.
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Se no caso (aruaque) altoxinguano alguns animais excessivos são originários e depois 

são mandados embora pelo Sol e Lua,  no caso mbya é moderado que é preexistente e o 

excessivo é uma instauração posterior, sua atualização deturpada. A modificação realizada por 

Xariã/Anhã nos mitos em questão também não trata de um polo de “espiritualização” como 

por exemplo no caso dos seres-kumã invisíveis, ou dos espíritos xapiripë, que indicaria uma 

natureza “excessiva” ou “extremamente intensa” (Viveiros de Castro 2006: 335). Nestes mitos 

mbyas  a  intensificação dos  perceptos  parece  estar  plenamente  no “mundo da experiência 

cotidiana”: em vez de espiritualização temos desarmonização, uma inversão ou deturpação da 

agência.  Diferentemente dos modificadores aruaques ou mesmo da relação mbya entre  os 

seres  perfeitos  e  imperfeitos,  não  há  “réplica  enfraquecida”  (perda  de  intensidade),  mas 

“réplica intensiva” (que é deturpada) em que a diferença de “essência” entre os dois estilos de 

seres parece se sobrepor a semelhança da “aparência” dos seres tomados como modelos para 

o excesso. Além da réplica intensiva teríamos o mesmo num estado posterior e regressivo.

Aparentemente, os seres-intensivos (ou regressivos) do caso mbya – do ponto de vista 

dos  mitos  que  escolhemos  –  seriam  mais  interiores  cosmologicamente  que  no  caso 

altoxinguano:  apesar  de a  cestaria  exagerada ser produzida para o exterior,  e de os seres 

exagerados poderem ser propiciadores de desarmonia da existência mbya, e mesmo serem 

seres exteriores, aqueles de outros países ou vistos nos zoológicos. A intensidade “excessiva” 

(ou o caráter regressivo), que também pode ser pela ferocidade ou tamanho, não se refere 

propriamente ao arquetípico (que é o eterno e perfeito), mas a estilos atuais de seres (o que de 

certa forma também existe no Alto Xingu). Mas estes dois estilos são arquetípicos na medida 

em que foram criados pelos seres míticos, mas são similares na forma dos seres atuais, dos 

quais antecipam de certa forma a essência. E nesse ponto diferem do yawalapitis no caso em 

que  os  arquétipo  são  formas  excessivas  em  relação  aos  atuais:  “maiores,  mais  ferozes, 

diferentes  na  forma  mas  antecipando  a  essência  dos  seres  atuais”  (Viveiros  de  Castro 

1977:115), sendo que temos uma “diacronia” entre os dois estilos.  No caso mbya os dois 

estilos são “sincrônicos”, além de o excessivo ser posterior.

Como já delineado pelo comentário de Carlos Fausto do mito chiripá (que chamamos 

de “quarta variação”) e como podemos apontar também nos dois mitos da “sétima variação”, 

os guaranis invertem o esquema em que existe uma predação originária. Que não é o caso só 

dos “tupis-guaranis amazônicos” nem dos (aruaques) altoxinguanos. Assim entre os bororos, 
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que também transformam a mitologia dos irmãos sol (Ari) e lua (Meri), mas aqui os filhos de 

um jaguar  (Adugo)  são irmãos Bakororo e  Itubore.  Os animais  dos  tempos  míticos  eram 

antropófagos sendo que estes irmãos os fizeram mudar seu regime alimentar (Cobalchini & 

Albisetti 1942: 190-196).

A primeira transformação, da seta superior, já foi dita como “quase platônica”153:

Eles, por sua vez, elaboram uma teoria sobre a natureza das coisas e o mundo, bem 
próximo a alguns paradigmas filosóficos como o platonismo (cópias, aparências) e aos 
atomistas pré-socráticos em relação ao simulacro. Por sua vez constitui uma crítica 
atualizada dos fetiches que a modernidade criou, invertendo sua percepção da natureza 
das coisas, até o absurdo de não poder distinguir o relevante do supérfluo, o necessário 
do contingente. (Rodríguez 2003: 260)

A segunda pode ser indicada como quase estruturalista pois um de sues aspectos é 

“fundado numa distribuição de caracteres diferenciais num espaço de coexistência”154, com 

exceção de que no mito há uma ênfase no autor, que aparece no estruturalismo como uma das 

partes menos importantes das obras, um mero resíduo segundo Lévi-Strauss.

153 “Pero las expresiones artísticas de los Mbyá son también resultantes de metáforas, casi platónicas, reflejadas 
en las Ñe'e porã, las hermosas palabras, condensadas en un lenguaje simbólico-abstracto donde se expresan 
los paradigmas del espíritu frente a las contradicciones de la existencia humana” (Mordo 2000: 202). Uma 
aproximação similar foi feita em relação a mitologia dos “fundamentos da palavra” (Cadogan 1997: 301).  
Viveiros de Castro (1977: 115) faz também quase-qualifica as transformações dos arquétipos yawalapitis 
como “platonismo”.

154 Deleuze 2006: 16.
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