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Resumo

Esta comunicação visa apresentar reflexões iniciais sobre o tema de 

minha pesquisa para a dissertação de mestrado em Antropologia. Nessa 

pesquisa tenciono mapear os discursos de mulheres Mbyá-Guarani acerca de 

uma cosmopolítica Mbyá-Guarani realizando um trabalho de campo combinado 

a uma revisão bibliográfica. Em minha vivência de campo percebi os ambientes 

institucionais de “diálogo” com o povo Mbyá-Guarani enquanto majoritariamente 

masculinos. Tive a impressão de que as mulheres eram escanteadas dos 

processos decisórios. No entanto, entendo que as práticas políticas das 

mulheres Mbyá não se restringem ao que o saber ocidental circunda enquanto 

política. Talvez sequer devesse falar em termos de delimitação, mas na relação 

que coisas, pessoas e entes estabelecem entre si, considerando a cosmopolítica 

envolvida nesse contexto múltiplo que compõe um modo de estar no mundo e as 

práticas cotidianas imbricadas nele. 

A bibliografia sobre o povo Mbyá-Guarani é extensa, porém carregada de 

conhecimentos moldados por situações de pesquisa específicas, “encontros 

etnográficos” marcados por intersecções diversas. Em muitos dos trabalhos que 

compõem essa densa bibliografia os homens são centrais e centralizadores, 

tanto os interlocutores indígenas, quanto grande parte dos pesquisadores. Esse 

diálogo entre homens produz um conhecimento específico que não 

necessariamente traduz o modo de ser de um povo. Nesse sentido penso na 

genderização da antropologia enquanto outro ponto a ser elaborado em minha 

pesquisa, considerando o que significa ser mulher em um trabalho de campo. 

Focando no recorte de gênero, porém sem desconsiderar as intersecções entre 

gênero, raça, sexualidade, classe e idade que compõem possibilidades de 

pesquisa.
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1.Introdução

Nas páginas que seguem realizo uma projeção do que pretendo realizar 

em minha pesquisa de mestrado, apresento um levantamento inicial de temas 

que pretendo discutir melhor em minha dissertação, na qual procurarei 

descrever a cosmopolítica Mbyá-Guarani a partir de práticas e da agência das 

mulheres Mbyá. Minha pesquisa ainda está em uma fase inicial e por isso a 

proposta é mais discutir caminhos possíveis e pensados do que metas ou 

resultados. Parto de uma vivência anterior com o povo Mbyá-Guarani em que a 

aproximação com as mulheres me forneceu pistas acerca dos caminhos por 

onde poderia seguir. O principal enfoque deste trabalho consiste em 

compreender de que forma a construção da pessoa e as relações entre múltiplos 

seres participam dessa cosmopolítica, explorando esse processo a partir de uma 

etnografia com mulheres. Pretendo assim compreender como se dá a atuação 

das mulheres, a partir de que relações e ações. Para realizar essa reflexão 

considero que minha pesquisa necessariamente terá de passar por discussões 

acerca de temas concernentes à etnologia, ao gênero e à política. Aqui procuro 

estabelecer diálogos a partir de alguns pontos que como dito, constituem 

principalmente em projeções do que pode vir a ser.

Falo em cosmopolítica, enquanto uma potencial categoria analítica, 

pensando em um olhar que traga para a discussão política aquilo que em uma 

concepção tradicional permanece, de certa forma, invisibilizado, isso inclui 

considerar entes, objetos, elementos não humanos que participam da 

cosmopolítica, que atuam, são acionados e que não cabem na definição 

ocidental da política tradicional. Também procuro uma proposição de campo que 

envolva o que Stengers (2004) propõe enquanto um slow down, um desacelerar 

do pensamento ao olhar e escutar o campo, ao pensar esses encontros, 

buscando o interstício, a dúvida.

Nesse trabalho entro em algumas discussões sobre articulações entre 



teoria e método antropológico, esboçando algumas reflexões sobre 

posicionalidade e gênero no fazer etnográfico. Acredito se tratar de uma 

temática relevante por considerar que a produção bibliográfica sobre os Mbyá 

envolve olhares bastante situados, encontros etnográficos marcadamente 

masculinistas que envolvem uma produção de conhecimento na qual os homens 

são centrais e centralizadores. Penso que as relações de gênero são 

cambiantes, e muito do que sabemos sobre as mulheres passa por esse filtro 

genderificado e situado historicamente. Acompanhei no período em que estive 

em campo, e acompanho em redes sociais, uma presença cada vez maior das 

mulheres a frente de lutas e campanhas indígenas. Nossa bibliografia canônica, 

porém, as apresenta quase que apenas enquanto componentes de um cenário 

no qual o protagonismo é masculino. Em 2004, Ciccarone inicia um artigo 

destacando a pouca atenção dada para as mulheres em algumas esferas da 

vida social: “Los procesos migratorios han sido raramente analizados a través de 

las narraciones de sus protagonistas, y no se ha dado importancia al papel de 

las mujeres como líderes chamánicas y como articuladoras de la vida social y de 

las redes familiares.” (Ciccarone, 2004: 81). Penso que transcorridos mais de 

dez anos dessa constatação as coisas mudaram, mas a bibliografia que pensa o 

lugar e as relações das mulheres ainda é ínfima se comparada àquela produzida 

e centrada nos homens. 

2. Uma breve descrição de um campo

A fumaça do cachimbo de Dona Laurinda se confundia com a fumaça da 

respiração em um dia frio. O tom azulado do inverno pelotense deixava a 

paisagem menos acolhedora. Na noite anterior uma ventania tornou um desafio 

a montagem do acampamento. Acordei aos gritos de “Eju”, eram as mulheres 

chamando para tomar café. Ainda não aprendi a nomear essa primeira refeição 

da manhã, mas era com ela que comia o xipá, iguaria Mbyá, espécie de massa 

frita. Trabalhava como jornalista em um programa de compensação de impactos 

pela duplicação de uma BR. Mensalmente era realizada uma grande reunião na 

qual se faziam presentes pessoas de várias aldeias do RS, o evento propiciava 



o reencontro de parentes e pessoas queridas. Quando me desloquei do local do 

café da manhã para o da reunião Dona Laurinda já estava sentada sob um 

pano, de cócoras embaixo de uma árvore; sentadas junta a ela estavam Talcira 

e Aracy; três gerações de mulheres da mesma família em um retrato que, ainda 

não sabia, mas seria típico da presença das mulheres nessas reuniões.

A reunião era formada por uma roda mais central, com algumas cadeiras 

e bancos onde em geral os não indígenas se acomodavam, algumas pessoas 

sentavam no chão; as mulheres, em geral meio fora, meio dentro dessa roda, 

acompanhando a reunião sentadas em seus panos ao mesmo tempo em que 

dividiam sua atenção com a atividade institucional, as crianças, a comida e 

outros acontecimentos não relacionados diretamente com a reunião. A 

intervenção das mulheres nesse tipo de reunião costumava ocorrer de maneira 

semelhante, em determinado momento interrompiam alguma fala - enquanto 

quem estivesse falando fosse guarani - e faziam uma fala firme, em geral curta, 

por vezes acompanhadas de intervenções de outras mulheres, essas falas 

criavam um diálogo em guarani, que por vezes envolvia um outro 

encaminhamento a ser dado na reunião, por vezes ocorria um entendimento 

interno sem que se publicizasse o motivo do diálogo. No entanto essas 

intervenções me faziam pensar muito no que estava ocorrendo ali. Esses 

espaços institucionais de ‘diálogo’ eram marcadamente masculinos, e com uma 

presença forte de não-indígenas, penso no quanto os homens Mbyá agirem 

como interlocutores das mulheres não teria relação com a hostilidade desse 

ambiente institucional. Digo isso porque, em geral, percebia que as mulheres 

evitavam a grande maioria dos homens não-indígenas, mais de uma vez tive a 

impressão de que as mulheres se recolhiam até que reconhecessem quem 

havia chegado em suas aldeias. 

Nessas reuniões alguns objetos eram recorrentes e penso no que eles 

agenciavam ali, como por exemplo os colares, o cachimbo (petynguá), e o 

chimarrão. No entanto, minha compreensão desse cenário é quase nula, parto 

dessa convivência para pensar em um futuro campo. Ressalto também se tratar 



de uma vivência bastante particular sobre reuniões direcionadas aos não-

indígenas, voltadas a demandas pautadas por um cenário específico. Mas o que 

mais estava ali e eu não acessava, e o que mais participa das ações voltadas 

para outros tipos de articulação política, são coisas ainda por conhecer. Penso 

no uso do cachimbo como indicador de outras agências, considerando a maciça 

presença do tabaco e do cachimbo nas reuniões mais do que no cotidiano da 

aldeia. Penso também nos adereços utilizados em reunião tais como colares, 

sobre os quais Mariana Denardi faz alguns apontamentos: 
Algumas das lideranças políticas que tive contato a partir do trabalho do GT, usam 
adornos constituídos por sementes consideradas sagradas como a de aguaí, por exemplo, 
além de garras de animais.  A semente de aguaí traz para o mbyá a agência do divino, 
enquanto a garra traz  a  agência  de  proteção/defesa  do animal.  O corpo  das  
lideranças  políticas  é  construído  para  desempenhar  a  função  externa  de contato com 
os juruá. [...] Seu Turíbio, que possui um colar feito com fibras de uma planta muito 
resistente, a razão é a predação da durabilidade da planta, relação estabelecida para 
prolongar a existência. Turíbio tem  86  anos  de  idade  e  acompanhou  saídas  de  
campo  do  Grupo  Técnico,  mostrando resistência  nos  trajetos  de  difícil  acesso.  As  
longas  caminhadas  e  o  trabalho  cansativo  de identificação das áreas não abalavam o 
senso de humor e a jovialidade de Seu Turíbio. (Denardi, 2010: 35)

Vejo algumas relações entre o preparo para reuniões com não-indígenas 

e o preparo para a realização de falas para câmeras. Trabalhava com a 

comunicação e umas das atividades que realizávamos eram registros 

audiovisuais e traduções das falas em guarani para o português. Nas filmagens 

as falas eram agendadas, havia um preparo para a fala que quase sempre vinha 

acompanhado da presença de alguns objetos em geral também presentes 

nessas reuniões, tais como os cachimbos e colares. A filmagem envolvia a fala, 

assim como a reunião. Nesse sentido penso na importância da fala enquanto 

elemento de uma cosmopolítica, ao mesmo tempo que penso nas 

caracaterísticas dos diferentes tipos de fala. Nesse mesmo trabalho eram feitas 

algumas traduções (do guarani para o português) pelos agentes de 

comunicação Mbyá que ressaltavam que algumas falas eram mais difíceis de 

traduzir do que outras, e atribuíam essa dificuldade aos diferentes tipos de fala. 

O que me faz pensar nas diferentes falas não como características do indivíduo, 

mas enquanto constituidoras de posições tais como xamã, liderança, mulher, 

cacique e evocadas de maneiras distintas de acordo com as situações. No 



entanto essa é uma possibilidade que precisa ser investigada.

Dentro do campo observável, em algumas situações, é a partir da fala 

que se estabelecem as relações, os embates. Penso em atentar para o modo de 

falar das mulheres e suas vinculações. Pensando que os guarani valorizam a 

palavra enquanto vinculada a pessoa. E considerando todas as imbricações 

envolvidas na produção da pessoa, que passa pela fabricação do corpo, espaço 

de diferenciação. Penso na cadeia de eventos impossíveis de serem 

dissociados. Atento para isso ao propor uma atenção para as relações 

cosmopolíticas.

Inspirada por essa mesma vivência penso nos fogos enquanto espaço de 

convívio em volta dos quais as mulheres desenvolvem muitas de suas 

atividades.  Nas aldeias por onde passei fogueiras centralizavam conversas e 

pessoas. Durante a estação quente as fogueiras ficavam ao ar livre, ou na 

sombra de árvores, durante a estação fria ficavam em galpões ou em recantos 

mais abrigados. No fogo em geral avistamos chaleiras com água quente para o 

chimarrão, ao redor dele: mulheres, crianças, homens, histórias, artesãos e 

artesãs esculpindo animais em madeira, traçando cestarias, ou montando 

enfeites de miçangas. Nessas rodas, conversas - em guarani - eram 

entremeadas a risos, gargalhadas, entonações distintas, gestos. Considero a 

fogueira enquanto constituindo um outro tipo de espaço e evocando outros tipos 

de práticas e falas, mas em que podem estar presentes ações voltadas a uma 

perspectiva cosmopolítica, principalmente levando em consideração o quanto 

para os Mbyá o que chamamos de diferentes ‘esferas’ se constituem de relações 

que estão imbricadas na vida cotidiana.

Considero que esse campo me deu pistas interessantes, e proporcionou 

relações e vivências a serem continuadas. Nesse trabalho pretendo utilizar esse 

aprendizado no sentido de projetar minha experiência futura, tentando conectar 

questões metodológicas com essas vivências.

3. Porque mulheres

O motivo pelo qual opto por trabalhar com as mulheres envolve um misto 



de afeto e inclinação política. Era entre as mulheres que conseguia estabelecer 

diálogos afetuosos e entre as quais me sentia bem. Ao mesmo tempo poucos 

trabalhos são constituídos a partir de encontros com mulheres, a densa 

produção bibliográfica sobre os guarani em geral é centrada em homens, o 

conhecimento clássico que temos desse povo vem de um encontro etnográfico 

marcadamente masculinista. Uma situação que vem sendo modificada, mas que 

ainda necessita de investimentos. Como bem pontua Ciccarone (2004) haveria 

uma certa ‘tradição’ nos estudos sobre esse povo relacionadas a um 

direcionamento dos estudos e interesses de pesquisa:
A autoridade desta tradição estabelecia uma espécie de constrangimento nos estudos 
sucessivos que criava uma adesão ortodoxa aos grandes temas e aos grandes 
personagens, uma ênfase nas experiências extraordinárias produzindo a imagem de uma 
coletividade sem sujeitos. Na escrita os territórios da interação e as experiências 
permanecem inarticulados e os interlocutores únicos e confiáveis, homens dirigentes 
espirituais e políticos são eleitos porta-vozes de uma coletividade homogênea, sem 
tensões e pluralidades. Se em estudos mais recentes, alguns efeitos de ocultamento já 
foram detectados [...], a marginalização do interesse sobre as formas de sociabilidade 
mbya ainda persiste, trazendo uma visão desencarnada desta sociedade que persiste 
como uma espécie de mitologia viva, mantida sob a autoridade de uma perspectiva 
masculina. Apesar dos questionamentos sobre as oposições constitutivas da lógica do 
pensamento ocidental, as dicotomias parecem persistentes, veiculando interesses de 
pesquisa, estabelecendo padrões de gosto, valores e sentimentos, enfim, direcionando 
nossos estudos (Ciccarone, 2004:82-83).

É comum nas etnografias clássicas uma separação entre o que constitui 

os âmbitos doméstico e a público, bem como uma confinação das mulheres ao 

doméstico e uma percepção dos homens como atores do público/político. 

Transpondo uma lógica ocidental a contextos que por vezes passam longe dela. 

Nas etnografias focadas em povos indígenas é tido como um dado que às 

mulheres são atribuídos os encargos de produção da vida social. Cruzo essas 

duas informações para pensar como essa relação é construída e o que participa 

dessa composição para além de tomar essa dicotomia como dada. Se a 

produção da pessoa mbyá passa pelo corpo e o corpo passa pela alimentação, 

são as mulheres as principais agentes na produção da pessoa mbyá, sendo 

responsáveis pelo preparo dos alimentos, não apenas o preparo físico, mas as 

negociações extra humanas que envolvem esse preparo. Pereira afirma que “os  

homens   kaiowa   são ‘condenados à dependência’ do ‘fogo doméstico’ 



controlado pelas mulheres. Neste, as mulheres casadas lideram o controle, 

principalmente a partir da prerrogativa contida no poder de ‘nutrir’  o   grupo   

familiar. (Pereira, 2008; citado em Seraguza, 2013:41). Essa centralidade da 

mulher na organização da vida social e as relações de gênero que podem ser 

pensadas a partir de tudo que se desdobra na vida cotidiana me fazem pensar 

que talvez doméstico e político não estejam tão segregados assim, mas em 

cadeias relacionais próximas. Não intuito inverter essa equação para defender 

um suposto protagonismo feminino, mas pensar como essas relações se 

desdobram e o que mais participa delas. Nesse olhar para as mulheres procuro 

pensar suas relações considerando a dinâmica da vida social, nesse sentido ao 

escolher pensar a cosmopolítica não significa que pretenda recortá-la e separá-

la de outras práticas da vida social, pelo contrário, a circulação de pessoas, 

palavras, afetos, seres, substâncias, compõem esse ambiente de pesquisa de 

maneira indissociável: 
Neste contexto, os grandes temas e os grandes personagens surgem no contexto de 
discursos e práticas interligadas e intersticiais, através de conexões que os Guarani 
recriam no estilo próprio. A «naturalidade» pela qual eles passam entre mundos 
discretos, do artesanato ao rito, do cuidado com as crianças, da brincadeira ao tempo da 
dança-canto-reza num único dia, em poucas horas, revela a possibilidade de atravessar 
territórios e tensões muito diferentes. Operar dentro e entre mundos diferentes e suas 
realidades não equivale a dizer que um é mais real que outro. Para compreender a 
relação entre mundos ordinário e extraordinário é necessário trabalhar os pontos de 
conexão, a maneira como uma determinada cultura organiza as experiências (Ciccarone, 
2004:83).

Considero um ponto de discussão inicial desse trabalho a questão de 

gênero no fazer antropológico. Enquanto mulher, jovem, realizando campo 

percebi as relações que se abriam e se fechavam enquanto vinculadas às 

questões de gênero e idade, principalmente. Considero algumas reflexões sobre 

posicionalidade importantes por estarem envolvidas nos encontros que serão 

possibilitados ou não pela condição de minha posição. Penso que esse encontro 

também está relacionado com as possibilidades narrativas, as traduções 

possíveis. Pensando tradução no sentido de uma escrita que envolve a costura 

entre narrativas diversas, teorias, pessoas, afetos. Até onde pude observar as 

relações das mulheres mbyá com homens não indígenas são evitadas pelas 



primeiras, diferentemente das relações que estabeleciam com os homens mbyá, 

mais fluidas e tranquilas. Nesse sentido penso que há aí uma consideração a 

ser feita acerca das possibilidades de pesquisa para homens e mulheres. Não 

que um campo esteja restrito a um ou a outro, mas considerar que a narrativa 

resultante desse encontro vai estar relacionada com a posicionalidade de quem 

pesquisa. Enquanto mulher jovem senti que as lideranças homens adultos não 

procuravam manter diálogos comigo, e por vezes desconfio que evitassem. 

Penso aqui nas relações que essas aproximações e afastamentos tem com o 

fato de ser uma mulher solteira, considerando as diferenças atribuídas a 

solteiras e casadas entre os mbyá.

Considero essa discussão fundamental para pensar a relação com 

interlocutores, principalmente se pensarmos na tradição antropológica que por 

muito tempo quis marcar a disciplina com traços de uma cientificidade - 

inspirada em uma ideia de ciência com C maiúsculo - que excluiu do fazer e do 

saber as subjetividades de pesquisadores e interlocutores, que conforme 

Sardenberg (2014) tomava seus ‘objetos’ enquanto ‘traços de comportamento’ e 

não atores, e acreditava: “num discurso científico, supostamente imune, 

asséptico, universal, descorporificado e, portanto, não situado” (Haraway, 1995; 

citado em Sardenberg, 2014).

Destaco que em nenhum momento vivi qualquer situação que embasasse 

esse polêmico argumento do antropólogo enquanto ser assexual. Argumento 

construído pelo discurso masculinista da antropologia praticada por homens e 

focada nos mesmos, que estando no centro, investem suas práticas de uma 

pretensa neutralidade universalizante, que os legitimaria para falar de todas as 

veredas da vida social sem questionamentos, já que o antropólogo a tudo 

acessa independente de raça, sexo e idade (Pritchard, 2005). Argumento que 

teria relação com a tradição cientificista da disciplina que por muito tempo 

defendeu um suposto 'olhar clínico', asséptico, descorporificado (Bonetti e 

Fleisher, 2007; Sardenberg, 2014). E que passou a ser desconstruído a partir do 

momento em que as subjetividades passaram a participar da experiência 



etnográfica, “trata-se de resgatar a relevância da etnografia enquanto práxis, ou 

seja, das bases epistemológicas da prática antropológica e, assim, melhor 

retratar o fato de que etnografia e autobiografia se combinam na produção do 

conhecimento antropológico. (Okely e Callaway; citado em Sardenberg, 2014)

No entanto, apesar das grandes discussões acerca da posicionalidade, 

autoridade e subjetividade do antropólogo, a questão de gênero ainda parece 

não ter entrado para o rol das discussões gerais da disciplina, sendo debatidas 

principalmente pelas mulheres: “são, em especial, as antropólogas feministas 

que têm trazido à baila a discussão da posicionalidade de pesquisadoras/es no 

campo e (Abu-Lughod, 2000), assim, a questão dos saberes localizados 

(Haraway, 1995) e das relações de poder na etnografia” (Sardenberg, 2014).

Nessa escolha pela relação com as mulheres penso muito em alguns 

apontamentos que necessitam ser feitos considerando as diferentes vertentes e 

discussões que envolvem uma antropologia das mulheres, uma antropologia do 

gênero, uma antropologia feminista. Seraguza (2013) aponta que “a 

concentração  dos  estudos  em  etnologia  indígena  a  partir  dos  olhares  

masculinos, identificada  também  nos  estudos  amazônicos  (BELAUNDE,  

2005),  sugere  algo  que sinaliza para a categoria de “gênero” [...]  uma  

categoria  voltada  à compreensão de como as relações de poder são 

produzidas a partir das diferenças postas no “sexo”” (Seraguza, 2013:24). 

Adianto que nesse esboço pré-campo me inspiro nas proposições de Strathern 

(2006; 2014) acerca de uma antropologia que se preocupe mais em torcer 

conceitos e explicitações do que procurar as analogias de opressões em 

sociedades cuja lógica relacional envolve outros modos de ser e estar no 

mundo:
Longe de descartar tais molduras para a compreensão, argumento, no entanto, que, ao 
invés disso, devemos reconhecer os interesses de que elas são provenientes. Elas 
endossam uma visão de sociedade que está vinculada com o próprio impulso para o 
estudo antropológico. Mas esse impulso deriva de maneiras ocidentais de criar o mundo. 
Não podemos esperar encontrar justificação para isso nos mundos criados por todos os 
outros (Strathern, 2014:28).

A analogia de Strathern sobre algumas críticas feministas: “como a copa 

de uma árvore, aparentemente separada de seu sistema de raízes, mas de fato 



alimentando-o” (Strathern, 2006:211); parece ser adequada para pensar que não 

adianta querer buscar em sociedades outras nossas estruturas, isso envolve a 

mesma relação tão criticada sobre pensar o outro pela falta ou presença do que 

conhecemos. Não pretendo transpor para o campo o modo de pensar as 

relações de gênero ocidentais, procurando diferenças ou semelhanças. Porém, 

penso que a produção bibliográfica sobre os Mbyá, é bastante marcada por 

formulações teóricas que envolvem um ‘silenciamento’ das mulheres por 

encontros etnográficos entre homens, nesse sentido, penso que se faz 

necessário redescobrir essas relações. Se proliferam verdades sobre os Mbyá 

que parecem ignorar a condição cambiante de suas práticas, as ressignificações 

que são feitas constantemente com relação a determinadas práticas. Penso 

esse trabalho como não cerceado, no sentido de que escolho as mulheres como 

guia, mas isso não significa que vá excluir os homens desse trabalho; escolho o 

enfoque sobre as engendrações cosmopolíticas, o que não significa que pense 

se tratar, ou que vá tratá-la, como uma esfera a parte da vida cotidiana.

No entanto, também é necessário problematizar a construção dessas 

categorias demarcadoras de nossa posicionalidade, principalmente ao pensá-las 

fazendo referência a pessoas cujas filosofias diferem bastante das nossas. A 

construção de nossas categorias de masculino e feminino estaria muito baseada 

em um binarismo associado ao fisiológico, em uma naturalização do suposto 

corpo físico, no entanto segundo Rubin: “el binomio hombre/mujer no es una 

realidad biológica sino una realidad simbólica o cultural, y es sobre esta 

dicotomía o binarismo que las sociedades construyen sus representaciones 

acerca de lo “femenino” y lo “masculino.” (Rubin citada em Bailetti, 2012:180)

Nesse sentido algumas autoras (Bailetti, 2012; Sarti, 2004) irão 

problematizar a adoção de uma ideia de mulher universalizante, considerando 

as implicações de transpor uma característica biológica para uma categoria 

social. Como Sarti coloca, a discussão sobre o que é ser mulher: “formula-se 

nos marcos de uma sociedade na qual a pessoa se constitui como indivíduo, 

atomizado e interiorizado, o que não necessariamente acontece em outros 



contextos, como mostra, entre outros, o trabalho comparativo de Louis Dumont 

sobre o sistema de castas na Índia” (Sarti, 2004:45). A própria noção de tomar a 

pessoa enquanto uma categoria fechada, semelhante a de indivíduo já traria 

consigo algumas complicações, tendo em vista que é sabido que pessoa, corpo, 

alma são categorias transpassadas e em constante fabricação para os povos 

ameríndios. Mais um indício da necessidade de revisão constante de nossas 

categorias analíticas e dos riscos de assumir determinados enfoques como 

dados. Nesse sentido, concordo com Sarti (2004) quando a autora pondera que 

haveria uma distância entre o feminismo e a antropologia relacionada 

justamente com o modo com que ambos lidam com a questão da diferença:
Há uma dissonância entre o feminismo, quando este se funda em uma identidade 
comum e unificadora, e a antropologia, para a qual a atitude dialógica é constitutiva. 
São maneiras divergentes de lidar com o outro. [...]. Reconhecer o outro pressupõe, 
assim, o estranhamento em relação a si mesmo, como condição de possibilidade da 
prática antropológica, o que caminha no sentido inverso do feminismo. O conhecimento 
antropológico sobre a mulher formula-se, então, a partir de uma relação de alteridade e 
não de identificação. A análise demanda o distanciamento para a contextualização do 
outro. [...] Contextualizar é adentrar o outro, confrontar-se com seu ponto de vista. 
Pressupõe o reconhecimento de seu discurso como um saber, o que põe em questão 
nossas formas de pensar, relativizando-as. Nessa relativização reside a dificuldade 
maior. É um movimento que traz consigo necessariamente o diálogo, com a exigência 
de sair de si. O contexto do pesquisador explica a sua interpretação, as referências 
epistemológicas com as quais constrói a sua análise, mas não necessariamente a do 
pesquisado, quando forem distintas as referências de sentido de uma e da outra. Assim 
acontece com o conhecimento sobre a mulher, como com qualquer objeto de estudo 
(Sarti, 2004:46-47).

Butler (2007) também realiza uma reflexão interessante sobre esse 

processo, criticando a ideia de uma base universal para pensar o lugar da 

mulher, sem considerar o gênero vinculado aos contextos culturais em que é 

produzido. Segundo Bailetti (2012) haveria uma economia política dos sistemas 

sexuais que é o que torna importante o estudo dos sistemas de cada sociedade, 

com o objetivo de compreensão dos mecanismos pelos quais são produzidas e 

mantidas as convenções sexuais, segundo a autora tomar gênero como uma 

categoria de análise é: “pensar el proceso de subjetivación en términos de una 

trama de posiciones de sujeto, inscritas en relaciones de fuerza en permanente  

juego de complicidades y resistencias, alejándose de aquellas posturas que 

suponen una “identidad” de género definida” (Bailetti, 2012:178). Nesse sentido 



estudos focados em gênero teriam em perspectiva o modo como as sociedades 

elaboram essa diferença: “cómo se establece lo que debe ser un hombre y lo 

que debe ser una mujer y cómo se construye lo “masculino” y lo 

“femenino”” (Bailetti, 2012:180).

Penso enquanto um enfoque paralelo da pesquisa atentar para o modo 

como são construídos os universos masculino e feminino, pensando nas 

relações evocadas; e como a relação entre homens e mulheres participa e 

organiza a vida social. Seraguza (2013) em pesquisa com Guarani e Kaiowá no 

Mato Grosso traz uma discussão interessante acerca das categorias que 

envolvem o ser mulher; sobre a categoria Aña que envolve um excesso de 

alteridade e diferença, um ser de excesso é o criador das mulheres e a oposição 

a esse excesso feito por Pa’i Kuara cujo sopro teria removido os excessos 

(chifre, asa, rabo) e tornado a mulher Kuña, tornando a humana e concedendo-

lhe a palavra alma ñe’e:
a categoria de Aña, foi o fio condutor para pensar a mulher enquanto portadora de 
excessos de diferenças, marcados desde  a  criação  ontológica  dos  seres  humanos. 
Aña é  um  coeficiente  de  alteridade necessário, pois, para se usufruir da vida social, 
é preciso homens e mulheres. [...]  A ideia de que a mulher foi “consertada” por Pa’i 
Kuara sugere a alteridade radical de  que  é  portadora.  A  marca  desta  alteridade  
pode  ser  verificada  nos  espaços de domesticidade e de convivialidade,   ocupados   
majoritariamente   pelas   mulheres. Observar o íntimo, perceber a produção do 
cotidiano, por muito tempo, não fora o foco das  pesquisas  em  etnologia  indígena,  o  
que  pode  justificar  a  ausência  das  mulheres kaiowa e guarani como protagonistas 
dos muitos estudos etnográficos produzidos sobre estes  coletivos  étnicos (Seraguza, 
2013:63).

Sobre os universos feminino e masculino, Pereira (2008) aponta para 

uma distinção entre ambos, sendo ore universo feminino e pave universo 

masculino, segundo o autor homens e mulheres são considerados opostos 

equivalentes e assimétricos. Já entre os Mbyá, como aponta Ciccarone: 
Jeguakáva e Jachukáva são termos da linguagem esotérica mbya que se referem à 
humanidade masculina e feminina mbya [...]. A mulher mítica e a ancestral do povo 
mbya (que surge do centro da terra numa fonte próxima da palmeira eterna) são 
personagens femininas associadas à água e à árvore, as quais simbolizam 
respectivamente o elemento ativo cósmico e o cosmo em perpétua regeneração, 
explicitando o papel atribuído às mulheres de manter eternamente em vida o cosmo e a 
comunicação entre a superfície da terra e as alturas, entre os mundos (Ciccarone, 
2004:89).

Nesse sentido procuro pensar as relações de gênero enquanto vinculadas 



à socialidade mbyá, atentando para as diferentes agências que essas relações 

prescrevem.  

4. Pistas para pensar uma possível cosmopolítica Mbyá

Em campo a palavra/fala Mbyá apareceu muitas vezes como uma das 

relações por onde ocorria uma demarcação de diferença para os não-indígenas 

(juruá), eventualmente referidos em campo enquanto aqueles que soltam 

palavras ao vento, para os quais o que importa é o papel (kuatiá), e não a 

palavra. Considero esse tema relevante para minha pesquisa porque as falas 

constituem parte fundamental das relações, penso na existência de diferentes 

tipos de fala, que comunicam com entidades distintas, que são direcionadas 

para fins distintos, saber falar é importante para os mbyá. Nas região das aldeias 

por onde estive era notável um crescimento do número de caciques jovens, 

interlocutores em potencial porque dominavam as palavras no diálogo com os 

não-indígenas. Os espaços de deliberação que presenciei em campo envolviam 

a fala, sua importância, bem como semelhanças e diferenças entre narrativas. 

A relação da alma com a palavra é um tema recorrente, Seraguza traz 

alguns elementos pra pensar a relação da fala com gênero: “o xamã explicou 

que a mulher ‘é um elemento quente, ela é alterada, quando abre a boca sai 

sempre uma verdade que pode ofender alguém’. É preciso tomar cuidado ao 

falar para não ‘machucar as pessoas, atingir, o que fala acontece’” (Seraguza, 

2013:40). Em outra passagem a autora destaca: “A ñe ́'ẽ eminente  que  possui  

a  mulher faz com que permaneça, por vezes, no espaço da convivialidade do 

‘fogo doméstico’, pois, fora dali, pode ‘ofender’, comprometendo a parentela, 

sendo identificada, por isto, ora  como  um  afim  real,  ora  como  um  inimigo  

real” (Seraguza, 2013:63). A relação do ñe’e com a produção da pessoa 

(Seraguza, 2013; Ciccarone, 2004) possibilita pensar nessa relação que a fala 

tem com a produção da pessoa - que passa pela produção do corpo. 

Considerando a centralidade da fala nos cenários em que diferentes discursos 

competem por um encaminhamento e pensando na relação da fala com a 



produção da pessoa, penso nas possíveis imbricações que podem ou não existir 

no que constitui um bom negociador. Pensando a relação entre mulher e fala 

Franchetto pontua: 
Mentir é criar e é poder. As mulheres sobretudo é atribuído o poder da fala criativa, da 
mentira e elas detêm o poder oculto de criar, desfazer, intervir nas relações sociais 
através do uso da fala não pública. Alijadas da fala pública elas detêm em muitas 
ocasiões a palavra final em decisões importantes e na resolução de disputas faccionais 
em nível tanto dos grupos familiares como da própria aldeia, podendo ultrapassar as 
fronteiras locais e intervir em alianças e conflitos inter-aldeias. A fofoca é perigosa. Há 
um continuum que liga os dois extremos da vida política, a fofoca e a acusação, esta 
última ato de extrema gravidade que pode instigar vinganças mortais (Franchetto, 
1996: 39-40).

É recorrente nos trabalhos clássicos da etnologia a descrição da 

dualidade da alma guarani em uma alma celeste e uma alma terrena ou animal e 

os riscos que a alma animal pode significar: Em diferentes narrativas a mulher 

aparece próxima ao risco, próxima ao trânsito para uma alteridade ‘perigosa’. 

Penso em investigar se essa relação do perigo do excesso de alteridade com o 

perigo da fala poderia demarcar um modo mulher de negociação e ação 

cosmopolítica. Nessa relação não poderia deixar de falar na fabricação do corpo, 

controle que envolve a busca do bem viver Mbyá, Mbyá rekó, tekó porã. Através 

do corpo que a pessoa se diferencia que se produz o humano entre humanos: “A 

pessoa ameríndia é constituída a partir da relação estabelecida com outros 

seres habitantes do cosmos, humanos e extra-humanos, ou   seja, a partir da 

incorporação das propriedades agentivas das alteridades. O que implica em 

assumir que os elementos externos possuem subjetivação e por isso é possível 

estabelecer uma relação” (Denardi, 2010:27). 

Se o fundo comum do pensamento ameríndio é constituído por uma 

humanidade generalizada, e o que diferencia é o corpo, enquanto roupagem 

demarcadora da alteridade. No entanto um corpo não exclusivamente 

substancial, mas um corpo produzido por afecções. Um corpo cuja demarcação 

diferencial enquanto pessoa é constantemente produzido pela palavra, pela 

comensalidade, pelas rezas, cantos, pelas relações. É no sentido de pensar as 

imbricações da fabricação do corpo e da produção da pessoa na vida cotidiana 



Mbyá que penso não ser possível conceber um modo de pensar a cosmopolítica 

que não envolva todo o ser. No entanto meu enfoque será sobre o que é 

mobilizado quando se trata de uma ação direcionada para a cosmopolítica, temo 

estar realizando um recorte demasiado com relação ao campo. No entanto 

penso ser uma forma possível de realizar o campo no curto tempo de um 

mestrado. 

Nesse sentido penso no quanto essa pesquisa estaria imbricada na vida 

social, mas atentando para aquilo que participa dos espaços políticos, tentando 

compreender o que é considerado um espaço político, que tipos de ações e 

agências ele envolve, como são acionados os elementos que participam desse 

espaço, bem como os preparos anteriores que envolvem. Cabe ressaltar que 

considero voltar a atenção para o humano e o não humano nessas práticas. Se 

considerar que o mundo guarani envolve seres, objetos, relações que estão em 

constante negociação, então falar em agência, em mulheres e nas suas práticas 

envolve considerar que essas relações não se dão de modo isolado. Nesse 

sentido, não caberia aqui pensar na atuação política das mulheres tomando a 

categoria ‘política’ tal como a compreendemos no ocidente. Não que os guarani 

não atuem de acordo com as regras do jogo que nossa sociedade impõem, mas 

quando o fazem, apesar de jogando nos limites da política ocidental, não deixam 

de evocar seus mundos. No entanto, não pretendo focar exclusivamente sobre 

essas práticas acionadas na relação entre indígenas e não-indígenas, mas nas 

práticas que se estabelecem no mundo indígena e nas múltiplas relações de 

alteridade existentes. Nesse sentido a ideia de multinaturalismo sugere que não 

são apenas humanos que compõem esse cenário, que a natureza e seus entes 

atuam e participam do mundo. Nesse sentido pensar em cosmopolítica envolve 

compreender outros tantos elementos que são acionados, negociados e 

compõem o modo de vida mbyá. 

No entanto, apesar de escolher não focar nas relações com não 

indígenas, penso ser um tema necessário se tratando de uma relação que 

praticamente não pode ser evitada, e em muitas situações constitui uma relação 



agressiva, opressora. Principalmente se considerarmos que o bem viver Mbyá 

está relacionado com a disponibilidade de um espaço para desenvolver suas 

práticas e fortalecê-las. Constituindo uma relação quase inseparável entre a 

busca pelo bem viver e um espaço para tanto. A luta pela terra é amarrada na 

manutenção da vida Mbyá, e envolve confrontos com forças políticas 

extremamente hostis. Ressalto que não procuro restringir esse olhar para as 

relações com o Estado, mas atentar para o que participa das articulações 

cosmopolíticas na aldeia. A partir daí buscar seguir as redes de agências 

imbricadas nessas relações. Penso em cosmopolítica e não apenas em política 

porque as relações cósmicas se fazem presentes no cotidiano da aldeia, são 

constantes, mundos diferentes e que se mantem diferentes, mas que estão em 

relação. Quando se solicita ao dono do mel que possibilite sua extração, quando 

se defuma os alimentos, a relação cósmica atua na vida cotidiana. 

5. Conclusão

Nossa concepção de política contempla as práticas indígenas? Claro que 

os povos fazem política, dialogam nos nossos termos, utilizam as ferramentas 

que impomos enquanto tais e específicas para fazer política. Mas isso é 

suficiente pra pensar essa dinâmica na vida cotidiana Mbyá? A reza entra onde? 

Os adereços que participam desses encontros? O cachimbo, a fumaça? Os 

diferentes tipos de fala? Penso que essa concepção de política e os conceitos e 

as agências que falar desse modo evoca não contemplam o fazer e o saber 

indígena. Imagino não ser possível pensar a política separada das demais 

negociações que se constituem de modo quase permanente no mundo indígena. 

Justifico assim minha escolha pelo uso do conceito analítico de cosmopolítica.

Escolho esse enfoque sobre as mulheres por pensar que cada trabalho é 

constituído de um encontro específico, marcado pela posicionalidade, pelos 

atores, pelo tempo e pelo espaço. Um exemplo crasso disso seria a reorientação 

mbyá para lidar com o maquinário audiovisual cada vez mais presente nas 

aldeias. Até pouco tempo, os mais velhos orientavam os jovens a evitar esses 

aparelhos, evitavam dar entrevistas, evitavam ser registrados por essas 



máquinas. Aos poucos essa orientação foi sendo modificada, a ponto de a 

presença dessas máquinas ser querida pelas comunidades que as vêem como 

uma possibilidade de registrar falas e momentos históricos para as futuras 

gerações. No documentário “Os seres da mata e sua vida enquanto pessoas”, o 

cacique Vherá Poty afirma: “Essa câmera vai funcionar como um olho e o ouvido 

de todos que estão atrás dessa câmera, ela vai ser uma criança que vai estar 

escutando a fala dos meus avós”. Algo parecido pode ser pensado sobre a 

presença das redes sociais nessas comunidades, que são auxiliares na 

comunicação sobre organizações de festas, torneios de futebol, no contato com 

parentes distantes, na combinação de visitas e viagens. A tecnologia participa 

de reformulações nas trocas entre aldeias, parentes, nas relações de uma 

maneira geral.

Nesse sentido, penso que nossas ‘verdades etnográficas’ são 

construídas, e situadas. O que também cria a necessidade de que os temas não 

passem a constituir verdades sabidas, dados sobre determinados aspectos da 

vida social, mas implicam em seu constante questionamento e revisão. 

Inspirações não faltam pra pensar essa tarefa. Quando Viveiros de Castro fala 

sobre o perspectivismo presente em Lévi-Strauss:
Assim como os jaguares e os humanos dão o mesmo nome para duas coisas muito 
diferentes, assim também tanto os europeus como os índios “falavam” da humanidade, 
isto é, perguntavam-se sobre a extensibilidade desse conceito autodescritivo ao Outro; 
mas aquilo que europeus e índios entendiam como sendo o critério definidor do conceito 
(sua intensão) era radicalmente diverso (Viveiros de Castro, 2015:89).

 faz pensar no slow down, na idiotização do antropólogo como ferramenta 

para levar a sério o campo. Levar a sério envolve assumir a postura de admitir o 

não-saber. Não pressupor que compartilhamos o mesmo mundo e que portanto 

nós sabemos a verdade das coisas que os outros não sabem. Viveiros de Castro 

propõe:
A antropologia compara para traduzir, e não para explicar, justificar, generalizar, 
interpretar, contextualizar, revelar os não-ditos do que goes without saying, e assim por 
diante. E se traduzir é sempre trair [...], uma tradução digna deste nome [...] é aquela 
que trai a língua de destino, não a língua original. A boa tradução é aquela que 
consegue fazer com que os conceitos alheios deformem e subvertam o dispositivo 
conceitual do tradutor, para que a intentio do dispositivo original possa ali se exprimir. 
Tradução, traição, transformação (Viveiros de Castro, 2015:87).



Nesse sentido poderíamos pensar na etnografia enquanto uma ficção 

como pontua Strathern (2013), a construção de uma narrativa antropológica é 

constituída de escolhas acerca de que aspecto aquele que escreve dá a sua 

escrita. Ou seja, o processo de escrita é constituído de escolhas que envolvem 

uma montagem de relatos etnográficos, descrições, etc., que façam sentido para 

um contexto outro. Clifford (1986) dialoga com a ideia de tratar a etnografia 

como uma ficção no sentido de fabricação, em contraponto a um lugar de 

representação da vida do outro. No sentido de que a antropologia não retrata 

uma realidade máxima, o antropólogo é que escolhe como construir aquilo, o 

que ressalta o caráter artesanal da disciplina. Nesse sentido, a ideia de ficção 

envolve reconhecê-la enquanto algo feito em contraposição a algo dado.

Essa construção narrativa envolve o exercício de expressar uma 

experiência outra em nossos próprios termos. Porém, esse exercício de tornar o 

outro legível para nosso mundo não se restringe a uma tradução (Strathern, 

2013), porque não há uma correspondência entre esses mundos distintos, nesse 

sentido construímos um universo conceitual (Strathern, 2013) em que essas 

categorias outras caibam e possam fazer sentido. Portanto cada escrita constitui 

em um arranjo específico:
Preparar descrições requer estratégias literárias específicas, a construção de uma ficção 
persuasiva: uma monografia precisa estar arranjada de tal maneira que possa expressar 
novas composições de ideias. Essa se torna uma questão sobre sua própria organização 
da análise, a sequência pelo qual o leitor é introduzido a conceitos, o modo como as 
categorias são justapostas e os dualismos são invertidos. Confrontar o problema é 
confrontar o arranjo do texto. Dessa forma, quando o escritor escolhe (digamos) estilo 
“científico” ou literário”, ele assinala o tipo de ficção que faz; não se pode fazer a escolha 
de evitar completamente a ficção (Strathern, 2013, p. 45).

Reconhecer nossas narrativas enquanto ficções, envolve também 

problematizar nossos modos de compreensão do mundo, pensar acerca das 

construções de nossas categorias analíticas enquanto molduras possíveis para 

nossos encontros em campo, perceber que “molduras são apenas molduras, 

que conceitos são impregnados na cultura, que termos analíticos estão eles 

próprios enterrados em premissas e suposições” (Strathern, 2013:54). 

Considerando que o campo e as relações entre as pessoas não estão lá como 



um texto a ser lido pelo antropólogo, em que este iria para buscar dados: “A 

ideia de coleta de dados se tornou suspeita - tanto a coleta (por suas 

conotações políticas) como os dados (por suas conotações epistemológicas). A 

primeira parece se apropriar das posses das pessoas, enquanto a segunda 

mistifica o efeito social como fato” (Strathern, 2014:348). Precisamos lembrar 

que o que experienciamos em campo envolve uma série de relações que se 

compõem ao longo da pesquisa e que estão totalmente relacionadas com 

particularidades de pesquisador e interlocutor.

Problematizar nossas categorias de entendimento do mundo, o modo 

como as empregamos e as possíveis práticas que sua reificação oculta, 

descartá-las inclusive, envolve levar a sério o que o outro diz, preocupação que 

deve ser constante tanto em campo quando na escrita. Dialogando com a 

importância de levar a sério os modos de pensamento outros, Goldman coloca: 

“Já em 1985, Joanna Overing observava a necessidade de modificações em 

nosso vocabulário para nos referirmos aos saberes indígenas, deixando de falar 

apenas em cosmologias e representações ou concepções para ter a coragem de 

dizer filosofias e epistemologias” (Overing,1985; citado em Goldman, 2008:50). 

Escrever levando a sério o ponto de vista “nativo” não tem a ver 

necessariamente com compartilhar e acreditar ou não nesse ponto de vista, 

tampouco com tornar-se o outro (Pritchard, 2005), mas se envolver com o outro, 

compreender esses valores a partir do que faz esses valores fazer sentido. 

Nossa concepção de mundo deve interferir menos na forma de descrever essas 

práticas, no sentido de uma escrita que não julgue ou justifique, mas que 

possibilite emergir a verdade daquele pensamento descrito. É nesse sentido que 

devemos pensar e problematizar o vocabulário que duvida da afirmação do 

outro, aqui podemos pensar na noção de ‘crença’ por exemplo, que apelando 

para a oposição entre ciência e crença implicitamente desqualifica o modo de 

conhecimento do mundo do outro.
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