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RESUMO	

A	minha	proposta	é	abordar	as	convergências	e/ou	ressonâncias	entre	as	relações	de	

parentesco,	 a	 ideia	 de	 humanidade	 e	 o	 conceito	 de	 perspectivismo	 no	 contexto	 de	

algumas	 considerações	 guarani	 sobre	 o	 “teko”:termo	 polissemântico,	 comumente	

traduzido	como	“sistema,	regra,	costume”,	que	forma	a	raiz	de	conceitos	como	tekoa,	

nhandereko	 e/ou	 tekoaxy,	 respectivamente	 traduzidos	 como	 aldeia,	 cultura	 e	 ser	

humano.	Considerando	uma	socialidade	que	inclui	vivos	e	mortos,	donos,	seres	visíveis	

e	 invisíveis,	 etc,	 o	 parentesco	 é	 postulado	 enquanto	 composições	 de	 relações	 em	

interferência	 mútua,	 consideradas	 a	 partir	 do	 movimento	 de	 pessoas,	 palavras	 e	

coisas.	 Tratarei	 este	 movimento	 como	 troca,	 o	 colocando	 a	 serviço	 de	 uma	

intencionalidade	 que	 visa	 criar	 aproximações	 e	 afastamentos	 entre	 as	 pessoas	 no	

intuito	de	promover	potências,	 sendo	seus	efeitos	explicitados	nas	 falas	dos	Guarani	

nos	termos	de	estados		-		“fortalecimento”	e	“enfraquecimento”	-,	de	afetos	–	tristeza,	

alegria,	saudade,	raiva		-,	e	de	processos	–	lembrar	e	esquecer.	Por	sua	vez,	distâncias	

(aproximações	 e	 afastamentos)	 entre	 seres	 ontologicamente	 diferenciados	 são	

percebidas	como	“zonas	de	vizinhança”	entre	diversos	teko.	A	ideia	guarani	de	pessoa	

é	 aqui	 apresentada	 pela	 noção	 de	 “socialidades	 ao	 lado”,	 a	 partir	 de	 uma	 reflexão	

sobre	a	condição	teko	axy:	a	condição	da	humanidade	na	Terra.	A	proposta	é	ilustrar	

uma	 parcela	 destas	 complexas	 composições	 na	 tentativa	 de	 fazer	 aparecer	 alguns	

sentidos	que	os	Mbya	dão	à	socialidade	e	ao	parentesco,	bem	como	as	estratégias	com	

as	quais	 se	pode	 incidir	em	seus	arranjos,	ou,	em	outras	palavras,	em	seus	corpos	e	

composições;	ou	seja,	em	suas	pessoas.		

	

-------------------------------------------------	



Vou	 apresentar	 algumas	 considerações	 a	 respeito	 do	 que	 pude	 aprender	 sobre	 o	

parentesco	 a	partir	 de	meu	 trabalho	 junto	 aos	Guarani	Mbya	do	 Litoral	 Fluminense.	

Estas	considerações	foram	desenvolvidas	em	minha	tese	de	doutorado,	defendida	em	

setembro	do	ano	passado	na	UFF	e	 titulada	De	pessoas	 e	palavras	 entre	os	Guarani	

Mbya.	

A	 abordagem	 escolhida	 para	 tecer	 tais	 considerações	 confere	 um	 peso	 central	 ao	

movimento.	 As	 relações	 são	 concebidas	 e/ou	 percebidas	 enquanto	 movimentos	 de	

aproximação	e	afastamento	operados	por	e	entre	pessoas,	coisas	e	palavras.	 	 	Assim	

sendo,	as	distâncias	e	seus	possíveis	arranjos	são	consideradas	como	o	problema	sobre	

o	qual	se	debruçam	as	reflexões	dos	Mbya	a	respeito	de	sua	própria	socialidade.		

No	 intuito	de	compreender	melhor	este	problema,	para	além	do	contexto	específico	

de	 minha	 etnografia	 sobre	 os	 Guarani-Mbya,	 optei	 por	 adotar	 algumas	 das	

considerações	 elaboradas	 por	 Lévi-Strauss	 a	 respeito	 do	 tema,	 insistentemente	

elucubrado	por	alguns	mitos,	do	paradoxo	da	“boa	distância”	(2006	[1968],	p.	251,	266	

e	 348).Tal	 assunto,	 por	 sua	 vez,	 foi	 apreendido	 por	 meio	 do	 conceito	 de	 “zona	 de	

vizinhança”1,	de	Deleuze	e	Guattari	(1997)	e	da	ideia	da	“interpenetração	recíproca	das	

mônadas2”	 de	 Tarde	 (2007).	 Estes	 três	 conceitos,	 e	 os	 autores	 que	 os	 elaboraram,	

servem	 de	 solo	 teórico	 para	 ensaiar	 uma	 possível	 tradução	 do	 conceito	 de	 tekoaxy	

que,	em	várias	ocasiões,	 foi	usado	pelos	Guarani	para	discorrer	 sobre	a	 condição	da	

vida	na	Terra	e	que	foi	comunmente	traduzido	ao	português	(principalmente	quando	

utilizado	na	opy	–	casa	de	reza	ou	casa	de	rituais	–	e	acompanhado	por	um	pronome	

pessoal)	como	“ser	humano”3	

O	paradoxo	da	boa	distância	gera	uma	situação	na	qual	o	parentesco	entre	os	Mbya,	e	

a	 própria	 condição	 da	 humanidade	 propriamente	mbya,	 adquire	 uma	 qualidade	 de	

																																																													
1	Zona	de	vizinhança:	movimentos	das	partículas	em	zonas	de	co-presença	(ver	Deleuze	e	Guattari,	1997	
[1980],	p.	64).	
2	[...]	mônadas	abertas	que	se	interpenetram	reciprocamente	em	vez	de	serem	exteriores	umas	às	
outras”	(Tard,	2007,	p.	79).	
3São	várias	as	traduções	possíveis	deste	conceito,	sendo	justamente	a	sua	tradução	o	problema	teórico	
que	 nos	 ocupa	 aqui.	 Tekoaxy	 não	 é	 um	 tipo	 de	 ser,	 como	 poderia	 ser	 o	 “ser	 humano”,	 mas	 uma	
condição	 que	 define	 a	 vida	 na	 terra.	 Antes	 que	 diferenciar	 os	Guarani	 dos	 animais,	 que	 são	 também	
tekoaxy,	 mas	 muitas	 vezes	 menos	 que	 os	 Mbya,	 esta	 condição	 distingue	 aos	 Mbya	 dos	 deuses.	
Resumindo,	a	humanidade	explicitada	no	termo	tekoaxy	explicita	uma	diferença	em	relação	ao	polo	da	
divindade	e	não	da	animalidade.	Tal	condição,	por	sua	vez,	está	intensamente	vinculada	à	sexualidade.		



arranjo	 (ou	 conjuntos	 de	 arranjos),	 de	 jogos	 de	 aproximação	 e	 afastamento	 com	

respeito	 a	 certos	 limites	 duplos	 -	 incesto,	 parentesco	 com	 animais,	 casamento	 com	

brancos	 -,	 que	 são	 ao	 mesmo	 tempo	 positivos	 (pois	 eles	 inauguram,	 no	 contexto	

mítico,	as	condições	para	o	parentesco)	e	negativos	(pois	eles	indicam	a	transgressão	

das	normas	 futuras).	O	caráter	duplo	destas	 relações,	que	estabelecem	os	 limites	da	

afinidade,	é	efeito	de	terem	sido	inauguradas	pelos	próprios	deuses,	e	deixadas	como	

imagens	 a	 ser	 imitadas	 pelos	 desatentos;	 isto	 torna	 tais	 relações	 em	 certo	 sentido	

“inevitáveis”.	E	é	por	serem	“inevitáveis”	que	estratégias	se	fazem	necessárias.		

Situada	 neste	 contexto,	 considerei	 viável	 abordar	 o	 parentesco	 a	 partir	 de	 uma	

descrição	 do	 conjunto	 de	 estratégias4	 que	 os	 Mbya	 utilizam	 para	 provocar	

afastamentos	 e	 aproximações	 os	 mais	 diversos.	 Tais	 estratégias	 se	 referem	 ao	

movimento	 de	 palavras	 –	 alguns	 casos	 de	 uso	 de	 terminologias	 de	 parentesco,	 por	

exemplo,	 mas	 também	 aconselhamento,	 feitiçaria,	 etc	 –	 de	 coisas	 –	 alimentos,	

remédios,	dinheiro,	etc	–	e	de	pessoas	–	almas	e	sombras,	deuses	e	homens,	animais	e	

‘donos’,	 etc;	 elas	 se	 referem,	 também,	 à	 memória,	 à	 alegria,	 à	 saudade,	 à	 raiva,	 à	

tristeza,	ao	ciúme,	à	preguiça,	etc.	Tem-se	a	impressão,	por	vezes,	que	está	atenção	às	

estrategias	 torna	 accessíveis,	 por	 meio	 de	 vários	 registros,	 os	 contornos	 de	 uma	

estrutura	em	permanente	variação.	Estes	movimentos	de	 coisas,	palavras	e	pessoas,	

por	 sua	vez,	 conformam	um	complexo	sistema	de	 trocas,	no	qual	a	 intencionalidade	

aparece	vinculada	antes	à	geração	de	efeitos	e	potências	que	à	produção	de	objetos,	

pessoas	e/ou	posições.		

É	 a	 partir	 de	 uma	 leitura	 atenta	 de	 três	 dos	 mitos	 que	 constituem	 o	 ciclo	 mítico	

Guarani	que,	na	tese,	extraio	e	defino	algumas	das	dimensões	a	partir	das	quais	vou	

trabalhar	a	questão	do	parentesco	e	da	socialidade	mbya.	Vários	dos	eventos	em	que	

se	 configuram,	 expressam	 e	 manifestam	 as	 relações	 entre	 pais	 e	 filhos,	 cunhados,	

cônjuges,	 afins	 e	 consangüíneos,	 entre	 os	 Guarani-Mbya,	 são	 variações	 de	 eventos	

míticos.	 Os	Mbya	 possuem	 uma	 complexa	 teoria	 a	 respeito	 do	 liame	 entre	 eventos	

míticos	e	eventos	cotidianos,	a	qual	me	limito	a	pressentir	na	afirmativa	de	Augustinho	

																																																													
4A	ideia	de	estratégia,	cabe	notar,	for	extraída	de	um	artigo	de	Wagner	(2010a),	mas	a	intenção,	antes	
que	defini-la	de	acordo	com	o	mesmo,	foi	permitir	que	ela	realizasse	os	seus	próprios	cruzamentos	e	
criasse	as	suas	próprias	metáforas.	
	



(xamã	da	aldeia	onde	fiz	a	maior	parte	de	meu	campo):	“desde	o	começo	da	Terra	o	

que	vai	 acontecer	hoje	 já	 tinha	acontecido”.	Tal	 afirmação	era	utilizada	por	ele	para	

justificar	 a	 existência	 das	 transgressões	 às	 regras	 básicas	 do	 parentesco	 Mbya:	 o	

incesto,	 e	 os	 casamentos	 com	 animais	 e	 com	 brancos.	 Estes	 três	 limites	 duplos	 das	

relações	de	parentesco	aparecem	numa	seqüência	de	variações	mútuas	no	conjunto	

de	mitos	exposto	em	minha	tese	(o	mito	de	criação	da	Terra,	o	mito	de	sol	e	lua,	e	o	

mito	 de	 Jesus),	 explicitando	 certo	 nó	 entre	 os	 regimes	 da	 socialidade	 e	 o	 devir	 do	

tempo	 como	 eterno	 retorno.	 É	 no	 espaço	 criado	 pela	 articulação	 entre	 eles	 que	 a	

socialidade	mbya	encontra	os	seus	territórios	de	variação.	Tais	territórios	são,	por	sua	

vez,	significados	pelo	conceito	teko,	comumente	traduzido	pra	mim	como	“regra”	ou	

“costume”.		

Voltando	 ao	 tema	 do	movimento,	 para	 o	 caso	 Guarani,	 assim	 como	 acontece	 entre	

outros	 povos	 (Lévi-Strauss,	 2006),	 é	 possível	 vincular	 a	 periodicidade	 na	 Terra	 aos	

deslocamentos	 dos	 Nhanderu	 (deuses),	 por	 sobre	 a	 Terra	 e	 entre	 a	 Terra	 e	 o	 céu.	

Assim	como	as	condições	periódicas	às	quais	se	afinam	os	ritmos	cotidanos,	várias	das	

condições	 de	 vida	 dos	 Mbya	 são	 ecos	 da	 socialidade	 divina,	 promovida	 por	 e	

provocadora	 de	 os	 mais	 diversos	 deslocamentos.	 São	 os	 Nhanderu	 que	 enviam	 as	

palavras	aos	Mbya	e,	 com	elas,	as	normas	para	a	sua	 futura	conduta,	as	 teko	 rã.	No	

pensamento	dos	karai	 (pajé	ou	xamã)	é	Nhanderu	que	determiná	qual	deveria	 ser	a	

“regra”	de	cada	um	e	como	deveria	ser	o	“costume”	dos	Mbya,	mbya	reko:	o	que	eles	

deveriam	comer,	o	que	eles	poderiam	usar	e	como	eles	deveriam	viver.	

Estas	“regras”	e/ou	“normas”	são	expressão	da	socialidade	do	povo	do	alto	(yvategua	

va’e)	 e	 devem	 ter	 continuidade	 na	 Terra	 para	 que	 os	 nhe’ë,	 os	 duplos	 ou	 pólo-

divindade	da	pessoa,	possam	se	manter	próximos	de	seus	duplos	terrestres,	que	são	os	

corpos	dos	Mbya.	Estas	normas	não	são	passadas	ou	reveladas	de	uma	vez	por	todas	e	

nem	são	 sempre	as	mesmas	para	 todos,	elas	 são	pedidas	nas	 rezas	por	aqueles	que	

desejam	se	 fortalecer	através	delas,	e	a	cada	pessoa,	em	muitos	casos,	 cabem	umas	

normas	diferentes.	Tais	diferenciações	são	dependentes,	em	primeiro	lugar,	da	região	

celeste	da	qual	provêm	o	nhe’ë	de	cada	pessoa	que,	atravês	do	nome,	informa	o	grupo	

familiar	divino	a	que	pertence.	Elas	são	a	expressão	da	necessidade	da	variação	e	do	

cromatismo	que	define	a	estética	da	socialidade	guaraní.		



Neste	mesmo	 sentido,	 termos	 de	 parentesco	 e	 nomes	 próprios,	 palavras	 públicas	 e	

segredadas,	não	só	definem	ou	ilustram	distâncias	espaciais	e	sociais,	elas	as	criam5.	É	

possível,	e	comum,	que	as	atitudes	nem	sempre	coincidam	com	o	esperado.	Eis	aqui	

que	a	formulação	da	“regra”,	no	mesmo	sentido	que	o	uso	dos	termos	de	parentesco,	

serve,	 ao	 mesmo	 tempo,	 para	 modular	 a	 articulação	 entre	 filiação,	 casamento	 e	

atitudes,	e	para	manter	atualizada	a	relação,	postulada	como	de	parentesco,	com	os	

yvategua	 va’e.	Esta	última	 relação	–	o	parentesco	 com	as	divindades	 -,	 por	 sua	 vez,	

interfere	 nas	 relações	 entre	 os	mbya,,	 uma	 vez	 que	 a	 filiação	 celeste,	 a	 filiação	 do	

nhe’ë	(expressa	no	seu	nome	e	informando	seu	lugar	e	parentela	de	origem),	altera	e	

modula	 as	 relações	 específicas	 entre	 pais	 e	 filhos	 mbya	 –	 eis	 porque,	 quando	 o	

onhemboery	 va’e	 (xamã	 especializado	 em	ouvir	 os	 nomes	 dos	nhe’ë)	 ao	 descobrir	 o	

nome	da	criança	e	comunicá-lo	aos	pais,	fala	com	eles	sobre	o	jeito	daquela	criança,	o	

seu	teko,	e	sobre	como	deve	ser	tratada	de	acordo	com	o	mesmo.	Algo	similar	poderia	

ser	dito	dos	casamentos,	que	variam	de	acordo	com	os	respectivos	nhe’ë	dos	cônjuges,	

ou	 das	 atitudes	 esperadas	 dos	 parentes,	 moduladas	 também	 pelos	 diversos	 teko	

destes.		

O	 teko	 -	 “regra”,	 “sistema”,	 “jeito”,	 costume”	 -,	é	 um	 conceito	 chave	 não	 só	 para	 a	

socialidade	mbya,	mas	também	para	a	explicação	mbya	da	socialidade.	O	teko	é	aquilo	

que	 se	 repete	 (veja-se	os	 atos	 e	 atitudes	dos	deuses	na	 Terra),	 aquilo	 que	pode	 ser	

imitado	e	reproduzido	(como	o	teko	de	outras	espécies	de	seres),	aquilo	que	encontra	

o	seu	lugar	no	corpo	e	que	se	multiplica	no	deslocamento.	Ele	é	o	efeito	do	encontro	

das	afecções	e	dos	corpos,	ambos	entendidos	como	modos	(diferentes)	do	sensível	ou,	

em	 outras	 palavras,	 modos	 diferentes	 de	 diferenciação	 sensível.	 Em	 um	 esforço	 de	

tradução	 conceitual,	 seria,	 quiça,	 possivel	 dizer	que	o	 teko	é	a	 roupa,	 a	máscara:	 “o	

paradoxo	 da	 medialidade,	 aquele	 pelo	 qual	 nosso	 corpo	 é	 meio,	 veículo	 que	

transforma	nós	mesmos	em	imagem	e	que	nos	força	a	nos	apropriar	de	imagens	para	

dar	 forma	ao	nosso	 corpo”	 (Coccia,	2010,	p.	88);	ou,	então,	que	o	 teko	é	 também	a	

perspectiva,	esse	“feixe	de	 relações	que	constituem	um	habitus”	 (Viveiros	de	Castro,	

1996).	A	perspectiva	em	movimento;	o	deslocamento	da	perspectiva.	O	teko,	então,	é	

																																																													
5	“Para	os	Mbya”,	diz	Pissolato,	“todos	os	humanos	(Mbya)	são	potencialmente	parentes	e	ninguém	o	é	
em	absoluto”	(2007,	p.	195-196)	–	o	que	torna	o	parentesco	uma	“possibilidade	(de	relação)	num	espaço	
e	tempo	não	determinados”	(idem,	p.	213).	



pensado	 aqui	 como	 a	 matéria	 e	 o	 objeto	 da	 imitação	 e,	 assim,	 da	 transformação.	

Outorgando-lhe	 este	 lugar	 na	 análise,	 a	 replicação	 das	 afecções	 como	 processo	 de	

invenção	 e	 configuração	 de	 teko	 aparece	 como	 base	 explicativa	 possível	 para	 a	

transformação	corporal	(-jepota).	

O	 conceito	 de	 teko,	 então,	 encontra	 eco	 no	 conceito	 de	 perspectiva	 da	 teoria	 do	

perspectivismo	 ameríndio,	 segundo	 elaborada	 por	 Viveiros	 de	 Castro	 (1996).	 Ao	 que	

tudo	indica,	o	teko	expressa	um	aspecto	específico	da	perspectiva:	a	dimensão	que	diz	

respeito	 ao	habitus	e	 aos	 seus	modos	de	 territorilização	nos	 corpos.	 Se	o	 corpo	é	 o	

lugar	da	perspectiva,	então	a	perspectiva	é	também	corpo:	esse	“conjunto	de	afecções	

ou	modos	de	ser	que	constituem	um	hábitus”	(idem,	p.	128).	A	partir	do	conceito	de	

perspectiva	podemos	pensar	o	teko	como	constituído	por	um	feixe	de	relações;	o	teko	

seria	 o	 hábitus	 que	 articula	 as	 relações	 em	 feixes6.	 Corpo,	 teko	 e	 perspectiva	 se	

manifestam	e	exprimem	mutuamente,	uma	vez	que	as	imagens-afecções	(a	alegria,	a	

raiva,	a	tristeza,	o	ciúme,	a	preguiça),	mesmo	em	movimento,	só	poderiam	se	tornar	

perceptíveis	e,	assim	significativas,	nos	e	pelos	corpos	que	as	cooptam	e	são	por	elas	

cooptados	 (processo	 ao	 qual	 estou	 aqui	me	 referindo	 como	 territorialização).	 Assim	

como	o	ritornelo,	o	teko	é	também	um	“agenciamento	territorial”7	(Deleuze	e	Guattari	

(1997	[1980],	p.	118);	o	corpo	é	a	territorialização	do	teko.	

Nhandereko	rã	i	rakae.	Nhanderu	tekoaxy	rai	nhanemopu´ã.	“Nhanderu	nós	fez	assim,	

determinou	 que	 fossemos	 tekoaxy”,	 disse	 o	 karai	 Mario	 Guimarães	 (Tekoa	

Marangatu/SC).	A	condição	tekoaxy	faz	referência	à	existência,	na	vida	de	cada	pessoa,	

de	várias	perspectivas	possíveis,	de	vários	 teko,	em	articulações	e	 conflitos	variados.	

Isto	porque	são	vários	os	duplos	que	constituem	a	pessoa	Guarani	 (a	pessoa	Tupi	de	

um	modo	geral),	a	começar	pelo	que	se	convencionou	em	chamar	na	literatura	“pólo	

da	divindade”,	representado	pelo	nhe’ë,	e	o	“polo	da	animalidade”,	representado	pelo	

–ã,	 a	 sombra.	 	 Em	 minha	 tese,	 tento	 descrever	 cada	 um	 destes	 duplos,	 e	 as	 suas	

relações	mútuas,	 a	 partir	 dos	 parentescos	 (da	 relações	de	parentesco)	 que	 cada	um	

deles	possui,	e/ou	atualiza.	Os	modos	em	que	se	faz	parentesco,	em	que	se	atualizam	

																																																													
6“O	corpo	sendo	o	lugar	da	perspectiva	diferenciante	deve	ser	máximamente	diferenciado	para	exprimi-
la	completamente”	(Viveiros	de	Castro,	1996,	p.	131).	
7 “O nomos como lei costumeira e não escrita é inseparável de uma distribuição de espaço, de uma distribuição no 
espaço, sendo assim um ethos, mas o ethos é também a Morada” (Deleuze e Guattari, 1997 [1980], p. 118).  



esta	 relações,	 parecem	 ser	 sempre	 os	mesmos:	 a	 tríade	 alimentar-seduzir-alegrar,	 o	

esquecimento	e	a	memória,	o	acostumar	e	acostumar-se	(voltarei	a	este	assunto	logo	

a	 frente).	No	 entanto,	 as	 possibilidades	 de	 devir	 que	 cada	 um	deles	 implica	 são,	 no	

caso	da	pessoa	mbya,	opostas,	o	que	vai	de	encontro	às	oposições	entre	a	condição	

divina,	marã	e’ȳ	e	a	condição	humana,	tekoaxy.		

Não	podendo	desenvolver	no	 contexto	da	presente	exposição	este	assunto,	 gostaria	

no	 entanto	 de	 aproveitar	 o	 momento	 para	 notar	 uma	 especificidade	 que	 o	 caso	

Guarani	 apresenta	 em	 relação	 à	 crítica	 que	 Sahlins	 faz,	 segundo	 entendi,	 às	 teorias	

centradas	nas	concepções	da	pessoa	para	o	entendimento	do	parentesco.	Este	autor	

diz:	 “Not	 only	 should	 kinship	 and	 person	 be	 disentangled,	 but	 for	 understanding	

kinship	much	is	gained	by	privileging	intersubjective	being	over	the	singular	person	as	

the	composite	site	os	multiple	others”	(2011,	p.14).		O	que	o	caso	Guarani	apresenta	é	

a	possibilidade	de	pensarmos	além	das	 relações	de	parentesco	 (mesmo	as	 invisíveis)	

entre	pessoas	visíveis,	as	relações	de	parentesco	de	cada	um	dos	duplos	(nhe’ë	e	–ã),	e	

as	 relações	 de	 parentesco	 entre	 os	 duplos	 e,	 por	 assim	 dizer,	 a	 pessoa	 e	 até,	 as	

relações	 de	 parentesco	 entre	 os	 duplos	 de	 uma	 pessoa,	 e	 as	 outras	 pessoas,	 como	

veremos	a	respeito	da	relação	entre	o	nhe’ë	da	criança	e	os	pais.	São	várias	as	formas	

em	que	estas	relações	são	colocadas	pelos	Mbya	para	a	explicação	da	maioria	de	seus	

eventos	 cotidianos.	 Assim,	 cada	 uma	 destas	 relações	 pode	 ter	 esse	 caráter	

intersubjetivo	 de	 que	 fala	 Sahlins,	 ativando	 tanto	 explicações	 que	 poderiam	 ser	

consideradas	 “biológicas”	 como	 outras	 de	 caráter	 mais	 performático	 –	 p.ex.	 as	 ex-

sombras,	 os	 ãgue,	 os	 espectros	 dos	 mortos,	 alimentam	 as	 pessoas	 enquanto	 estas	

dormem,	o	que	sempre	vai	se	manifestar	como	um	malestar	corporal	de	algum	tipo.		

Por	sua	vez,	não	são	somente	dois	 (e	nem	três),	os	aspectos	da	pessoa	mbya.	O	que	

chamei	acima	de	afecções,	ou	imagens-afecçõs,	a	saber,	a	raiva,	a	tristeza,	o	ciume,	e	

outros,	são	compreendidos	como	“tendo	dono”	e	como	sendo	o	efeito	do	olhar	destes	

“donos”	(-ja)	quando	dirigido	à	pessoa	–	olhar	este	que	é,	em	si,	veiculo	e	expressão	de	

um	 desejo.	 Tais	 olhares	 são	 sempre	 antecipações	 de	 outras	 relações	 possíveis,	 que	

implicam	 também	 os	 duplos	 e	 as	 possibilidades	 de	 parentesco	 (principalmente	 por	

afinidade).		



Em	minha	tese	caracterizei	a	condição	humana	como	“minusvalia”	ou	“desvantagem”	

perceptiva.	Isto	porque	os	Guarani	se	referem	à	estes	“donos”	como	aqueles	que	não	

vemos	(jaexa	e’ȳ	va’e),	ao	mesmo	tempo	em	que	a	vida	relacional	de	qualquer	pessoa	

é,	 inevitavel	ainda	que	parcialmente,	efeito	do	olhar	deles.	Eles	 são	hiper-vistos,	por	

assim	dizer,	por	aqueles	que	eles	não	vêm.	Se	a	assimetria	perceptiva	e	a	desvantagem	

do	ponto	de	vista	humano	são	fonte	de	inumeráveis	problemas	para	a	vida	do	mbya,	

elas	 são	 ao	mesmo	 tempo	 necessárias	 para	 se	manter	 humano	 (de	 um	 certo	 tipo	 -	

mbya)	 e	 poder	permanecer	 como	 tal	 nesta	 Terra,	 ficando	 junto	 com	os	parentes	no	

seio	de	um	“corpo	de	parentes”	(Viveiros	de	Castro,	2002)	mbya.	“Ver”	alguém	vem,	

muito	 frequentemente,	atrelado	à	possibilidade	de	“desejar”	alguém,	principalmente	

no	que	às	relações	de	afinidade	de	sexo	cruzado	se	refere.		

Como	notado	acima,	o	elo	entre	a	origem	(lugar),	o	nome	(palavra)	e	o	teko	 (ao	que	

haveria	que	se	somar	o	conhecimento)	põem	em	relação	o	que	poderíamos	considerar	

como	 duas	 familias,	 uma	 terrestre,	 formada	 pelos	 Mbya,	 e	 outra	 celeste,	 formada	

pelos	 habitantes	 do	 amba	 de	 Nhanderu,	 que	 se	 articulam	 entre	 si	 de	 um	 modo	

aparentemente	muito	 complexo.	 Em	 palavras	 de	Macedo,	 “há	 uma	 justaposição	 de	

redes	de	parentesco”	 (2009,	p.	211)	entre	o	alto	e	o	baixo,	a	plataforma	celeste	e	a	

plataforma	terrestre,	pelo	que	tanto	o	“papel”	da	pessoa	no	seio	da	família	como	os	

“efeitos”	que	possa	produzir	para	aqueles	com	quem	se	relaciona,	são	dependentes	e	

decorrentes	da	 sua	 socialidade	 (anterior),	 da	 trama	de	 relações	em	que	o	 seu	nhe’ë	

participa	nos	patamares	celestes.		

O	trânsito	do	nhe’ë,	o	seu	movimento,	é	constitutivo	da	vida	dos	Mbya	na	Terra.	Sua	

vinda	 é	 necessária	 à	 vida	 da	 pessoa:	 a	 pessoa	 não	 existe,	 não	 se	 levanta,	 não	 se	

movimenta	 e	 não	 se	 relaciona,	 sem	 o	 nhe’ë;	 se	 ele	 for	 embora,	 a	 pessoa,	

inevitavelmente,	 morrerá	 (mesmo	 que	 isto	 possa	 demorar).	 O	 nhe’ë	 tem	 uma	

socialidade	(lugar	de	origem,	corpo	de	parentes	e	teko)	própria	e,	portanto,	esta	longe	

de	ser	uma	entidade	a-social	que	a	sociedade	humana	tenha	por	função	e	motivação	

domesticar	e/ou	controlar.		

Aparentemente	 o	 nhe’ë	 está	mais	 ligado	 aos	 pais	 da	 criança	 que	 à	 própria	 criança,	

deslocando-se	 junto	com	estes,	mesmo	quando	a	criança	 fica	em	casa	nos	primeiros	

messes	e	até	anos	de	vida.	Provavelmente	a	 capacidade	de	movimento	da	criança	é	



muito	limitada	em	relação	à	curiosidade	do	nhe’ë.	A	relação	do	nhe’ë	com	os	seus	pais	

na	Terra	aparece	como	central	na	fala	dos	Mbya.	Há	um	forte	investimento	nela,	por	

se	tratar,	justamente,	de	um	processo	de	“acostumar”	e	“acostumar-se”:	o	coração	do	

fazer	parentesco,	do	transformar	uma	possibilidade	de	relação,	em	uma	relação	com	

certa	 duração;	 uma	 aposta,	 enfim.	 É	 por	 isto,	 dentre	 outros	 motivos,	 que	 a	

constituição	 da	 pessoa	 (as	 relações	 entre	 os	 seus	 diversos	 componentes)	 é	

dependente	das	relações	de	parentesco	–	da	pessoa	com	os	seus	pais	(consangüíneas)	

e	dos	pais	entre	si	(afins).	Em	vários	sentidos,	o	nhe´ë	da	criança	ocupa	o	lugar	de	um	

afim	 em	 relação	 aos	 seus	 pais:	 há	 um	 forte	 investimento	 em	 fazer	 com	 que	 se	

acostume,	 pois	 ele	 está	 chegando	 de	 outro	 lugar	 e	 traz	 consigo	 toda	 uma	 rede	 de	

relações	de	parentesco	e	uma	 socialidade	e	 teko	 especiais	 e	específicos.	 Esta	é	uma	

das	hipóteses	que	tento	explorar	em	minha	tese,	e	ela,	assim	como	as	relações	com	os	

espectros	dos	mortos,	ilustra	bem	o	tema	da	interferênia	entre	as	relações.			

Por	 não	 ser	 uma	 alma	 a-social,	 ou	 pré-social;	 o	 nhe’ë	 tem	 que	 ser	 seduzido,	 ser	

convencido	a	ficar,	porque	o	corpo	de	parentes	do	qual	ele	faz	parte	 lá	no	amba	(no	

seu	 local	 de	 origem	 celeste),	 ao	 que	 parece,	 é	 bem	mais	 eficaz	 no	 que	 a	 alegria	 se	

refere	do	que	este	que	se	lhe	oferece	aqui	na	Yvy	Rupa	(plataforma	terrestre).	Antes	

que	um	ser	a-social,	o	nhe’ë	é	supra-social.	Ele	vive	na	sociedade	ideal,	e	ele	precisa	ser	

reconhecido	 como	 um	 habitante	 do	 alto	 (yvategua	 va’e),	 mantendo	 atualizada	 e	

atuante	a	memória	de	sua	outra	vida,	que	antes	que	ser	uma	vida	passada	ou	futura	é	

uma	vida	alternada	–	alternada	porque	o	nhe’ë,	como	disse	Iwa,	“vai	e	volta	o	tempo	

inteiro”.		

A	alegria	é	o	modo	por	execelência	do	“acostumar”	e	“acostumar-se”	que,	são,	como	

disse	 acima,	 o	 coração	 do	 aparentamento.	 Para	 abordar	 estes	 processos	 sugeri,	 em	

minha	tese,	a	existência	de	uma	triade	acional:	a	triade	“alimentar-seduzir-alegrar”.	A	

esta	triade	é	fundamental	acrescentar	as	duas	dimensões	da	memória,	a	lembrança	e	

o	 esqucimento.	 Ambas	 dimensões	 são,	 também,	 modos,	 ou	 estrategias,	 de	

aproximação	e	de	afastamento.	Tanto	a	 triade	do	parentesco	como	a	memória,	 são,	

por	sua	vez,	os	efeitos	dos	movimentos	de	coisas,	palavras	e	pessoas,	ou	seja,	da	troca.		

Presumo,	então,	que	a	sedução	entre	pessoas	e	nhe’ë,	 tanto	dos	pais	em	relação	ao	

nhe’ë	dos	seus	filhos,	como	de	cada	pessoa	em	relação	ao	seu	próprio	nhe’ë	e	ao	nhe’ë	



daqueles	 com	quem	 convive,	 pode	 ser	 considerada	 como	dependente	da	 ativação	 e	

atualização	de	um	circuito	de	trocas	que	abarca,	ao	mesmo	tempo,	o	plano	celeste	e	

terrestre.	 Trata-se	 de	um	 complexo	 circuito	 de	 circulação,	movimentos	 e	 trocas	 que	

implica	a	relação	entre	pessoas	e	duplos	(considerando	o	nhe’ë	como	duplo	da	pessoa	

e	vice-versa),	entre	os	mbya	e	os	yvategua	va’e	(o	povo	do	alto),	e	no	qual	as	palavras	

aparecem	como	um	objeto	de	troca	privilegiado	(as	quais	incluem	os	cantos),	junto	aos	

alimentos,	o	trabalho,	os	conhecimentos,	os	remédios,	etc.	O	mesmo	poderia	se	dizer	

nas	relações	da	pessoa	e	de	sua(s)	sombra,	elo	de	um	parentesco	com	os	espectros	dos	

mortos.	No	entanto,	infelizmente,	não	terei	tempo	de	abordar	esta	outra	relação	aqui.		

Os	 circuitos	 de	 troca	da	palavra	mbya	 são	muito	 variados,	 e	 o	 sistema	adquire	 uma	

grande	complexidade	por	incluir	não	só	as	relações	entre	as	pessoas,	mas	também	as	

relações	 com	 os	 nhe’ë	 e	 com	 os	 Nhanderu,	 as	 relações	 com	 os	 “donos”	 (-já),	 e	 as	

relações	 com	 os	 ãgue	 (espíritos	 dos	 mortos).	 A	 socialidade	mbya	 acontece	 entre	 a	

visibilidade	 e	 a	 invisibilidade.	Neste	 contexto,	 a	 palavra,	 proferida	 e/ou	 silenciada,	 é	

uma	 ferramenta	 para	 o	 controle	 das	 interferências	 que	 tal	 situação,	 tal	 contexto	

relacional,	 implica.	O	aconselhamento	é	um	dos	modos	de	 circulação	da	palavra	–	 a	

fofoca	e	o	humor,	a	“brincadeira”	e	até	a	feitiçaria	seriam	outros	–	sendo	que	tanto	o	

tipo	de	palavras	como	o	tipo	de	mensagens	que	circulam	em	cada	um	destes	circuitos,	

diferem.		

A	 lingua	 guarani,	 a	 fala,	 a	 palavra,	 é	 um	 dos	 primeiros	 e	 principais	 criterios	 de	

diferenciação	que	os	Mbya	utilizam.	Só	se	podem	trocar	palavras	com	quem	entende	

as	palavras,	e	é	por	isto	que	os	karai	e	as	kunha	karai	podem	receber	as	palavras	dos	

Nhanderu:	 eles	 as	 compreendem,	 eles	 usam	a	 lingua	 do	 povo	 do	 alto,	ayvu	 porã.	A	

palvra	em	movimento	é,	em	si,	sinal	e	signo	da	existência	de	um	“corpo	de	parentes”	

(o	que	caberia	pensar	para	o	caso	das	relações	com	os	brancos,	a	pesar	daqui	a	palavra	

ser	outra).		

A	um	“corpo	de	parentes”,	por	sua	vez,	é	dada	uma	perspectiva	(uma	articulação	entre	

perspectivas,	ou	multiplicidade);	ou,	 em	outras	palavras,	há	 sempre	um	processo	de	

atualização	de	perspectivas	em	um	corpo	de	parentes	e	a	este	processo	é-lhe	sempre	

necessária	 uma	 territorialização	 específica.	 Assim,	 a	 passagem	 do	 teko	 ao	 tekoa	

(aldeia)	expressa,	na	 linguagem,	a	passagem	da	pessoa	ao	coletivo	do	qual	 faz	parte.	



Neste	sentido,	se	o	teko	pode	ser	sondado	como	o	conceito	guarani	para	se	pensar	a	

perspectiva,	o	Mbya	reko	ou	Nhandereko	tem	outras	traduções	possíveis,	com	outras	

implicações	 prováveis,	 além	 de	 “cultura	 guarani”.	 O	 Mbya	 reko	 ou	 o	 teko	

acompanhando	 o	 nome	 de	 um	 coletivo,	 é	 o	 que	 venho	 chamando	 de	 socialidade.	

Comprendé-lo,	 então,	 não	 só	 como	 perspectiva,	 mas	 nas	 várias	 relações	 que	 o	

compõem,	configuram,	instituem,	atualizam,	etc...	é	um	dos	objetivos	do	meu	trabalho	

junto	aos	Guarani,	na	tentativa	de	deslocar	os	sentidos	e	equívocos	provocados	pelas	

traduções	 -	 corriqueiras	 nos	 ambientes	 em	 que	 se	 discute	 saúde,	 educação	 escolar	

indígena	 e	 homologação	 de	 territórios	 –	 entre	 este	 conceito	 e	 o	 nosso	 conceito	 de	

“Cultura”.	

	

Antes	 de	 finalizar,	 cabem	 algumas	 considerações	 que	 permitam	 situar	 melhor	 o	

argumento.	 Ao	 longo	 desta	 apresentação,	 tentei	 esboçar	 a	 idéia	 de	 uma	 imbricação	

entre	 a	 descrição	 da	 pessoa	 e	 a	 descrição	 do	 parentesco;	 desta	 forma	 ambas	

descrições	aparecem	como	co-dependentes.	Esta	co-dependência	se	baseia	na	idéia	de	

que	 se	 a	 interferência	 é	 o	 conceito	 que	 nos	 serve	 para	 descrever	 as	 relações	 entre	

vários	 seres,	 corpos	 de	 parentes	 e	 socialidades	 (como	 postulei	 em	 minha	 tese),	 é	

também	 o	 conceito	 que	 nos	 serve	 para	 descrever	 as	 relações	 entre	 os	 vários	

componentes	 da	 pessoa.	 Neste	 sentido,	 a	 questão	 que	 se	 impõe	 é	 a	 do	 caráter	

constituinte,	antes	que	constituído,	tanto	do	parentesco	como	da	pessoa.	Assumindo	

que	 as	 diferenças	 ontológicas	 se	 expressam	 como	 diferenças	 entre	 “corpos	 de	

parentes”,	 a	 pessoa	 deverá	 ser	 evidenciada	 como	 a	 articulação	 (específica	 e	

momentânea)	das	relações	entre	“corpos	de	parentes”	diferenciados	–	e	eis	aqui	que	

se	 torna	 pertinente	 a	 ideia	 de	 Tarde	 (2007)	 sobre	 a	 interpenetração	 recíproca	 das	

Mônadas.	As	diferenças	ontológicas	são,	ao	mesmo	tempo,	internas	e	externas,	o	que	

torna	os	conceitos	de	 interioridade	e	exterioridade	de	pouco	rendimento	em	termos	

explicativos,	 o	mesmo	 podendo	 ser	 dito,	 pelo	menos	 em	 parte,	 sobre	 as	 diferenças	

ontológicas.	 A	 pessoa	 (o	 mbya)	 aparece	 como	 um	 locus	 de	 desejos	 e	 vontades	

provenientes	de	outros,	e	aqui	a	condição	de	 locus	é	especialmente	relevante.	É	por	

isto	 que	 há	 sempre	 uma	 escolha	 a	 se	 fazer:	 por	 onde	 e	 com	 quem	 se	 anda?	 No	

resultado	desta	escolha,	ou	nos	seus	efeitos,	é	que	acabará	por	se	situar	a	pessoa.	Com	



quem	se	anda,	é	também	com	quem	se	trocam	palavras,	conhecimentos,	alimentos	e	

objetos;	é	a	quem	se	fala	e	a	quem	se	escuta,	a	quem	se	vê	e	por	quem	se	é	olhado,	a	

quem	se	alimenta,	quem	nos	alimenta,	e	com	quem	se	come,	de	quem	se	lembra,	por	

quem	se	é	lembrado	e	por	quem	se	é	comido	

Assim,	 um	 dos	 intuitos	 de	 minha	 tese	 foi	 refletir	 sobre	 a	 interferência	 entre	

socialidades	diferentes	(sendo	aqui	expressas	no	conceito	de	teko),	pois	considero	que	

é	 nesta	 interferência	 que	 poderemos	 encontrar	 um	 sentido	 para	 o	 conceito	 de	

tekoaxy,	expressão	privilegiada	da	condição	humana	(ou	da	condição	da	humanidade	

expressa	 pelo	 termo	 mbya8).	 São	 várias	 as	 perspectivas	 que	 “compõem	 a”	 e	 “se	

compõem	na”	 pessoa	mbya.	 Há,	 por	 tanto,	 vários	 corpos	 que	 podem	 (e	 devem)	 ser	

incluídos	 na	 noção	 de	 pessoa.	 Se	 a	 interferência	 é	 a	 condição	 relacional	 que	 tento	

tornar	 manifesta	 para	 efeito	 da	 análise,	 é	 porque	 a	 própria	 etnografia,	 que	 é	 uma	

mistura	do	que	pude	ouvir	e	do	que	pude	entender,	a	coloca	como	tal.	Assim	sendo,	se	

fez	necessário	explicitar	qual	seria	o	território	privilegiado	desta	interferência,	ao	qual	

me	 referi	 utilizando	 o	 conceito	 de	 “zona	 de	 vizinhança”	 (Deleuze	 e	 Guattari,	 1997	

[1980],	p.	64).	Tal	“zona”	é,	aqui,	o	espaço	da	aproximação	de	corpos	e	perspectivas,	

ou	seja,	a	“zona	de	vizinhança”	entre	os	diferentes	teko	nos	vários	níveis	em	que	estas	

diferenças	 se	 constituem.	 Assim,	 dado	 que	 os	 teko,	 quando	 compartilhados	 por	

“corpos	de	parentes”	podem	ser	entendidos	como	socialidades	específicas,	proponho	

que	 consideremos	 tanto	 a	 pessoa	 como	 o	 parentesco	 mbya	 no	 que	 chamarei	 de	

socialidades	nas	adjacências9.		

Socialidades	nas	adjacências	é	o	território	em	que	a	pessoa	mbya	vive	e	se	vive,	contra	

o	 qual	 se	 atualiza	 e	 no	 qual	 se	 contra-efetua,	 o	 que	 o	 aproxima	 do	 conceito	 de	
																																																													
8 Ao longo desta tese, utilizo o termo mbya como homólogo ao termo “pessoa”. Segundo Dooloey Mbya quer dizer 
“muita gente num só lugar” (2006, p.111). Também em Montoya, mbĭa é “gente” (1876, p. 214). Nos últimos 
tempos, o termo Mbya tem sido usado para definir uma parcialidade dentro do grupo amplo dos Guarani (em 
oposição aos Nhandeva, Xiripá, e Kaiova). Como é comum entre outros etnónimos, o termo mbya serve para 
especificar um tipo de gente específica, em oposição a outros tipos, ilustrando o que, em vários sentidos, se supõe 
como diferença ontológica. Segundo entendo, o termo mbya marca duas oposições, mais ou menos atualizadas de 
acordo com contextos específicos: por um lado, mbya é um termo que serve para se diferenciar de animais, plantas e 
outros seres, especificamente aqueles referidos como “jaexa e’ỹ va’e” (aqueles a quem não vemos), e até no caso 
desta análise, dos nhe’ë; por outro, e de um modo mais específico, ele diferencia os Guarani, ou certa parcialidade 
guarani, dos outros povos indígenas e dos brancos; quando queira me referir a este último uso, manterei a maiúscula e 
tirarei o itálico (Mbya). Já o termo mbya (com minúscula e itálico) é em minha tese o conceito de “pessoa”. A teoria 
da pessoa que aqui pretendo explicitar se concentra na relação dos mbya com esses seres invisíveis e com os 
Nhanderu (deuses) e os nhe’ë (almas-palavra), o “povo do alto” (yvategua va’e). Para outras reflexões sobre o termo 
Mbya como expressando o sentido de “estrangeiro”, daquele que vem de outro lugar e, inclusive, de afim, ver Ladeira 
(1992, 2008, p. 64-65), Macedo (2009, p. 286) e Pierri (2013). 
9 Este conceito é subsidiário da colocação de Lima sobre a constituição dos grupos “à parte, nas adjacências” (2005, 
p. 110).  



afinidade	 (ou	 alteridade)	 potencial.	 Por	 que,	 então,	 socialidades	 nas	 adjacências?	

Porquê	pelo	fato	da	pessoa	estar	composta	(no	sentido	de	ser	uma	“composição”)	por	

partes	 que	 são	 por	 sua	 vez,	 não	 todos	 (pessoas	 inteiras),	 mas	 partes	 de	 outros	

conjuntos,	de	outros	 corpos	de	parentes,	que	 são	apreendidos	nas	 suas	 socialidades	

específicas;	 a	 pessoa	 é,	 então,	 uma	 composição	 de	 socialidades	 adjacentes.	 Eis	 o	

sentido	 do	 teko	 nesta	 tese:	 as	 socialidades	 nas	 adjacências,	 e	 a	 adjacência	 das	

socialidades,	 é	 a	 condição	 tekoaxy,	 ou	 seja,	 a	 condição	 da	 pessoa	 nesta	 Terra.	 A	

pessoa,	esse	entre	dois	(ou	mais)	cujo	território	é	a	própria	adjacência,	pois	há	sempre	

uma	 “geometria	 variável	 dos	 constituintes	 da	 pessoa”,	 como	 disse	 Albert,	 1985,	 p.	

175).		

Trata-se,	 por	 fim,	 de	 uma	questão	de	 aproximações	 e	 afastamentos	 que	 se	 exprime	

nas	 zonas	de	 vizinhança	e	 se	efetua	pelo	que	 chamo	de	 troca.	 	 Esta	é	 a	 idéia	que	a	

minha	etnografia	dos	Mbya	expressa;	e	o	faz	entendendo	que	relações	se	relacionam	

como	o	fazem	as	oposições	nos	mitos	que	explicitam	uma	“lógica	das	proposições”:	o	

que	 se	 opõe	 não	 são	 os	 termos,	 mas	 as	 “formas	 de	 oposição”	 (Lévi-Strauss,	 2006	

[1968],	 p.	 171).	 O	 que	 se	 relaciona,	 então,	 na	 socialidade	mbya	 não	 são	 somente	

pessoas,	mas	relações	pessoais	 -	socialidades.	 Interferências	entre	múltiplos	circuitos	

de	troca	a	ensaiar	um	conceito	possível	de	relação.		
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