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Pretende-se com esta comunicação abordar as relações de parentesco entre 
famílias tupi guarani, a partir da etnografia realizada em aldeias localizadas no 
sudoeste do estado de São Paulo. Viver junto aos parentes1 é de extrema 
importância para essas famílias, pois é através dos cuidados mútuos e do 
compartilhamento diário de substâncias, bens e sabres que a pessoa tupi guarani se 
constitui e se fortalece. Entre essas famílias é comum o uso do termo ridicar (negar 
algo)2, para se referir a conduta apropriada entre aqueles que vivem juntos. Não se 
deve ridicar comida, bens ou materiais para confecção de artesanato, e não se 
ridica, sobretudo, a palavra. Não ridicar a palavra é uma forma de manter os 
parentes sempre próximos, evitando que se entristeçam e fiquem distantes em seus 
pensamentos, o que pode fazê-los adoecer. A palavra é considerada ainda, uma 
parte importante que constitui a pessoa, pois a partir do saber as palavras que as 
crianças se tornam mais completas, coincidindo o seu domínio com os seus 
primeiros passos. A palavra também se apresenta enquanto uma forma de fazer 
parentes e de atualizar relações seja pelo uso dos termos de parentesco (tia, vó, 
irmão...), que costumam acompanhar os nomes pessoais, ou então convidando as 
pessoas para o convívio da aldeia. São essas dimensões da palavra enquanto parte 
constituinte da pessoa e de relações de parentesco que focarei neste trabalho.  

 

Palavras-chave: Tupi Guarani; palavra; pessoa; parentesco; fortalecimento. 

 

 
																																																													
1 Os comentários e formulações de meus interlocutores Tupi Guarani ao longo do texto serão 
destacados em itálico. 
2	 Ridicar aparece nos dicionários de língua portuguesa como uma expressão regional que 
corresponde ao “ser avarento”, é um ato ou efeito de negar algo.	
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Aqueles que vivem juntos: as relações de parentesco Tupi Guarani 

  

 O intuito deste trabalho não é discutir o parentesco em suas múltiplas 

dimensões (regras de casamento, residência, filiação,...). O que pretendo, de 

maneira geral, é mapear as relações constituídas pelas famílias tupi guarani3 a partir 

do que informam meus interlocutores, tendo como pano de fundo o que Nunes 

(2012) apresenta enquanto “performatividade do parentesco”, o constante fazer, 

desfazer e refazer de relações.4  Para tanto concentro-me na vida cotidiana dessas 

famílias, nas relações que se constituem em seu convívio diário, lembrando o lugar 

central que as noções de ficar/viver juntos ocupam em suas explicações. 

Importante destacar que ficar/viver juntos não é apenas uma forma de 

produzir relações de parentesco, mas através do compartilhamento diário de 

saberes, bens e substâncias, pessoas também são produzidas. É vivendo juntos que 

esses Tupi Guarani fabricam seus corpos, se fortalecem e se alegram na escuta do 

que lhes conta nhanderu (divindades)5. Dinâmica similar àquela destacada por 

Overing (1999) entre os Piaroa, onde “as pessoas que vivem juntas estão 

continuamente envolvidas em um processo de criação mútua, por meio de um 

principio relativo à transmissão de poderes criativos”, em que o ato de transmitir 

conhecimento se apresenta como algo capaz de gerar a vida (OVERING, 1999, p. 

96). Dessa forma, o parentesco entre os Tupi Guarani pode ser compreendido 

enquanto “a extensão dos próprios saberes e poderes em benefício da saúde e 

																																																													
3 Refiro-me aqui às famílias tupi guarani que vivem na aldeia Ywy Pyhaú localizada no município de 
Barão de Antonina, sudoeste do estado de São Paulo. Local onde centrei meus trabalhos de campo 
referentes à pesquisa de doutorado. E dessa forma não tenho como pretensão nenhum tipo de 
generalização, estendendo o que foi apreendido junto a essas famílias a outras tantas famílias tupi 
guarani. 
4 Nunes (2012) refere-se aqui ao ressurgimento, na década de 1990, dos estudos de parentesco, o 
que ocorreu posteriormente as critica de autores como Schneider (1972,1984), as quais, segundo 
Nunes (2012) fizeram com que o tema ocupasse um lugar menor na antropologia. O autor afirma que, 
sobretudo, na América do Sul os novos estudos sobre tema tem apontado para o que denominou de 
“performatividade do parentesco”, visto que as relações de parentesco não são dadas por um laço 
biogenético, mas estão continuamente em produção e por isso são sempre passíveis de serem 
revogadas (NUNES, 2012, p. 185). Na construção de seu argumento Nunes (2012) dialoga com 
autores como: Vilaça (2002), Coelho de Souza (2004), Rival (1998) e Carsten (1997) e também com 
as teorias do que se denominou de “antropologia da vida cotidiana”, onde a comensalidade e a 
convivialidade tem papeis centrais e aqui toma como inspiração trabalhos como os de Overing (1999) 
e McCallum (1998).  
5 Faço aqui referências aos saberes e poderes enviados pelas divindades através do que denominam 
de fala bonita ou “belas palavras” como nos apresentou Clastres (1990), e sobre as quais tratarei 
mais adiante.	
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satisfação de outros”, como já havia apontado Pissolato (2007) para os Guarani 

Mbyá ( PISSOLATO, 2007, p. 318).  

Viver juntos não diz respeito apenas a um “estar juntos” em determinado 

lugar, mas abarca ainda a ideia de “disponibilidade”, tal qual nos apresenta Ewart 

(2008) para os Panará, os quais, assim como essas famílias tupi guarani, atribuem 

grande valor à disponibilidade de alguém em fazer algo junto aos parentes. Não 

valorizando as tarefas realizadas no interior das casas, de maneira solitária, 

havendo um enorme apreço por aqueles que realizam suas atividades em seus 

quintais, visível a todos. 

A aldeia Ywy Pyhaú é composta atualmente por seis famílias6 e entre elas é 

comum a partilha de alimentos, materiais para a confecção de artesanato, bem 

como a disponibilidade para executar algum trabalho que tenha sido solicitado. 

Partilham ainda, seus sonhos, aconselhamentos e a palavra. E aqui me refiro não só 

as “belas palavras” 7 enviadas pelas divindades (nhanderu) ou Deus8, mas às 

conversas diárias que envolvem desde notícias de parentes e instruções referentes 

ao fabrico de determinada peça de artesanato, até comentários sobre a última 

novela da tarde. O assunto abordado nessas conversas, de certa forma, é 

irrelevante, o que importa afinal é não deixar que o parente sinta-se sozinho, 

desamparado.  

As rodas de conversa em que as mulheres se juntam no pátio de uma das 

casas para confeccionarem artesanato são quase que diárias nessa aldeia. E 

																																																													
6 Segundo apresentam meus interlocutores, família se constitui por aqueles que vivem juntos em uma 
mesma casa, normalmente se refere aos avós, pais e filhos. Já parentes diz respeito a todos que 
vivem não só na aldeia Ywy Pyháu, mas em outras aldeias e que, no entanto, mantêm entre si 
relações de proximidade, definidas por visitações constantes. Sobre as definições de famílias, nuclear 
ou extensa entre os Guarani ver trabalhos como os de Pereira (1999) e Mello (2006). 
7 De acordo com Clastres (1990), “Belas Palavras” refere-se as palavras que os índios Guarani 
utilizam para se dirigir as suas divindades. Ou como nos apresenta Pissolato (2007), ”são palavras 
que simultaneamente são enviadas pelos deuses e pronunciadas por rezadores(as)” (PISSOLATO, 
2007, p.333). Mais adiante voltarei a essa questão. 
8 Não será possível desenvolver aqui as relações entre as palavras enviadas pelas divindades 
àqueles que se põe a sua escuta e as palavras de teor cristão que são enviadas por Deus. Destaco 
apenas, que nas aldeias localizadas no interior do estado de São Paulo é comum a presença de 
igrejas da Congregação Cristã no Brasil (CCB). E seus frequentadores (índios e não índios), 
costumam trazer ou levar a palavra àqueles que necessitam. A palavra é inspirada por Deus, que 
lhes revela seus ensinamentos para que passem adiante entre seus irmãos de fé. Como nos 
apresentou Barros (2003, p.82) acerca dos cultos de uma CCB localizada na TI. Laranjinha (PR): 
“Nas falas dos cooperadores e anciãos é muito comum falarem de uma espécie de ‘universidade 
espiritual’, ‘ensinamentos espirituais’, ‘ensinamentos recebidos através de graças divinas’ que 
transforma homens simples e de pouca instrução em ‘doutores na palavra de Deus’”. 
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nesses contextos têm por hábito ensinar umas as outras as diferentes técnicas 

utilizadas para a fabricação de peças variadas como: brincos, colares e tiaras.  

Porém, fazem questão de frisar que apesar de fazer as mesmas coisas, fazem de 

modos diferentes, mancando também quem é a dona de determinada invenção, pois 

não atribuir o que foi apreendido a quem lhes ensinou pode gerar pequenos conflitos 

e chateações. Isso também se estende aos homens que têm por hábito irem juntos à 

pescaria e ajudar uns aos outros no reparo das casas ou na limpeza das áreas 

comuns da aldeia. 9  

Quando não estão na escola as crianças brincam próximas a esses pátios e, 

em alguns momentos, são pegas “imitando”10 as atividades que seus parentes mais 

velhos [irmãos(as), tios(as), avós e os pais] estão executando. Os meninos 

costumam acompanhar seus pais e tios nas andanças pela mata, para que 

aprendam como devem se portar nesses locais, e também os acompanham durante 

a pesca, a fim de observarem a maneira correta de executar tal atividade. Já as 

meninas além das tarefas domésticas, aprendem a trançar fibra de bananeira para a 

confecção de brincos e pulseiras e também ajudam a cuidar das crianças de colo, 

dando-lhes banho, comida e trocando suas fraudas. Importante observar que 

quando as crianças ainda são muito pequenas a divisão das atividades por gênero 

não é tão evidente, misturam-se todos esses aprendizados, os quais se tornam 

marcados quando os pequenos se transformam em mocinhos ou mocinhas, sendo 

esses modos de saber e fazer também uma forma de fabricar seus corpos. 11 

 Esses Tupi Guarani explicam que tais atividades não são apresentadas para 

os mais novos como obrigações, é preciso antes de tudo ter vontade, jeito, pois se 

não tiverem por mais que se ensine, não vão aprender. Como já apontou Pissolato 

(2007, p.318) para os Guarani-Mbyá, “cada um tem sua sabedoria”, a qual se 

aprende na vida, por meio de experiências pessoais, e também ficando juntos. É 

vivendo juntos que as crianças aprendem o que meus interlocutores denominam de 
																																																													
9 É necessário aqui fazer algumas considerações. Quase todos na aldeia assumem cargos 
remunerados, sobretudo, como professores. Dessa forma essas atividades têm ocorrido com menor 
frequência, sendo realizadas principalmente depois que se encerra o expediente de trabalho.  
10 Não se trata aqui de imitação no sentido de buscar-se uma cópia idêntica, mas como nos 
apresentou Pierri (2013, p. 46) ao tratar das atividades Mbyá, “toda imitação é uma transformação”. 
11 Como já havia apontado Pierri (2013) para os Guarani Mbyá, o investimento em técnicas corporais 
é sempre modulado a partir de potencialidades distintas, produz-se corpos específicos para 
perseguir: “um devir-mãe, um devir-caçador, um devir-xamã” (PIERRI, 2013, p.184). No entanto o que 
buscam em comum é atingir o estado de aguyje, “perfeição” (Cadogan, 1997 [1959]) ou como nos 
propões o autor “maturação corporal”.  
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os modos de ser Tupi Guarani, a forma como devem se portar diante de outras 

pessoas, as maneiras à mesa, a hora certa de falar e calar, dentre outras coisas, 

que desenvolvem ao observar e ao ouvir os mais velhos. Porém hoje os velhos se 

queixam de que os jovens não estão mais dispostos a ouvi-los. 12 

 Outro ponto que se deve destacar e que diz respeito aos modos de ser Tupi 

Guarani se refere à alimentação, ao que se come, como e com quem.13 Atualmente 

essas famílias tupi guarani consomem apenas comida da cidade, que é constituída 

basicamente por produtos industrializados, aqueles que compõem as cestas básicas 

que chegam por doações, ou que costumam comprar nos mercadinhos do 

município. A produção do que denominam comida dos antigos, de acordo com meus 

interlocutores, tem sido prejudicada pelos espaços reduzidos em que estão 

localizadas as aldeais no estado de São Paulo. Em meio a esse contexto não há a 

possibilidade de abertura de grandes roças para que cultivem o milho e a mandioca, 

os quais aparecem em suas narrativas como os principais alimentos consumidos 

pelos antigos e que seriam os responsáveis por não os deixavam adoecer.14 

Próximo a essa aldeia também não há grandes espaços reservados à mata nativa, o 

que inviabiliza a caça e o consumo de carne resultante de tal atividade. E segundo 

contam é por esses motivos que hoje seus corpos estão mais pesados do que de 

seus antepassados, o que inviabiliza sua aproximação às divindades, ao mesmo 

tempo em que se tornam mais frágeis e abertos à contaminação por doenças.  

Explicam que atualmente se tornou difícil manter a dieta que lhes foi ensinada 

pelos antigos, entretanto, se esforçam para dar continuidade, ao menos em partes, 

ao que lhes foi ensinado e por isso, quando o assunto é como e com quem se come 

																																																													
12 Tratarei mais adiante dos conflitos envolvendo parentes.	
13 O papel da alimentação na constituição da pessoa e também das relações de parentesco, já fora 
destacado em outras etnografias sobre os povos Guarani (Pissolato, 2007; Macedo 2009; Pierri, 
2013; dentre outras) e também sobre outros povos ameríndios (Gow, 1997, Overing, 1999; Nunes, 
2013, etc). Gow (1997), por exemplo, nos mostra que entre os Piro “uma vez completamente 
desmamada, a criança é alimentada com “comida legítima”, a comida que todos os Piro comem (uma 
combinação de carne de caça e banana ou macaxeira). Este alimento, fornecido pelos pais e, através 
deles, por todos os parentes adultos, preenche essa nova interioridade formada pelas entranhas da 
criança. Satisfazendo sua fome, o alimento dirige a atenção da criança para o exterior, para o campo 
social dos “alimentadores”, isto é, daqueles que “viram aflição” na criança.” (GOW, 1997, p. 53). 
14 Os Tupi Guarani explicam que os antigos comiam apenas aquilo que brotava da terra, da forma 
como nhanderu os ensinou, a fim de, juntamente com a pratica dos cantos e as danças, tornarem-se 
leves. Sua leveza é o que possibilitaria que chegassem à Ywy Marãe’y (Terra sem Males) de maneira 
completa, “de corpo e alma”. Tal dieta também os aproximava das divindades, daquilo que se 
alimentavam e consequentemente de seus corpos que não adoeciam. Para mais informações sobre a 
corporalidade Guarani e sua relação com as divindades ver : Pierri (2013). 
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a história muda de figura. Em todas as casas por que passei nunca vi quem pegasse 

um prato de comida e não fosse imediatamente acompanhado por outra pessoa, 

mesmo por aqueles que já haviam se alimentado anteriormente. Para alguns que 

partilham de outras etiquetas, poderia soar como uma atitude gulosa, no entanto, 

trata-se de uma forma de acompanhar o parente. A recusa de um prato de comida 

que lhe é oferecido quando se chega a uma das casas ou a partilha de um copo de 

café é vista como grosseria por quem lhe ofereceu algo. Tal atitude gera 

comentários entre as pessoas que costumam acusar aquele que recusa alimentos 

de não gostar do tempero de quem o preparou e em casos mais críticos, podem 

ainda acusa-lo de não gostar da pessoa responsável por sua preparação.  

O termo que utilizam para se referir ao ato de alimentar ou ser alimentado por 

alguém é tratar. Costumam perguntar: “Tal pessoa já foi tratada?”, “Já trataram 

dele?” referindo-se nesses momentos, sobretudo, as crianças, aos bichos que criam 

no pátio das casas e aos visitantes. As mães e esposas tratam de seus filhos e 

maridos; as tias, dos filhos de seus irmãos ou irmãs que estejam em sua casa; as 

crianças mais velhas tratam das mais novas na escola, colocando merenda em seus 

pratos; cada um trata de seus bichos de criação e as avós tratam de todos na aldeia. 

Comentam que na casa da Jari (termo utilizado para se referir à senhora mais velha 

da aldeia) a comida costuma até se multiplicar, sempre há mais um lugar para que 

alguém se sente e mais um prato possível de ser montado. Mesmo quando há uma 

quantidade pequena de alimentos esse é dividido, satisfazendo a todos. A 

alimentação é algo extremamente importante para que se tornem e se mantenham 

Tupi Guarani verdadeiros.  Como Nunes (2012) aponta para os Karajá de Buridina, 

“a alimentação é, certamente, um dos meios privilegiados de produção de corpos-

parentes. Não apenas pelo alimento incidir no corpo, mas também pelas relações e 

posições de parentesco implicadas no par ‘alimentar alguém – ser alimentado por 

alguém’” (NUNES, 2012, p.189). 

Apesar dessas atitudes – viverem juntos, estarem disponíveis, comerem 

juntos – serem desejadas e valorizadas entre os parentes, nem sempre é o que 

ocorre entre essas famílias, pois o parentesco também se apresenta enquanto um 

lugar de acusações e conflitos. 15 

																																																													
15	 	Tal discussão me remete ao trabalho de Santos-Granero (2000), que ao tratar dos “pilares da 
convivialidade Yanesha” (amor, amizade, confiança e generosidade) não deixa de dar ênfase também 
aos conflitos que movem essa sociedade.  O autor nos apresenta o que denominou de “Sociabilidade 
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“Não ridicais”: parentesco enquanto lócus de conflitos 

  
As queixas dos mais velhos com relação a desatenção dos mais jovens é só 

uma das reclamações dentre outras que se ouve na aldeia Ywy Pyhaú, todas 

relacionadas, de certa maneira, a forma como devem se portar com os parentes. Um 

bom parente é aquele que se preocupa com a alegria (-vy’a) daqueles que estão ao 

redor, e por isso devem evitar fazer-lhes sentir raiva (pochy). Uma pessoa com raiva 

“fala o que não deve, causa tumulto, às vezes separa até a aldeia”.  Além da raiva, 

que gera afastamento dos parentes, outro motivo que pode levar à divisão de uma 

aldeia são as discussões referentes à tomada de decisões e que versam sobre a 

sua organização política e econômica como, por exemplo, as disputas que são 

estabelecidas na ocupação ou não de cargos remunerados e a escolha daquele que 

ocupará a posição de cacique. A maioria dessas contendas termina sem que todos 

os envolvidos tenham ficado completamente satisfeitos com seu resultado. E em 

alguns casos, principalmente os de maior repercussão no interior da aldeia, 

terminam com a mudança de parte dos envolvidos no conflito. 

 Outro estado a ser evitado é o ciúme, pois esse costuma dar início a conflitos 

como os que ocorrem no interior das casas, em que uma mãe é acusada por um de 

seus filhos de dar demasiada atenção aos outros, ou quando uma das noras acusa a 

sogra de dar preferência à outra. Normalmente essas desavenças são iniciadas por 

uma “fofoca” entendida aqui, como comentários, muitas vezes incompletos, que 

circulam de uma casa a outra sem que haja nenhum tipo de confirmação. Esses 

desentendimentos também podem ter início durante o sono, segundo essas famílias 

tupi guarani, quando vivenciam em sonhos situações como as descritas acima, as 

pessoas ao despertarem já se encontram irritadas, dispostas a brigar. Apesar de 

comuns, comentam que essas discussões são rapidamente esquecidas, dando 

espaço a outras tantas.  Entretanto, tenho a impressão de que esse “esquecimento” 

é fruto mais da perda de interesse de algumas pessoas em fazer circular 

determinada “fofoca”, do que um “esquecer de fato”. Pois por mais que não se 
																																																																																																																																																																																														
Controlada” (SANTOS-GRANERO, 2000, p.272), mecanismo utilizado pelos Yanesha na prevenção 
de conflitos e que dizem respeito, as visitas constantes, à partilha entre os membros da comunidade, 
a cooperação em tarefas coletivas, dentre outras coisas, a fim de evitarem acusações acerca de seu 
comportamento antissocial, o qual está diretamente relacionado à feitiçaria. Porém, como nos mostra 
o autor, apesar da existência desse e outros mecanismo de controle de conflitos, nem sempre eles 
são eficazes.  
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comente por um bom tempo sobre os motivos que levaram a determinada 

desavença, eles podem emergir em outro momento, em meio a uma nova 

discussão.  

 São inúmeros os motivos que podem causar desentendimentos entre aqueles 

que vivem juntos, porém o que move as desavenças diárias que ocorrem nessa 

aldeia e que costumam receber maior ênfase são as queixas relacionadas àqueles 

que ridicam. Não se deve ridicar materiais para a confecção de artesanato, comida 

ou dinheiro.16 São frequentes os comentários, normalmente em segredo, acerca das 

pessoas que ridicam as mais variadas coisas: café durante uma visita, penas de um 

pato que foi morto, dentre outras coisas. Tais demonstrações de avareza fazem com 

que em determinados momentos, algumas pessoas se recusem a reconhecer a 

existência de relações de parentesco com aqueles que ridicam. “Acha que aquilo é 

parente meu, ele não abre a mão para nada!”. Inclusive os termos de parentesco 

dão lugar a expressões como: aquilo ali, aquele trem ou aquela coisa. Em outros 

casos, mesmo apresentando as pessoas como parentes, além de se referirem a elas 

a partir de suas relações de parentesco como: “ele é tal, casado com aquela 

pessoa”, ainda se referem àquilo que as definem como ridiconas, como por exemplo: 

“Ele é tal, casado com aquela pessoa, aquele que costuma ridicar fibra de 

bananeira!”. 

Entre as coisas que não devem ser negadas as mais graves são a palavra ou 

a presença. Ridicar a presença significa a não disponibilidade para alguma atividade 

coletiva, tal qual, o corte de taquara para a confecção do bastão de ritmo, o takuapu, 

utilizado em suas apresentações de canto e dança. Além desse investimento físico 

em alguma atividade ou doação de algo como, por exemplo, alimentos, oferecer a 

palavra evitando que a pessoa fique sozinha com seus pensamentos, e assim se 

entristeça, também é algo extremamente valorizado. Aqueles que encontram uma 

pessoa solitária no pátio e não se põe a conversar com ela, lhe ridicando a palavra, 

normalmente e visto como alguém que não se importa com a alegria (-vy’ a) do outro 

																																																													
16 Importante notar que os pedidos de determinados objetos, dinheiro ou alimentos, não ocorre de 
maneira aleatória, sabe-se quem são as pessoas que mantém estoques de tais coisas em suas 
casas. Pedir para alguém que não tenha o que oferecer aos parentes ou acusar-lhes de ridicão, além 
de se configurar como falta de respeito àquele que pouco tem, pode gerar o movimento inverso, 
levando a comentários sobre como determinada pessoa “expôs ao ridículo” ou humilhou seu parente.		
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e pode ser acusado de não gostar dos parentes.17 Ademais, a palavra não é apenas 

uma forma de trazer alegria àqueles que vivem juntos ou de atualizar relações de 

parentesco, mas também é uma forma de fabricar pessoas e torna-las parentes. Ao 

ridicar a palavra afastando as pessoas do convívio da aldeia, segundo explicam 

esses Tupi Guarani, a pessoa se torne incompleta, pois “sozinho a gente não é 

ninguém!” 

 

 

O lugar da palavra na constituição da pessoa Tupi Guarani 
 

A palavra ocupa um lugar de destaque entre os Guarani e  referências a ela 

são constantes nas etnografias sobre esses povos, principalmente, através dos 

termos ñe’e e ayvu. Ambos utilizados para falar da alma, da vida ou da palavra em 

si. Como Montardo (2009) nos apresenta: “ñe’e e ayvu são linguagem e vida, no 

sentido de que vida implica comunicação (verbal, corporal e musical)” (MONTARDO, 

2009, p.141). 

O ñe’e aparece com frequência nas etnografias enquanto condição de vida e 

via para o conhecimento, e a cada contexto ganha novos contornos, e já fora 

apresentado como: “princípio vital”, “a alma-nome” (Pissolato, 2007), “alma-palavra-

canto” (Montardo, 2009), “alma-linguagem” (Mello, 2006), dentro outros. No entanto 

todos concordam sobre a origem divina de ñe’e. Entre as famílias tupi guarani de 

Ywy Pyhaú não verifiquei o uso de tal termo, ao questionar alguns interlocutores 

sobre o ñe’e disseram-me que não conheciam essas traduções como: alma/espírito, 

alma-palavra; e que possivelmente essa expressão pertencia ao idioma Guarani-

Mbyá. O que conheciam, grosso modo, sobre o ñe´e estava mais relacionado com a 

linguagem, a fala (nhe´eng), algo que todo mundo têm, nasce com a pessoa e que 

melhora e cresce quando praticada. Apesar de não utilizarem tal termo, sendo 

frequente o uso no português de palavra, os discursos sobre o lugar ocupado por ela 

são análogos, em certa medida, ao que tem sido discutido sobre o ñe’e 
																																																													
17 O esforço para se mantenham alegres são constantes, pois como apontou Montardo (2009, p. 
224), “o estado de alegria (-vy’ a) é condição para a realização de qualquer tarefa. Não se executa 
qualquer atividade sem satisfação”. Destaco, porém, que alegria aqui não corresponde a um estado 
de euforia, referindo-se mais a um sentir-se bem em determinado local, junto a outras pessoas, ou 
como afirmam os Tupi Guarani trata-se de viver bem. E assim, esta relacionada com o idioma da 
corporalidade Tupi Guarani e não a um sentimento do eu. 
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(palavra/linguagem) entre os Guarani Mbyá o que me permite aqui traçar alguns 

paralelos. A palavra ou a língua, segundo os Tupi Guarani, também é oriunda de 

nhanderu (divindades) e seu uso, seja no cotidiano ou nos diálogos que têm com as 

divindades nas casas de reza, é o que faz com que ela se desenvolva, e seu 

desenvolvimento está intimamente relacionado com fortalecimento da pessoa. Sobre 

a alma, um de seus componentes espirituais, além do termo em português, utilizam 

com menor frequência nhanderekuaá, sobre o qual não pretendo me ater nesse 

trabalho18. 

Segundo Pissolato (2007), desde o seu envio para a concepção de uma 

criança, o ñe’e se manifesta enquanto consciência, que “durante a trajetória de uma 

pessoa desdobra-se em conhecimento obtido na escuta daquilo que os deuses 

continuam a fazer descer em sua fonte inesgotável de entendimento” (PISSOLATO, 

2007, p.416). Quando do nascimento de uma criança o ñe’e já se encontra na terra, 

fora enviado pelas divindades e fica a espreita de um corpo para se assentar, como 

nos apresenta Clastres (1990): “do nascimento de uma criança se diz. ‘uma palavra 

se provê de assento’” (CLASTRES, 1990, p.17). Cabe então à família da criança, a 

“sedução do ñe’e”, oferecendo a ele elementos que o faça desejar permanecer 

nessa terra, conectado ao corpo no qual se assentou (MELLO, 2006, p.144). Até que 

as crianças comecem a engatinhar e a proferir as primeiras palavras, seu ñe’e 

encontra-se totalmente fora do corpo19, apenas quando a fala se torna frequente é 

que o ñe’e se acomodou de fato, e isso é o que faz com que a crianças fiquem com 

o corpo duro, ereto. 20 

																																																													
18 Importante destacar que são frequentes as referências aos vários espíritos/almas que compõe a 
pessoa Tupi-Guarani, como apontou Mello (2006), Pissolato (2007), Pierri (2013), dentre outros. Mello 
(2006), afirma que entre os Guarani com quem trabalhou são comuns as referências, além de ñe’é 
(espírito celeste), ao aã (espírito terreste) e ao aãgue, que seus interlocutores explicam se tratar do 
espírito animal da alma ( MELLO, 2006, p.158). Entretanto, são variadas as formulações acerca da 
composição da pessoa e da noção de alma entre povos Guarani. Entre meus interlocutores Tupi 
Guarani, os comentários giram em torno principalmente de nhanderekuaá (nossa alma/espírito), 
nhandereté (nosso corpo) e ãgue (espíritos que vagam pela terra ao se separar dos elementos 
corpóreos da pessoa depois da morte). 
19 Algumas etnografias sobre os povos Guarani (Mello, 2006, Pissolato, 2007, Pierri, 2013, dentre 
outras), dão conta de que o ñe’e do bebê ainda não está totalmente conectado a seu corpo e 
costuma seguir seu pai em suas andanças, por esse motivo o pai deve evitar andar na mata, caçar, 
dentre outras atividades que pode fazer com o que ñe’e da criança se perca, levando-a a morte. Entre 
os Tupi Guarani, as restrições também se estendem as mães dos recém-nascidos. Se estas se 
distanciarem deles, fazendo com que os bebês sintam saudades, é possível que sua alma as 
acompanhe, o que leva ao adoecimento e em alguns casos até à morte.  
20 Para uma discussão mais aprofundada sobre corporalidade Guarani, ver o trabalho de Mello 
(2006); Pissolato (2007); Macedo (2009); Pierri (2013), dentre outros. Neste texto não pretendo me 
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Conforme as formulações dessas famílias tupi guarani, a palavra que 

nhanderu (divindades) lhes envia costuma entrar pela cabeça da criança, através da 

moleira21 ainda aberta. O início do processo de fechamento da moleira costuma 

coincidir com as primeiras palavras proferidas pelas crianças, normalmente termos 

de parentesco ou questões relacionadas a seus cuidados pessoais como pedir agua 

ou dizer que esta com fome.22 E é também nesse momento que as crianças se 

colocam definitivamente de pé, sendo capaz de andarem sozinhas, o que garante a 

elas certa autonomia. A moleira, segundo explicam, fecha-se por volta dos seis anos 

que é quando a criança adquire efetivamente o domínio da fala e passa a proferi-la 

de maneira mais precisa e direta.  

Oriunda das divindades, a palavra é o que permite que estejam próximos a 

elas, ou como afirma Clastres (1990, p. 27) é o que faz com que os humanos sejam 

como parte do divino e é na relação que, “através da mediação da palavra”, mantém 

com os deuses que os homens se definem como tais. O autor nos apresenta além 

do ñe’e o termo ayvu, que na língua Guarani-Mbyá designa expressamente a 

“linguagem humana”. Segundo Clastres (1990) a palavra (ayvy) é a essência do 

humano; “a sociedade dos eleitos” (referindo-se aos Guarani), o lugar de seus 

desdobramentos e o canto sagrado, ele próprio, presença da palavra (ayvu). Já o 

ñe’e é concebido enquanto parcela de ayvu, e pode ser compreendido enquanto 

“palavra-habitante”, o que produz um humano como pessoa, e “que saído dos 

deuses, vem habitar o corpo destinado a ser sua moradia” (CLASTRES, 1990, p.31). 

O ñe’e além de palavra, também pode designar, segundo o autor, alma ou espírito, e 

se constitui como o “principio de individuação que fixa ao mesmo tempo a pertença 

da pessoa à comunidade dos que são reunidos pela ayvu” (CLASTRES, 1990, p.31). 

Nas palavras do autor: 
 
“... não se trata de uma relação pessoal, privada, de cada humano 
com o mundo divino. É, ao contrário, como ser coletivo que os 
homens – os índios Guarani – afirmam e vivem a parte de divindade 

																																																																																																																																																																																														
ater a esse tema. Apresento apenas o lugar da palavra como parte dos múltiplos elementos 
corpóreos e espirituais que compõe a pessoa Tupi Guarani, segundo suas formulações.  
21 A moleira é tecnicamente chamada de Fontanela e consiste em um espaço macio localizado no 
topo da cabeça do recém-nascido e serve para unir os ossos do crânio. A moleira se fecha com o 
crescimento da criança. 
22 Gow (1997), afirma que entre os Piro a linguagem básica das crianças consiste nos termos de 
parentesco, e seu uso demonstra que a criança é dotada de nshinikanchi, “mente, inteligência, 
memória, respeito e amor”. Segundo o autor, “o uso de termos de parentesco para se obter atenção e 
cuidado é o aspecto mais saliente e poderoso dessa capacidade”. (GOW, 1997, p.45) 
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que contribui para constituí-los. Entre o Eu do indivíduo e o Eu dos 
deuses existe a tribo. Os Guarani são os eleitos dos deuses. Mas a 
comunidade não se reduz à simples adição dos indivíduos escolhidos 
pelos deuses. Eles são eleitos como membros da tribo, a qual 
descobre o fundamento da ‘socialidade’ na consciência que tem de si 
mesa como lugar da palavra saída dos deuses. Na origem do 
tribalismo Guarani encontra-se a divindade da ayvu: o ser social da 
tribo enraíza-se no divino” (CLASTRES, 1990, p.29). 

 

A palavra é o laço substancial que une os humanos e as divindades, e 

enquanto tal deve ser dominada pelos povos Guarani, os quais têm a tarefa de 

aprender a proferi-la de maneira correta, a fim de serem capazes de se dirigirem aos 

nhanderu (divindades) e receberem os saberes e poderes que estes lhe enviam. Tal 

habilidade se desenvolve ao se concentrarem23 na escuta do que lhes contam essas 

divindades, seja na casa de rezas ou fora dela. Diz-se das palavras que utilizam 

para se comunicar com elas ñe’e porã24, as “belas palavras”. Porém, não são 

apenas as palavras proferidas na comunicação com os deuses as responsáveis pela 

constituição das pessoas Tupi Guarani, mas também as que são proferidas por 

aqueles que vivem juntos, as quais devem, igualmente, serem conduzidas pela 

mesma beleza que orienta suas relações com seus “parentes divinos”.  

O bonito, belo, também está associado àquelas falas dirigidas cotidianamente 

aos parentes, sobretudo, através da fala mansa, capaz de passar sabedoria, 

aconselhar e trazer alegria (-vy’a) para aqueles que se encontram angustiados.25 Ela 

nunca deve ser excessiva, pois uma conversa mal iniciada pode, além de antipatias, 

gerar mal entendidos e consequentemente conflitos. É a fala moderada26 que faz 

com que os parentes permaneçam próximos uns dos outros, ao contrario das falas 

impregnadas de raiva (pochy) ou rancor que levam ao afastamento daqueles que 

																																																													
23 A “concentração”, segundo Pissolato (2007, p.319) é uma atitude apropriada durante a reza ou em 
outros momentos de obtenção de capacidades enviadas pelos deuses, como por exemplo, os 
sonhos. É necessário “concentração”- “estar pensando em nhanderu”- pois a qualquer hora e lugar 
pode-se perceber algo que ele nos conta. 
24 Tal termo é frequente entre os Guarani-Mbyá como nos apresenta as etnografias de Pissolato 
(2007); Macedo (2009); Pierri (2013), dentre outros. Já os Tupi Guarani costumam dizer nesses 
contextos: fala bonita ou emocionante. 
25 Para uma discussão mais aprofundada sobre as noções de “estética” ou “fazer bonito” entre os 
Guarani, ver Pissolato (2008), que discutiu o tema entre Guarani-Mbyá, e que apresenta reflexões 
semelhantes aquelas apresentadas por meus interlocutores Tupi Guarani.  
26 Nas etnografias sobre os povos Guarani, sobretudo Guarani Mbyá, são frequentes os comentários 
sobre seus modos de se portar, falando baixo, de maneira contida, impregnados de timidez. 
Diferentemente de meus interlocutores Tupi Guarani que falam com firmeza nos gestos, sendo 
poucos os tímidos. Fala moderada se refere aqui a uma fala respeitosa, onde se controla aquilo que 
se fala, e não implica necessariamente em timidez ou na voz em baixo volume.  
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vivem juntos. Aquele que proferiu uma fala feia pode ser afastado por seu mau 

comportamento, já aquele que foi seu receptor pode entristecer-se, o que o leva a 

apartar-se das pessoas e, dessa maneira, adoecer. Os comentários acerca da forma 

como determinadas pessoas falam umas com as outras são comuns na aldeia Ywy 

Pyhaú. Dizem que até mesmo uma bronca pode ser dada de forma moderada, e 

segundo explicam, essa maneira de apontar determinados erros às pessoas é mais 

eficaz do que quando se agride alguém com gritos ou dizendo coisas feias. Explicam 

que as pessoas aprendem melhor quando se fala de maneira firme, porém com 

respeito e sabedoria. Importante destacar, como nos apresenta Pissolato (2008, 

p.44), que “a transmissão de conhecimento tem lugar privilegiado na fala”, e o ato de 

transmiti-los, ele próprio, é figura central na compreensão das relações de 

parentesco Tupi Guarani. Como mencionei anteriormente, as pessoas estão 

envolvidas em um processo de criação mútua, através da circulação de saberes e 

“não há meio mais apropriado à atualização de ‘bons saberes’ que o oral” 

(PISSOLATO, 2008, p.43). 

É necessário também estar atento ao que é dito nas conversas com aqueles 

que ainda não se puseram de pé, durante a gestação de uma criança, pois a palavra 

enquanto substância27 também é responsável por dar forma ao feto, além de fazer 

com que se alegrem e não adoeçam. Ademais, como mostrarei adiante, a palavra é 

fundamental no processo de atualização das relações de parentesco e alianças que 

se constituem com e através da criança. Quando uma mulher está grávida, explicam 

que comentários acerca do possível temperamento do bebê, suas características 

físicas, ou sobre seus pais devem ser evitados. Deve-se evitar, por exemplo, 

comentar sobre manias ou comportamentos de outras crianças que desagradam aos 

pais, pois o bebê pode escutar e ficar assim. Isso também se estende às 

características físicas da criança e por isso, evitam comentários como: “Que olho 

estranho!” ou “Que perna torta!”, a criança ao nascer pode apresentar tais atributos, 

pois o que é dito também contribui para molda-las. Quando pequenas ainda é 

																																																													
27 Clastres (1990) já havia apontado entre os Guarani-Mbyá o lugar da palavra enquanto substância, 
assim como meus interlocutores, que a apresentam como parte daquilo que os produz enquanto 
humanos e, também, parentes. Gow (2003), da mesma forma, nos coloca questões interessantes ao 
apresentar a palavra, os afetos e a memória como substâncias em suas discussões acerca do 
“fenômeno ex-cocama” (GOW, 2003, p. 58). O autor aponta que a constituição e transformação dos 
corpos se da por meio do compartilhamento de palavras, alimentos e doenças, dando a esses 
diferentes “tipos de coisas” o mesmo estatuto, o de substância, deslocando nossas ideias do que 
poderíamos classificar como material e imaterial (NUNES, 2012, p.186). 
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comum que sejam dirigidas às crianças falas relacionadas à sua beleza nos modos 

de ser, à sua força ou à sua saúde, que juntamente com a alimentação é o que 

possibilita que elas cresçam fortes (mbaraeté).28 Quando aprendem a falar e 

consequentemente a andar, além da autonomia adquirida que garante que não 

permaneçam onde não tem vontade, as crianças já vão aprendendo a forma 

desejável de se portar com os parentes e a maneira correta de se dirigir a eles, e 

assim nota-se, como apresentei anteriormente, que os cuidados com e pela palavra, 

mesmo na fase adulta, não cessam. 

Oferecer a palavra, ser moderado, transmitir e fazer circular saberes entre 

aqueles que vivem juntos, é uma maneira de criarem e cuidarem uns dos outros, se 

fortalecendo na escuta do que lhes conta nhanderu (divindades). Pois a palavra é 

aquilo que os coloca de pé e também, de certa maneira, os dá corpo. É ela que os 

torna mbaraeté (fortes), além de ser através dela que reconhecem e se colocam em 

relação com aqueles que são seus parentes verdadeiros, sejam eles divinos, 

habitantes de Ywy Marangatu (Terra Sagrada), ou dessa terra. 

 

 

Palavras que fazem parentes: sobre os usos dos termos de parentesco  

 

Simultaneamente aos cuidados diários e as relações que envolvem o ato de 

alimentar e ser alimentado, a palavra, componente da pessoa Tupi Guarani, é 

também aquilo que possibilita que os parentes e as relações estabelecidas entre 

eles sejam reconhecidas. Como dito anteriormente, quando pequenas as crianças 

são alimentadas por seus familiares, especialmente, por suas mães que usualmente 

reforçam seu lugar como provedora do bebê, entre frases como: “olha, é o leite da 

																																																													
28 São vários os elementos corpóreos e espirituais que compõe a pessoa Tupi Guarani e os cuidados 
que devem tomar em sua fabricação. Há, por exemplo, referências aos remédios do mato; ao leite 
materno, como constituinte dos ossos do bebê; ao tipo de carne consumida pela mãe durante a 
gestação, a qual não deve consumir carne de porco, pois essa pode causar-lhe sangramentos e a má 
formação da criança. Aos cuidados que são necessários ao aproximar-se de uma mulher 
menstruada, que deve evitar sentar-se na cama da mãe do bebê, pois seu sangue faz com que o leite 
materno escasseie. O cheio do sangue menstrual também é responsável por atrair anhãs (espíritos 
ruins) para próximo do recém-nascido, o que poderia fazer com que sofresse uma transformação 
(Jepotá), pendendo assim, suas qualidades humanas. São inúmeros os exemplos, porém não será 
possível discuti-los aqui. 



15	
	

mãe que você está sugando!” 29, reforçando ainda a relação mãe-filho que se criou a 

partir de seu nascimento30. Antes do nascimento de uma criança, a ênfase e os 

comentários costumam se voltar ao recém-casal e ao início e desenrolar de sua vida 

conjugal. Comenta-se sobre a forma como a mulher vem exercendo seu papel de 

esposa e o homem o de esposo. Depois do nascimento da criança, os comentários 

se voltam a ela e a maneira como o casal, agora pai e mãe, cuidam do recém-

nascido.  Importante lembrar que tanto os homens quanto as mulheres devem 

manter certos cuidados durante a gestação, o pré e o pós-parto, a fim de produzirem 

não só o bebê, mas também fabricarem a si mesmos como pais e mães.31 Nos 

primeiros meses são eles que assumem certo protagonismo durante esse processo 

de aparentamento das crianças, constituindo com ela e por ela outras relações. Ao 

apresentar o bebê aos demais o fazem através de frases como: “Olha filho, tá 

ouvindo essa voz? É seu tio!”. E em todas as falas que ouvi durante esses contextos 

foi possível notar que eram sempre enfatizadas, através dos termos de parentesco, 

as relações recentemente estabelecidas com o nascimento de uma nova criança. 32  

Outro ponto que se deve destacar é que os termos de parentesco, 

mobilizados durante uma conversa, variam segundo a pessoa com quem se fala, a 

fim de coloca-la sempre em relação com aquele de quem se fala. Uma mulher pode 

referir-se a seu cunhado como seu tio, ao falar sobre ele para um de seus filhos: Seu 

tio está me ajudando! Marcando assim, a relação entre a criança e o irmão de seu 

marido. Pode dizer desse mesmo homem, seu filho, ao comentar sobre ele para sua 
																																																													
29 Quando a criança necessita de uma ama de leite, uma tia ou outra parenta próxima para 
amamenta-las, também não deixam de dizer às crianças a quem pertence o leite que estão ingerindo. 
Diz-se: “essa é sua ama de leite”, “sua mãe de leite”, entre outras coisas. 
30 Antes do nascimento da criança se diz da mulher grávida que ela será mãe e do homem que este 
será pai. Não pude investigar a fundo sobre as questões que envolvem a concepção e se tais 
relações mãe-filho(a) e pai-filho(a), antes do nascimento, já estão ou não de fato estabelecidas. Por 
isso me limitei aqui apenas ao que pude observar e ouvir acerca da forma como as pessoas se 
referem ao casal que espera uma criança. 
31 Sobre a “fabricação de pais e mães” e outras novas relações que são criadas a partir do 
nascimento de uma criança ver, por exemplo, os trabalhos de Peter Gow (1989; 1997) e seus 
comentários acerca da placenta e do corte do cordão umbilical, bem como, das transformações no 
fluxo das relações entre cônjuges com o nascimento de uma criança. 
32 Peter Gow (1997), afirma que entre os Piro, “O que faz uma pessoa gimole (“parente”) de outra é a 
mútua manifestação de nshinikanchi. Isso se realiza, antes de mais nada, pela mútua acessibilidade 
derivada da co-residência em uma aldeia (ver Gow 1991). Mas isso também se traduz no uso de 
termos de parentesco e no discurso polido. Qualquer conversação entre os Piro envolve 
necessariamente o uso de termos de parentesco, pois estes implicam a existência de relações 
específicas entre os falantes. Quando dois desconhecidos se encontram, ou estabelecem  
imediatamente os termos de tratamento apropriados, ou se ignoram por completo” (GOW, 1997, 
p.49).  
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sogra: Seu filho foi até a cidade e esqueceu a carne! E também meu cunhado, ao 

apresenta-lo a alguém com quem ele ainda não possui nenhum tipo de relação. 

Entretanto, tais referências a si mesmo, marcadas por um “Eu”, ao falar sobre as 

pessoas com quem se convive são menos frequentes e emergem em determinados 

contextos para destacar relações que por algum motivo querem elucidar ou 

enfatizar. O que me leva a supor que entre essas famílias não faz sentido se referir 

apenas a si mesmo quando o assunto são as relações de parentesco, essas só são 

passives de compreensão quando estendidas para além do “Eu”. Nesse sentido, a 

mulher que tomo como exemplo, diz de seu marido: “estou casada com o filho da 

Dona X!” e não simplesmente “esse é meu marido!”, marcando assim, a relação 

entre mãe e filho, esposa e esposo, e também as posições ocupadas por elas 

enquanto nora e sogra. Demostrando mais uma vez, através da forma como se 

referem às pessoas e a maneira como acionam, em alguns contextos, os termos de 

parentesco, a importância de viverem juntos. Entre essas famílias tupi guarani falar 

de si é, ao mesmo tempo, falar daqueles com quem se convive. 

São inúmeros os exemplos e os usos dos termos de parentesco para 

assinalar relações, posições e os cuidados que devem tomar aqueles que vivem 

juntos. Mesmo quando seguidos pelos apelidos das pessoas e não por seus nomes 

pessoais os termos de parentesco são sempre marcados. No entanto, vale lembrar 

que essas marcações são realizadas quase que exclusivamente pelas crianças e 

para as crianças.  Quando adultos os apelidos, sem a companhia de nenhum outro 

termo, são usados com mais frequência e por si só demonstram a proximidade 

existente entre aqueles que os utilizam. 33 

Entretanto, como apontei anteriormente, situações de conflito podem fazer 

com que tanto os apelidos usados de maneia respeitosa, quanto esses termos de 

parentesco sejam obliterados em suas falas e as próprias relações podem ser 

desfeitas nesses momentos. É possível que aqueles que até pouco tempo atrás se 

diziam primo-irmão, e dessa forma colocavam-se em uma relação de grande 

proximidade, após algum desentendimento passem a se classificarem mutuamente 

como o filho do tio Y, assinalando, dessa forma, seu distanciamento, apesar de 

ainda se relacionarem pela “chave do parentesco”. Porém há casos em que os 

termos de parentesco desaparecem por completo, e assim as referências são feitas 
																																																													
33 Com relação aos nomes no idioma Tupi, apenas os mais velhos foram batizados e os possuem. 
Não há casa de rezas na aldeia, o que inviabiliza o batismo das crianças e dos jovens Tupi Guarani. 	
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através dos nomes pessoais e, sobretudo, por meio de apelidos ofensivos, o que 

demonstra a dissolução, mesmo que momentânea, de determinada relação. E assim 

pode-se compreender que a mesma palavra capaz de criar relações, e aqui me 

refiro a seu uso na forma de termos de parentesco, também é hábil ao desfazê-las.  

 

 
Considerações Finais 
  

O que procurei demonstrar com esse trabalho, ainda que de maneira 

superficial, é a importância que essas famílias tupi guarani atribuem ao viver juntos. 

É vivendo junto aos parentes que se fortalecem a escuta do que lhes ensina 

nhanderu (divindades), fazendo circular através da palavra, os saberes e poderes 

que lhes são enviados. 
 É através do compartilhamento, de bens e substâncias, que se constituem 

enquanto pessoa humana. Lembrando que ao tratar de substâncias, não me refiro 

apenas aos alimentos ou remédios do mato que utilizam na fabricação de seus 

corpos, mas também à palavra. Além das “belas palavras” enviadas pelas 

divindades, é preciso atentar-se àquelas proferidas cotidianamente entre aqueles 

que vivem juntos, seja para fazê-los desejar permanecer nessa terra, aproximando-

os dos parentes e assim, evitar que se entristeçam e venham a adoecer; seja 

moldando seus corpos e colocando-os de pé.  Ademais, não se pode esquecer, da 

palavra e seus usos na forma de termos de parentesco, os quais são elementos 

importantes durante o processo de aparentamento das crianças e que também se 

configuram como uma maneira de apresentar as redes de relações que são 

constituídas e constituem esses Tupi Guarani. 

E mesmo em meio a conflitos, que ora ou outra emergem por conta daqueles 

que ridicam, e que movem o cotidiano da aldeia, são notáveis os esforços para que 

permaneçam juntos, para que estejam sempre alegres, pois explicam que não 

saberiam viver de outra forma que não fosse essa, junto aos seus.  
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