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Resumo: 
 
 Neste trabalho pretendemos investigar o lugar do xondaro na 
cosmopolítica contemporânea dos Guarani Mbya. Xondaro é um termo 
polissêmico que indica tanto uma função e/ou personagem das dinâmicas 
políticas guarani, interna e externa às suas aldeias, como uma dança, 
baseada num jogo de esquivas corporais. Além disso, o que a etnografia da 
pesquisa têm sugerido é que é possível tecer relações entre a esquiva e 
práticas evidenciadas nas narrativas mitológicas: enganar o rival com o 
corpo através do movimento aparece com algo análogo ao que os 
personagens míticos fazem com suas artimanhas na oralidade, formas 
relacionadas de superar agressões e coerções. Ou seja, a esquiva (-
jeavy uka) realiza com o corpo, o que a enganação (-mbotavy) faz com a 
palavra (mas não só com ela). A partir disso, realizamos uma breve análise 
do papel contemporâneo dos xondaro – e das apresentações de dança do 
xondaro – em manifestações públicas, ocorridas na cidade de São Paulo, no 
contexto da luta pelo reconhecimento da terra e por direitos. Assim, o 
conceito mbya de “esquiva” aparece como um conceito de resistência, a um 
só tempo coreográfico e político. 

 
Palavras-chave: Guarani-Mbya, xondaro, resistência política, movimento, 
esquiva. 
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Aipoke, xondaro' i! Aipoke, xondaria'i!  

Eipe'a nhanerokẽroka,  
aexa aguã Nhanderu Mirĩ, Nhanderu amba 

 
Atenção, xondaro! Atenção, xondaria!  

Abra a porta do pátio de nossa Opy,  
para eu ver Nhanderu Mirĩ, a morada de Nhanderu 

 

 
  
 Apresento neste artigo algumas questões de minha pesquisa em curso 

junto aos Guarani Mbya do sul e sudeste do Brasil. Em linhas gerais, trata-se 

de perguntar sobre a ação política, conforme a concebem os Guarani, a partir 

de práticas e saberes mobilizados nas aldeias que frequento, sobretudo 

àqueles relacionados a um personagem e sua dança, ambos conhecidos por 

"xondaro". Iniciemos com uma breve descrição. 

  
 

 Xondaro1 Jeroky 
 
 Já não era a primeira vez que eu via a dança, ela era ocasionalmente 

realizada como uma pequena apresentação em intervalos de reuniões, rezas 

e encontros entre aldeias. Quase sempre no interior da Casa de Reza (Opy), 

um grupo de rapazes começa a percorrer circularmente (-mbojere) o espaço 

próximo à face leste da casa, em que ficam objetos de uso ritual e o amba'i2. 

Um atrás do outro, os xondaro seguem no sentido anti-horário e com passos 

bem marcados por instrumentos musicais, nos quais destacam-se o 

mbaraka, violão de 5 cordas com uma afinação característica em tom maior e 

executada com mínimas ou nenhuma variação harmônica, e o rave'i, uma 

																																																								
1 "Xondaro", como veremos, além de um termo polissêmico utilizado para designar os 
auxiliares de lideranças, xamãs e divindades, assim como a dança que esses mesmos 
personagens realizam, aponta para alguns conceitos nativos de suma importância no 
contexto da pesquisa. 
2 Remete à face leste da Opy , onde estão os instrumentos rituais. Também denomina as 
moradas das divindades, ex: Tupã Amba, Karai Amba. 
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rabeca que permanece durante toda a dança variando entre poucas frases 

principais. 

 Na frente do grupo vai um dançador mais experiente, portando um 

Yvyra raimbe (espécie de tacape), mbaraka mirĩ (maracá) ou popygua (dois 

pequenos bastões unidos em um lado das extremidades por um curto fio). Os 

demais acompanham seus passos, compostos por passadas ritmadas que 

podem ser mais largas, ou curtas se executadas em tempo dobrado. Passos 

que em alguns momentos assemelham-se a pequenos pulos gingados. Em 

cada quarto do círculo percorrido, mas com uma constância um tanto 

variável, é executada uma meia volta sobre o próprio eixo, também em 

sentido anti-horário. Na sequência desse movimento, e após um sinal 

melódico do rave'i, um rápido giro completo sobre o próprio eixo é realizado, 

este no sentido horário. Os passos, então, adquirem mais aspecto de dança, 

combinando os ritmos marcados pelos pés com os giros do tronco.  Alguns 

gritos agudos e frases de pergunta do condutor com resposta coletiva são 

proferidos. 

 Em dado momento, mas sem nenhum aviso, o condutor inicia "provas"  

com os xondaro, colocando seu yvyra raimbe como obstáculo ao movimento 

dos demais, seja permanecendo parado enquanto os outros seguem os 

passos, seja indo na direção contrária, aumentando a dificuldade do desafio 

quanto maior for sua velocidade na "contra-mão". Nesta etapa, aparece uma 

grande variedade de provas possíveis, obrigando os demais a realizarem 

toda sorte de desvios em uma vasta combinação de movimentos de abaixar, 

pular, esquivar lateralmente, entre outros. 

 Como disse, não era a primeira ocasião que via a dança do xondaro 

(xondaro jeroky), mas dessa vez algo superou o caráter secundário que 

parecia marcar as primeiras execuções da dança que presenciei, que 

pareciam subordinadas a outros eventos ou servindo como apresentação 

cultural para os jurua3, o que tornava mais árida a tarefa de ver para além 

das aspas com que os Guarani respondiam a essa demanda de "cultura"4.  

																																																								
3 Modo como os Guarani Mbya designam os não indígenas, mais precisamente os brancos. 
4 Aqui além da referência ao célebre conceito de cultura com aspas de Manuela da Cunha 
(2009), há uma interessante reflexão de Assis (2006) sobre a estética dos objetos rituais 
guarani. Na Opy mbya, ela nota uma certa depreciação da visão, pois os "estímulos visuais 
são ruídos que atrapalham a ativação dos demais sentidos." (2006: 9) Uma percepção que 
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 Mais precisamente, o que superou em minha observação esse caráter 

foi uma intervenção que irrompeu em algo extraordinário: um já idoso 

xondaro ruvixa, o chefe dos xondaro, adentrou a roda e executou um 

movimento singular, uma cambalhota improvisada com uma agilidade em 

perfeito compasso com a música. Um movimento realizado com notável 

destreza, encontrando um justo equilíbrio entre induzir a esquiva de seu rival 

e evitar um choque desnecessário. De tão rápido e inesperado, passei alguns 

poucos segundos questionando a veracidade do que havia visto, 

rememorando em replays mentais a beleza um tanto inverossímil do que 

acabara de presenciar. Enquanto isso, o experiente xondaro seguia no centro 

da roda realizando sua dança, mas de modo mais inventivo que em 

comparação aos demais,  aumentando a riqueza de detalhes e plasticidade 

dos movimentos, cujos braços, pernas e tronco movimentavam-se de modo 

fluido, mas mantendo a sintonia com a música e a leveza dos gestos. 

 

* * * 
 
 A inspiração e abertura para a presente pesquisa foi possível graças à 

oportunidade que tive em acompanhar projetos de "fortalecimento cultural"5 

da dança praticada pelos Guarani Mbya e chamada nas aldeias do sudeste 

de "Dança dos Xondaros" (Xondaro Jeroky), brevemente descrita acima. 

 Minha participação variava entre fazer registros audiovisuais das 

danças e apoiar a gestão técnica de projetos conduzidos pelas próprias 

lideranças guarani através de editais públicos voltados aos povos indígenas. 

Em outro caso, participei como um dos coordenadores pedagógicos de um 

curso de formação de pesquisadores guarani6 que teve como tema escolhido 

																																																																																																																																																															
parece ter grande rendimento, seja no contexto ritual na escuridão da Opy, no minimalismo 
estético de seus artesanatos ou na invisibilidade estratégica que os Guarani lançam mão em 
relação à sociedade dos não indígenas. 
5 Apesar deste termo remeter ao linguajar dos projetos de ONGs, eles muito dialogam com o 
conceito guarani mbaraete (força), frequentemente utilizados para frisar a importância de 
encontros entre aldeias e a valorização das práticas rituais. 
6  Esse projeto, "Pesquisadores Guarani no Processo de Transmissão de Saberes e 
Preservação do Patrimônio Cultural Guarani”, uma parceria entre o CTI (Centro de Trabalho 
Indigenista) e o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)" teve como 
produto final um livro e um vídeo-documentário chamados "Xondaro Mbaraete - A força do 
Xondaro" (2013). 
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o Xondaro, a dança e demais práticas relacionadas a essa função na 

dinâmica social guarani. Durante esses projetos, pude presenciar um grande 

número de execuções da dança, assim como conversas, debates e reflexões 

que os Guarani desenvolviam nesses contextos. 

 A prática do xondaro jeroky, conforme as lideranças guarani me 

explicavam, alternava-se entre épocas de grande intensidade e outras em 

que pouco acontecia, como num movimento oscilante. Parte considerável de 

meus dados de campo provém de um período que coincidiu com um desses 

ciclos de fortalecimento realizado em algumas aldeias do sudeste, sobretudo 

na Terra Indígena Tenondé Porã, no extremo sul do município de São Paulo. 

Tal processo de fortalecimento do xondaro gera desdobramentos até hoje e 

para além do âmbito das realizações das danças, conforme veremos. 

  Em todas as vezes que presenciei a execução do xondaro jeroky em 

aldeias guarani espalhadas pelo sul e sudeste do Brasil, embora houvessem 

muitas variações nas características da dança, como o lugar, a preparação, 

os tipos de movimento, os instrumentos utilizados, gritos etc, um elemento foi 

constante: a presença e a condução do processo por no mínimo um xondaro 

ruvixa (líder, condutor dos xondaros). Sendo que na maioria das ocasiões, o 

processo é conduzido por apenas um xondaro ruvixa. O que quero frisar é 

que sua presença é uma das mais relevantes constâncias que pude notar no 

xondaro jeroky. 

 As reflexões que agora seguem são derivadas sobretudo a partir da 

fala e da dança de um respeitado xondaro ruvixa (o mesmo que realizou a 

cambalhota descrita acima), com quem tive o privilégio de conversar e 

acompanhar realizações de xondaro jeroky, e com quem ainda espero poder 

aprender mais no decorrer da pesquisa e da vida. Seu nome em guarani é 

Karai Mirĩ7. 

																																																								
7 Cadogan (1992 [1959]) destaca que entre os Mbya com quem conviveu era raro e interdito 
tanto o uso cotidiano como a comunicação aos não indígenas dos nomes guarani associados 
aos nhe'ẽ. Ladeira (2014[1992]) também comenta a mesma questão. Hoje, nas aldeias 
Guarani Mbya do sudeste, a posição dos Guarani quanto ao assunto me parece bem diversa. 
O uso habitual do nome associado ao nhe'ẽ varia muito de pessoa pra pessoa. É 
frequentemente conjugado com algum outro apelido ou nome jurua registrado nos 
documentos. Ainda que o uso do nome relativo ao nhe'ẽ permaneça mais associado ao 
contexto ritual da Opy, sua divulgação pública é frequente e, às vezes, até preferível, como 
forma de diferenciação. Karai Mirĩ é um dos que considera seu nome jurua um mero apelido 
e prefere, inclusive em discursos públicos proferidos à sociedade dos jurua, apresentar-se 
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 Apesar de mais velho e respeitado, sempre fez questão de negar a 

alcunha de "mestre de xondaro", tradução de xondaro ruvixa que lhe parece 

equivocada. Prefere antes entender sua função como ensinador 

(nhombo'ea), mostrador (oexauka va'e) ou condutor de xondaro (xondaro 

tenondegua).  

 Em artigo feito em parceria com Joana Cabral de Oliveira8, a partir do 

já citado curso de formação de pesquisadores guarani cujo tema era o 

xondaro, relatamos uma fala de Karai Mirĩ, que acompanhava o processo não 

só como xondaro ruvixa, mas também como xeramoĩ (avó, sábio), em que 

ele, como era frequente, contestava alguma enunciação por parte dos jurua 

que lhe parecia desprovida de sentido. 

 A discussão era sobre a diferença na dança do xondaro, e Joana 

indagava se havia uma diferença de uma aldeia e ou de uma região para 

outra na maneira de dançar. Karai Mirĩ contestou a formulação. Não 

reproduzirei o diálogo aqui, que está detalhado no artigo citado, mas o ponto 

da discórdia foi justamente a obviedade da existência da diferença, o que 

transformava a pergunta de Joana em alguma espécie de absurdo. 

  Em sua exposição, Karai Mirĩ buscou didaticamente, através do 

exemplo hipotético de duas irmãs que dançam forró, dizer que é inevitável a 

existência da diferença na maneira como cada um executa a dança. Ao 

eleger essa hipótese, ele não por acaso aproxima-se da versão guarani mbya 

do célebre mito dos irmãos, no caso Sol (Kuaray) e Lua (Jaxy), e a irredutível 

diferença que existe entre ambos. Quer dizer, quando Karai utiliza o exemplo 

das irmãs é para dizer que, tal qual as narrativas míticas, mesmo sendo 

irmãs e possuindo alguma continuidade ou origem comum, haverá 

necessariamente diferença. Joana tenta contra-argumentar dizendo que se 

as irmãs forem ensinadas pela mesma pessoa, a mãe, por exemplo, talvez 

dancem da mesma forma. Uma possibilidade desconsiderada por Karai, que 

sequer respondeu, apenas demonstrou ele mesmo diferentes formas de 

																																																																																																																																																															
com seu nome verdadeiro, aquele da morada de sua alma-palavra. Além disso, trata-se de 
forma de preservar meus interlocutores, sobretudo os mais velhos, que são bem reservados. 
Assim, acredito justificada a opção por utilizar os nomes em guarani de alguns dos meus 
interlocutores. 
8 " “Perguntas demais” - Multiplicidades de modos de conhecer em uma experiência de 
formação de pesquisadores guarani mbya. (Cabral de Oliveira e Keese dos Santos, 2015.) 
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dançar forró que, do nosso ponto de vista, estavam distantes de configurarem 

um mesmo estilo a ponto de classificarmos como tal9. 

 Nós, os professores jurua, tendíamos automaticamente a aplicar um 

sistema de classificação baseado numa lógica fundada no princípio de 

identidade. Ou seja, para ser forró é necessário possuir características 

específicas em relação ao tempo dos passos, forma de interação dos corpos, 

estilo etc. Caso contrário, não poderia ser identificado como tal. Já para Karai 

Mirĩ, a dança se configura como se fosse um fluxo contínuo de diferenças, de 

pessoa para pessoa. O que define se aquilo é forró ou não parece ser 

apenas o contexto, a condução de uma liderança (-uvixa) ou outra operação 

análoga que dirigiria minimamente o fluxo de diferenças. É aqui que entra a 

importância do xondaro ruvixa. Pois, se cada um executa o xondaro de modo 

diferente10, uma diferença em certo sentido irredutível, como é possível 

garantir uma inteligibilidade mínima entre eles? O xondaro ruvixa, aquele que 

vai na frente e que estabelece os movimentos-modelo, assim como os 

desafios que engendraram as esquivas, é quem define o tema sobre o qual 

os demais poderão variar suas diferenças. Nesse sentido, a ideia de variação 

no xondaro jeroky é mais interessante do que a de coreografia pré-definida. 

Não porque não existem movimentos e gestos característicos que repetem-

se na dança, mas porque o modo de conjugar as repetições e variações é 

distinto. Seja no xondaro jeroky ou em outras formas de movimentos 

coletivos entre os Guarani, o papel de qualquer huvixa, ou tenondegua (cuja 

tradução está bem próxima de "aquele que vai na frente e estabelece os 

movimentos-modelo") é o de ser um articulador de diferenças. 

 É claro que, mesmo neste contraste ontológico, nem para nós, jurua, 

deixaria de subsistir variações dentro de uma classificação definida, como 

tampouco para ele seria impossível distinguir um estilo de dança do outro. O 

que parece importar em cada uma dessas abordagens é que, enquanto pelo 

princípio de identidade a preocupação concentra-se em um processo de 

classificação que cristaliza o conjunto de diferenças, estabelecendo unidades 
																																																								
9 O que transparece nessa oposição é muito próximo de um processo de equivocação 
(Viveiros de Castro, 2004) entre perspectivas distintas. 
10 Em uma ocasião em que não estava conduzindo a dança do xondaro, Karai Mirĩ sentado 
ao meu lado fez questão de descrever como cada um que estava ali dançando diante de nós 
o fazia de modo diferente. "Cada um", dizia ele, "tem um jeito diferente de dançar... é só você 
ver bem pra perceber". 
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que relacionam-se por esse princípio identitário, separando forró de tango, de 

samba, de bolero e assim por diante, para Karai Mirĩ e os Guarani, importa 

mais afirmar o processo de variação baseada num fluxo contínuo de 

diferenças, que vai gerando novas danças e cuja fronteira entra elas é uma 

questão em si pouco relevante, só surgindo num momento em que as danças 

possam ser contrastadas na prática. 

 

 

 Esquiva 
 

 A dança descrita no início, em que Karai Mirĩ realiza um movimento 

para mim revelador, ocorreu em meados de 2012, época em que eu praticava 

assiduamente capoeira angola. Não é incomum encontrarmos em descrições 

etnográficas do xondaro11 algumas citações e comparações com a capoeira, 

apontando semelhanças entre essas duas danças que extrapolam seus 

significados para luta, brincadeira, jogo. Ainda que não pretenda focar em 

nenhum exercício comparativo, vale a pena sublinhar alguns princípios 

presentes na capoeira e no xondaro, sobretudo em razão de um elemento 

central da pesquisa: a esquiva. A esquiva, mais que um movimento corporal 

essencial nessas danças/lutas, é talvez um dos saberes mais valorizados 

tanto na capoeira angola quanto no xondaro, ela aponta para um modo de 

ser, uma ética, um modo de agir politicamente 12 . Eis aqui a primeira 

inspiração e elemento para pensar o movimento como forma de ação política 

entre os Guarani Mbya: a esquiva do xondaro. O termo mais frequente que 

os Guarani Mbya com quem convivo utilizam para designar "esquiva" é -jeavy 

uka. Que literalmente significa fazer errar, provocar engano. Em menor 

medida, há também o verbo -mbogua13. A partir daqui cabe vislumbrarmos 

																																																								
11 Montardo, 2002; Mendes, 2006; Pissolato, 2006; Silva, 2007; Chamorro, 2008; Macedo, 
2009. 
12 Macedo (2015) faz uma bela e instigante reflexão sobre alguns casos ameríndios nas 
relações de predação e troca com o mundo dos brancos. As considerações sobre os Guarani 
Mbya, cujo título "o mundeu do mundo" expressa o caráter esquivo das relações guarani, 
aproximam-se muito do que pretendo desenvolver aqui. 
13 Aqui há uma interessante possibilidade a ser explorada: mbogua também é um dos termos 
que designa os espíritos dos mortos. Alguns depoimentos dos Guarani relatam que entre os 
antigos, tipos específicos de xondaros eram levados para treinar entre os espíritos dos 
mortos. Mbogua em guarani paraguaio também remete ao verbo "peneirar".  Certa vez, um 
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possíveis desdobramentos desse conceito na mitologia e, assim, ver como 

ele contribui para os entender, no âmbito das narrativas orais, a ação política 

ameríndia e seu modo diferencial de operar. 

 

 

 Kaujo 
 
 A modalidade de narrativa que os Guarani Mbya designam por kaujo, 

até onde compreendi, corresponde a todas as narrativas guarani, 

independente de seu "grau de veracidade", mas que não tratam 

especificamente das divindades. É muito comum, ao introduzir as narrativas, 

os oradores guarani mbya enfatizarem um estatuto de verdade sobre as 

palavras que seguirão. "Xeayvu rive e'ỹ" - Eu não falo isso à toa. "Kova'e ma 

anhetengua meme". - Isso realmente aconteceu, é verdade. Ou mesmo 

atestar que tais ações ocorreram com algum parente ou conhecido. Não 

sendo tributárias da profunda oposição ocidental entre verdade x ficção, tais 

narrativas preferem referenciar-se a temporalidades específicas como um 

modo não exclusivo de qualificar sua "verdade", apontando para dois polos: 

aquele dos tempos muito antigos (mitos de criação do mundo) ou de tempos 

mais ou menos recentes. Sobre as narrativas relacionadas às divindades, 

nhanderu kuery regua, estas estariam mais atreladas ao contexto da Casa de 

Reza (Opy) e seriam proferidas preferencialmente por lideranças espirituais, 

os xeramoĩ e xejaryi.14 Assim, no kaujo estão incluídas desde narrativas 

mitológicas dos guarani, relatos de acontecimentos um tanto distantes no 

tempo e diversas outras histórias recentes e anedotas que os Guarani podem 

até identificar como de outros povos, mas estas sempre são contadas em 

versões no seu próprio idioma. 

 Parece-me que, mais importante do que as supostas fronteiras dessa 

classificação, é a prática do kaujo. Momento de contação de histórias cuja 

																																																																																																																																																															
amigo guarani me explicou que o termo mbogua, no sentido de esquivar, seria próximo ao 
que em português dizemos: "deixar alguém no vácuo" .  
14 Literalmente "meu avô" e "minha avó". Termos que além de referirem-se a esta relação de 
parentesco, também são atribuídos aos anciãos mais sábios, principalmente os que exercem 
a função de xamãs. A versão não relacional, por exemplo, é tamoĩ. Mas prefiro usar a 
flexionada porque é assim que os Guarani Mbya referem-se a essas pessoas mesmo 
quando não possuem nenhum relação de parentesco com elas. 
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popularidade, abrangência de temas e gêneros, assim como seu caráter 

cotidiano, configuram um espaço ímpar para a reprodução e transformação 

de narrativas orais. 

 Entre os temas que mais tive a chance de escutar estão as histórias 

de -jepota, forma de transformação corporal que pode ocorrer aos Guarani 

caso sejam seduzidos por seres da mata (ka'aguy rupigua) que aparecem às 

suas vítimas como humanos. Alguns outros kaujo recorrentes são histórias 

sobre animais antropomorfizados (na forma e/ou no comportamento) 

traçando principalmente relações de competições, rivalidades 15  etc. Tais 

kaujo costumam fazer referência a um tempo mítico que a narrativa revela no 

momento em que explicita a gênese de algo que existe hoje no mundo: 

espécies animais, costumes, acidentes geográficos, toponímias etc. A 

maioria das disputas nessas histórias está marcada pela enganação, trapaça 

ou alguma forma de subversão da ordem através da astúcia de uma das 

partes.  

 Um grupo de narrativas dos quais ouvia muitos comentários entre os 

Guarani, mas que apenas em imersões mais recentes na pesquisa de campo 

tive a oportunidade de registrar, são as histórias que envolvem um curioso 

personagem que eles chamam de Peru Rimã. Mestre das trapaças e figura 

do exagero na arte de enganar, o caráter mitológico do personagem entre os 

Guarani é um tanto nebuloso ao mesmo tempo que inegável. Cientes de que 

os jurua o conhecem pela alcunha de Pedro Malasartes, vários Guarani com 

quem conversei relatam possíveis parentescos do personagem com os 

Guarani Mbya e/ou suas divindades. Ainda que essa provável incorporação 

do personagem do folclore ibérico possa saltar à vista, o ponto que me 

interessa mais aqui é justamente o rendimento de suas histórias entre os 

Guarani. Independente de possuir uma matriz original ameríndia ou não16, o 

lugar de destaque que ocupam as narrativas sobre Peru Rimã entre os 

Guarani é notável. Apesar de praticamente inexistir na bibliografia acadêmica 

sobre esse povo, não conheci entre eles nenhum adulto que o ignorasse ou 
																																																								
15 Quase todas essas relações apontam para possibilidade da predação, e a artimanha do 
engano é justamente o que evita a predação. 
16 Sobre esse ponto, é crucial a reflexão de Lévi-Strauss (1993 [1991]) sobre matriz e 
variação em narrativas mitológicas no capítulo "Mitos indígenas, contos franceses" em 
História de Lince. 
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mesmo fosse indiferente a citação do personagem. Esse foi o segundo 

elemento chave e inspiração para a formulação de hipóteses da presente 

pesquisa. 

 Cabe ainda notar que tais narrativas são majoritariamente permeadas 

por situações humorísticas. O humor é certamente um dos efeitos mais 

apreciados pelos Guarani no kaujo. Uma apreciação cujas raízes podem 

facilmente ser notadas em seu cotidiano: variando de conotações sexuais até 

o humor negro, foram muitas as situações em que presenciei uma profusão 

de piadas e comentários jocosos que não poupam vítimas. Relações mais 

próximas, seja de amizade ou parentesco, colaboram para facilitar ou permitir 

a jocosidade explícita no trato. Entretanto, mesmo os mais velhos, a quem se 

deve respeitar, e aqueles com os quais não se tem intimidade não estão a 

salvo em sua ausência. Outra vez, trata-se de um tema pouco desenvolvido 

na etnografia recente sobre os Guarani. Mesmo assim, o humor e as relações 

de jocosidade parecem ser algo presente não só no cotidiano mais prosaico, 

mas constituem-se como forças cujas resultantes são importantes para 

pensar relações com o poder político e figuras associadas a ele. Conforme 

ressaltou Pierre Clastres (1974), a resposta à pergunta "De que riem os 

índios?" aponta nessa direção. As narrativas, comenta o autor, tinham como 

alvo do humor e escárnio figuras de grande prestígio, como os xamãs. Ou 

seja, ele identificava no humor também uma forma de conjurar os processos 

centralização do poder. Nas narrativas sobre Peru Rimã, o Rei e o Padre – 

personagens-síntese da coerção colonizadora – são figuras recorrentes e os 

principais alvos da enganação de Peru. 

 Parece haver, portanto, um caminho a ser trilhado relacionando 

esquiva, enganação e humor como possíveis lugares para repensar aspectos 

da ação política segundo termos guarani e onde podemos notar o 

compartilhamento de certas características relacionadas entre si: quebra de 

expectativa, ambiguidade e produção de erro – portanto, de diferença. 

 Há muitas narrativas entre os Guarani em que figuram situações de 

enganação. Essas situações podem ser protoganizadas por personagens 

enganadores (tricksters), em que o engano pode ser dirigido contra si 

mesmo, malogrando intenções de imitação e/ou superação de outrem e, 
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assim, gerando diferenças no mundo. 17  Ou, há os casos em que o 

enganador, ou até o próprio herói-demiurgo, aplica a enganação contra um 

rival de maior poder, numa forma de inversão do mesmo. Esse modo de 

aplicação sugere que a enganação pode servir como um movimento 

semelhante à esquiva, só que no plano dos mitos. Ou seja, a esquiva (-jeavy 

uka) realiza com o corpo, o que a enganação (-mbotavy) faz com a palavra 

(mas não só com ela). Tal relação é fortalecida pelo uso da mesma raiz 

verbal (-avy) associada à causativos (mbo e uka).  

 Há diversas narrativas entre os Guarani Mbya em que está presente a 

ação de enganar (mbotavy) e que parecem não apenas precipitar a 

criação/transformação do mundo, mas como um modo de transformar e 

mediar a relação entre os seres, ou seja, uma forma de ação política. Tal qual 

o humor (Wagner, 2010a), enganar parece ser um processo privilegiado na 

semiótica da invenção, assim como a esquiva, que é a enganação realizada 

pelos corpos, cujos gestos e vetores políticos por eles engendrados talvez 

nos ajudem a extrapolar seus movimentos como relações políticas fractais 

para além da dança do xondaro. 

  

 * * * 

  

 Antes de nos encaminharmos ao final, segue mais um breve relato. 

 

																																																								
17 Perrone-Moisés (in Lévi-Strauss, 2004[1964]: 14), no prefácio de tradução de "O cru e o 
cozido", comenta sobre suas opções para o termo décepteurs. Ao argumentar a substituição 
de deceptor por enganador, ela enfatiza aspectos sobre esses personagens que serão chave 
nesta pesquisa: "Pois os enganadores dos mitos podem surpreender positivamente, ou seja, 
podem revelar-se 'positivos' quando se desconfiava de que fossem 'negativos'; frustram 
expectativas tanto positivas como negativas. Caracterizados pela ambiguidade, nunca se 
pode prever se são sinceros ou mentirosos, se seus gestos correspondem a suas intenções, 
se essas intenções são boas ou más... o que eles operam, é justamente a coexistência de 
sinais contraditórios, o emparelhamento de distinções, posto que são mediadores, por 
excelência, entre opostos lógicos. Diante deles, uma única certeza: eles zombam de todos, 
confundem a todos, enganam sempre. Enganadores são gozadores, malandros, 
imprevisíveis, e espertos." (grifos meus) 
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 "Aguyjevete pra quem luta!" 

 
 Uma longa faixa preta, pintada em ostentosas letras brancas, ocupava 

toda pista. Não diferia muito das várias faixas que inauguravam multidões 

nessas mesmas avenidas durante o ano de 2013, a não ser pelos dizeres: 

"GUARANI RESISTE". Atrás da faixa, também notavam-se diferenças, rostos 

indígenas lado a lado sobressaindo-se não muito além do tecido preto. 

 Na ausência das fanfarras, maracatus e outros coletivos musicais 

comuns em atos, a manifestação seguia acompanhada de um coral guarani 

cujas vozes, na maioria femininas, ignoravam a dificuldade em vencer o 

amplo espaço da cidade. Em guarani, entoavam cantos sobre o caminhar do 

seu povo: jaguata tape rupi, Nhanderu reve, javy'a aguã. "Andamos pelos 

caminhos, na companhia de nosso pai e divindade maior, para assim nos 

alegrarmos." Ou, sobre a destruição do mundo perpetrada pelos brancos: 

Nhande ka'aguy re jareko va'e kue yva'a porã nhande vy va'erã kue, heta va'e 

kuery omokanhymba nhanderu mirĩ oeja va'e kue. "Nossas matas que 

tínhamos antes, boas frutas que eram pra nós, aqueles que são muitos 

fizeram desaparecer tudo que nossos antepassados divinos haviam deixado."  

 Após algum tempo de caminhada, o ato se deteve. Não para adensar 

a multidão que se espalhava atrás da faixa de frente, ou para prolongar o 

tempo do trajeto ou mesmo em razão de algum obstáculo que estaria 

adiante, deteve-se unicamente para, numa roda formada na dianteira do ato, 

dançar o xondaro jeroky. Dançavam não apenas para mostrar-se às centenas 

de curiosos jurua que acumulavam-se ao redor da dança, mas pela 

empolgação por estarem de forma incomum ocupando a cidade dos brancos. 

Os xondaro pulavam e gritavam como nas mais inspiradas tardes nas 

aldeias. Terminada a dança aos gritos de aguyjevete, o ato seguiu. 

  A manifestação somava uns poucos milhares. Era composta por 

centenas de indígenas guarani vindos das aldeias da Grande São Paulo e do 

litoral, mais os jurua apoiadores da causa das demarcações. Em dado 

momento e sem intenção aparente, o ato encontrava-se em relativo silêncio, 

mesmo quando ainda podia-se ouvir um tênue coral ao fundo e uns poucos 

xapukai (agudo grito dos xondaro). A ausência de tráfego de automóveis 

devido à ocupação da pista contribuía para essa atmosfera contemplativa. 
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Nada de ruim acontecia e as expressões dos presentes não demonstravam 

apreensão ou medo. Munidos com seus petỹgua (cachimbo), os Guarani 

produziam as "brumas" do tabaco, tal qual descritas por Cadogan (1992 

[1959]), que subiam ao lado dos arranha-céus enquanto seu ato 

pacificamente ocupava principais vias da maior cidade do país.  Nesses 

minutos em que perdurou o silêncio, parecia vigorar a concentração 

característica dos rituais na Opy, quando na ausência dos cantos e falas, 

sobressai-se o silêncio coletivo do -japyxaka (escutar com atenção, 

concentrar-se nas divindades). O ato sem tambores, carros de som, bordões, 

palavras de ordem – sem violência policial – chamava a atenção. Causava 

um singular efeito estético e político no olhar dos que passavam: numa 

cidade pós junho de 2013 e já acostumada com os atos de rua, havia algo 

diferente acontecendo ali. Impossível não associar à marcha silenciosa 

realizada pelas comunidades indígenas zapatistas que, aos milhares 

desceram às cidades do estado mexicano de Chiapas e caminharam 

silenciosamente pelas ruas em janeiro de 2013. 

 

* * *  

 

 Os atos e demais manifestações realizadas pelos Guarani de São 

Paulo a partir de setembro de 2013, associados tanto a mobilizações 

nacionais em defesa dos direitos indígenas, como também a reivindicações 

específicas pela demarcação de suas terras no município, demonstraram 

uma série de características marcantes. Sendo práticas novas a eles, é 

razoável que tenham se utilizado de formas e se inspirado no que viram de 

outros movimentos sociais e principalmente no grande palco de 

manifestações que foram as ruas paulistanas de 2013. No entanto, é notável, 

como quis enfatizar na descrição acima, o modo como eles se apropriaram e 

improvisaram a sua maneira o repertório dos grupos em que se inspiraram 

durante essas ações. Não apenas souberam veicular suas pautas, 

conclamando a população da cidade a apoiá-las, mas o fizeram através de 

suas formas próprias.  

 As canções, o xondaro e o silêncio são apenas algumas das 

características que levantamos aqui, e a maneira como foram postas em 
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cena sugerem que, mais do que jogar com as expectativas de alteridade 

cultural por parte dos jurua, que tendem a atrelar a legitimidade das 

reivindicações indígenas a certos preconceitos cristalizados sob a superfície 

de suas manifestações culturais (o que deve "parecer" índio),  os Guarani 

estão levando parte de seu mundo às ruas e à luta política jurua ruvixa kuery 

rovai re18. Ou seja, não se trata de mera sedução através dos códigos da 

"cultura", mas da aposta que as forças que operam em sua cosmologia, as 

armas e diplomacias de seu mundo, terão eficácia nesse processo de 

movimento político em meio ao mundo dos brancos19.  

 A expressão "Aguyjevete pra quem luta!", presente nos comunicados e 

principais manifestos da Comissão Guarani Yvyrupa20, não poderia ser mais 

eloquente nesse sentido. Aguyje é o processo de maturação corporal 

relacionado à ascensão do corpo às esferas celestes sem passar pela prova 

da morte, termo amplamente citado pela bibliografia desde Cadogan (1992 

[1959]) e especialmente discutido em Pierri (2013). Aguyjevete, cuja tradução 

estaria relacionada a uma saudação que deseja essa transformação ou 

maturação corporal ("que se transforme verdadeiramente"), é também um 

dos termos de maior importância no contexto ritual. Frequentemente utilizada 

como cumprimento necessário à entrada na Opy, chegada a uma aldeia e 

também na entrega dos petỹgua (cachimbo) e "benzimento" (-moataxĩ) 

através de sua fumaça, assim como ao final dos xondaro jeroky em 

reverência às divindades, aos músicos e aos demais presentes. 

 A frase, portanto, relaciona na mesma sentença o contexto da Opy, 

logo, a cosmologia guarani mbya, e o âmbito da luta política. Ainda que seu 

estilo esteja associado ao tônus dramático da militância no mundo dos jurua 

e seja também uma saudação para os não indígenas e quaisquer outros 
																																																								
18 Como eles dizem, para lutar contra os chefes dos brancos. 
19 Sztutman (2013) em trecho do artigo "Cosmopolíticas transversais" expressa bem esse 
movimento: "Como escreveu Manuela Carneiro da Cunha, em momentos de enfrentamento, 
como o foi o período da Constituinte, nos anos 1980, quando se lutava pela conquista de 
direitos indígenas fundamentais, mais importante do que “falar como os romanos” é “falar 
com os romanos”, é estabelecer com eles um canal de diálogo, apropriando-se de suas 
armas sem perder o pé desse fundo virtual que é a cultura “sem aspas”. [Os “romanos” serão 
para sempre a metáfora do Império, contra a qual é preciso se voltar.] Como escreveu Albert, 
o discurso político de Davi extrapola o campo da etnicidade, ao falar com os brancos, ele 
ultrapassa o que poderia ser chamado de “resistência mimética” para elaborar uma 
resistência ativa e criativa, fortemente ancorada na cosmologia de seu povo." (2013: 25) 
20 A Comissão Guarani Yvyrupa é uma organização autônoma que congrega as aldeias do 
povo guarani localizadas no Sul e Sudeste do Brasil na luta comum pela terra. 
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potenciais aliados que "entram na luta", da mesma forma que o aguyjevete o 

é para entrar na Opy, pude testemunhar seu uso em contextos de reuniões 

internas onde não havia motivo para utilizá-lo a não ser como algo eficaz 

entre eles. 

 O que corrobora essa impressão são os muitos discursos, também no 

contexto ritual da Opy, em que os mais velhos tecem comentários sobre a 

manifestação que eles e seus parentes irão participar em breve, dizendo que 

as divindades vão fortalecer a todos e não permitirão que nenhum mal 

aconteça. O mesmo também ocorre após as manifestações, quando eles 

novamente enfatizam que a razão pela qual nada de ruim aconteceu foi 

devido à proteção das divindades.21  

 As manifestações indígenas e guarani da atualidade sugerem um olhar 

que transborde a esfera da dança e do corpo individual para pensar a 

esquiva nas dinâmicas entre coletivos. Ou seja, passar do movimento de 

corpos "individuais" para os corpos "coletivos", processo para qual o próprio 

caráter coletivizante da dança guarani já aponta. A esquiva, nesse sentido, é 

tanto um movimento como um conceito nativo, sugerindo que este seria um 

modo dos Guarani lidar com o poder político, ou seja, de ação política22. 

 A ida às manifestações de rua e sua retórica do confronto exacerbada 

nos xondaros guarani complexifica as posições na literatura que atribui aos 

Guarani, e aos Mbya em particular, a fama de passivos, "medrosos", um povo 

que "apenas foge."23 Essa complexificação tampouco deveria advogar o polo 

oposto: isto é, agora, no contexto atual de luta pelas demarcações, os 

Guarani Mbya teriam se convertido no povo mais guerreiro das Américas. O 

que esses processos apontam é que o que prevalece é uma lógica dual, de 
																																																								
21 Um exemplo marcante foi a chuva torrencial que abateu Brasília em dezembro de 2014, 
época em que a bancada ruralista tentava aprovar a PEC 215. Nesta ocasião a chuva não 
apenas protegeu a comitiva indígena em que estavam presentes os Guarani em uma 
abordagem policial na estrada, mas também causou panes elétricos que simplesmente 
cancelaram sessões do legislativo. Fato que até para alguns deputados foi importante para o 
cancelamento da votação. Para os Guarani, não havia a menor dúvida: tratava-se de uma 
intervenção dos Tupã kuery (divindades da morada de Tupã). 
22 Ver Sztutman (2012). 
23 Entretanto, não só na literatura aparecem percepções como essa de Azara (citado em 
Pimental 2012: 245): “La pusilanimidad es el carácter que más resplandece y distingue los 
guaranís de las otras naciones”. As próprias lideranças guarani mbya fazem referência ao 
fato deles serem um povo pacífico, que prefere evitar conflitos diretos, postura que inclusive 
serve de material para rirem de si mesmos e de sua aparente "covardia". Pimentel (2012) ao 
comentar a percepção de Azara já aprofunda a questão e aponta para o aspecto estratégico 
dessa postura guarani.  
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pulsações. Nem só guerreiros, nem só passivos. Nesse aspecto, o que os 

dados do campo tem sugerido é que o conceito de esquiva contribui ao 

suspender oposições exclusivas entre resistência e fuga, por exemplo. Pois, 

a esquiva (jeavy uka "fazer errar") não seria um movimento nem 

exclusivamente positivo, nem negativo. Em termos políticos: não submete e 

tampouco deixa se submeter. 

 O movimento das manifestações Guarani indica isso. Vindo das 

aldeias, longe do centro onde ocorre o ato, de forma concentrada realizam 

suas manifestações e, concluídas, afastam-se novamente. Uma das 

características que manteve-se durante todos os atos e manifestações dos 

Guarani Mbya nos últimos dois anos foi o fato de sempre manterem a 

estratégia de realizar atos e ocupações em vias ou instituições, mas sem 

condicionar sua saída a posições e respostas externas. Quer dizer, definem 

antecipadamente seus movimentos de "entrada" e "saída". Como os 

zapatistas, aparecem silenciosamente, mas com grande visibilidade, e 

tornam-se a esconder-se. A esquiva é um movimento associado a uma lógica 

pendular24 – depende da expectativa do rival sobre uma determinada posição 

que sofrerá uma inesperada variação, sendo prontamente transformada.  

 

 Dessa maneira, a aposta da pesquisa é que esses dois movimentos, a 

esquiva e a enganação, possibilitarão que analisemos as características que 

os compõem e suas consequências políticas através de dois âmbitos 

distintos de operação: a) nas narrativas míticas; e b) na descrição das danças 

e outros movimentos corporais, territoriais e políticos realizadas hoje pelos 

Guarani Mbya – pois, mover-se no território e dançar no asfalto das cidades 

também podem ser entendidos como esquiva. Ou seja, entender a esquiva 

como um modo específico de produzir o engano entre corpos, tomada 

primeiramente a partir da dança do xondaro, mas indo além para pensar as 

dinâmicas entre coletivos e mundos (ontologias), configurando-se como um 

movimento característico da cosmopolítica Guarani Mbya. E, assim, 

pretende-se investigar como o conceito de esquiva pode expandir, em um 
																																																								
24 O boneco João-Bobo é uma espécie de pêndulo de ponta cabeça. Seu funcionamento 
demonstra cabalmente que a esquiva pode ser simultaneamente um movimento de defesa e 
ataque. Sua "bobeira" é uma insistência em absorver agressões neutralizando-as através de 
um movimento de ida e volta, que poderia ser chamada de "resistência esquiva".   
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exercício "clastre-wagneriano", as nossas compreensões do que pode ser 

política. 
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