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Resumo 

Longe de estabelecer relações dicotômicas entre natureza e cultura, grande 

parte das sociedades indígenas compreende a "natureza" como uma extensão 

de sua própria existência, diferentemente da concepção ocidental que lhe atribui 

o caráter de alteridade. Os Guarani Mbya de Tekoa Pyau vivem na cidade de 

São Paulo e estão inseridos numa área reduzida, não demarcada e próximos a 

uma Unidade de Conservação. Estabelecem uma relação complexa com a 

mesma, em que as fronteiras entre humanos e não-humanos não estão muito 

bem definidas. A religião e cosmologia Guarani estão intrinsecamente ligadas à 

Mata Atlântica e esta adquire sacralidade, seja por encerrar divindades, espécies 

sagradas ou mesmo o acervo biológico para a cultura material. O conhecimento 

que os Guarani acumulam sobre o universo vegetal, isto é, a forma como 

classificam,  concebem e o utilizam, fornece um valioso arsenal para 

compreendermos a complexidade dessas relações, a ecologia da Mata Atlântica, 

bem como a importância desta para a sobrevivência física e cultural da 

comunidade. A destruição sistemática desses ambientes e também o 

estabelecimento de Unidades de Conservação sobrepostas em áreas de 

ocupação tradicional, há tempos vêm exigindo dos Guarani um esforço 

descomunal para lidar com a ausência deste referencial e buscar novas saídas 

ao impasse. Dessa forma, é urgente o estabelecimento de um diálogo entre as 

diversas instâncias envolvidas para que novas possibilidades sejam avaliadas, 

incluindo a participação das populações tradicionais na gestão de espaços e 

recursos naturais de uso coletivo. 

Palavras-chave: Guarani-Mbya, etnobotânica, conhecimento, sacralidade, 

Mata Atlântica.  



Introdução 

 Toda sociedade humana tenta, de alguma forma, organizar e classificar 

o mundo em que vive objetivando o estabelecimento da ordem. Como a 

exigência da ordem está na base do pensamento humano, sendo uma 

necessidade comum, a taxonomia que é a organização por excelência 

responde, segundo Lévi-Strauss, a necessidades intelectuais e cognitivas 

antes de satisfazer necessidades utilitárias, assim “as espécies animais e 

vegetais não são conhecidas na medida em que são úteis, elas são 

classificadas úteis ou interessantes porque são primeiro conhecidas” (Levi-

Strauss,1970:29).    

Cabe aqui ressaltar que as taxonomias indígenas muitas vezes são 

congruentes com a proposta por Lineu1 mesmo porque este se refere aos 

Guarani como “primus verus systematicus” dando a esse povo o crédito pela 

sua contribuição intelectual (Gianinni, 1991). É possível ainda que ele tenha 

comprovado a existência de taxonomias nativas para posteriormente 

desenvolver o seu famoso sistema binomial pelo qual é reconhecido 

mundialmente. Lineu possui uma declaração nada modesta e tipicamente 

racionalista quando se refere à ciência taxonômica: “Se Deus criou a natureza, 

fui eu quem colocou-a em ordem” (Pállson, 2001). 

Por outro lado são inúmeros os sistemas de classificação e ordenação 

elaborados por sociedades tradicionais2 que, baseando-se em sua cosmovisão, 

diferem do sistema ocidental vigente no meio científico.  Como esses sistemas 

não se enquadram em categorias e subdivisões precisamente definidas como 

as que a biologia tenta utilizar, eles vêm a ser um conjunto imbricado de 

																																																													
1	 -	 Carl	 von	 Linné	 	 (1707-1778)	 ou	 Lineu	 como	 é	 conhecido,	 foi	 um	 médico	 e	 naturalista	 sueco,	
responsável	por	elaborar	o	sistema	de	classificação	binomial.	Considerado	o	pai	da	taxonomia	moderna,	
publicou	em	1758		sua	obra	Systema	Naturae,	um	marco	importante	na	ciência.	Nela,	propõe	o	sistema	
de	classificação	e	abrange	4.400 espécies de animais e 7.700 de plantas. 	

2	Assim	como	Diegues	e	Arruda	(2001)	propuseram,	o	conceito	de	`sociedades	tradicionais'	neste	estudo	
é	utilizado	para	“definir	grupos	humanos	diferenciados	sob	o	ponto	de	vista	cultural,	que	reproduzem	
historicamente	seu	modo	de	vida,	de	 forma	mais	ou	menos	 isolada,	com	base	na	cooperação	social	e	
relações	próprias	com	a	natureza.	Essa	noção	refere-se	tanto	a	povos	indígenas	quanto	a	segmentos	da	
população	 nacional,	 que	 desenvolveram	 modos	 particulares	 de	 existência,	 adaptados	 a	 nichos	
ecológicos	específicos”.	



plantas, animais, caçadas, horticultura, espíritos, mitos, ritos, cantos, danças, 

etc (Posey, 1987).  

Um saber sistematicamente desenvolvido não pode estar apenas em 

função de sua utilidade prática. A curiosidade é uma das molas propulsoras do 

conhecimento, uma pré-condição à sua construção assim como para a 

classificação em qualquer ciência. Mesmo em sociedades inseridas em 

contextos adversos, como é o caso dos Guarani de Tekoá Pyaú, a curiosidade 

é captada na sua essência. Assim como para a ciência moderna, os saberes 

indígenas também implicam na introdução de um princípio de ordem no 

Universo e qualquer que seja o sistema de classificação e ordenação, este é 

superior ao caos e à desordem que nenhuma sociedade humana pode suportar 

(Lévi-Strauss, 1970:29), portanto cabe-nos compreender os instrumentos que 

as sociedades indígenas munem-se para ordenar e perceber o universo em 

que se inserem.  

A comunidade  

Inserida numa área diminuta de 2,5 hectares, a comunidade Guarani 

Mbya de Tekoa Pyau (Aldeia Nova) conta atualmente com cerca de 460 

moradores. Localizada entre uma rua e uma rodovia, no entorno do Parque 

Estadual Turístico do Jaraguá, a comunidade enfrenta uma série de 

dificuldades em reproduzir suas características sócio-culturais. 

Historicamente, a ocupação indígena nessa área é anterior à época da 

conquista, em que grupos Tupi circulavam pela região. O nome Jaraguá é de 

origem tupi (y= água + jará = senhor, senhora + kuara = esconderijo), 

significando “esconderijo do dono/a da água”, referência provável às lagoas 

encontradas na região. O topônimo também pode significar “esconderijo do 

Senhor”, numa alusão presença da montanha no Parque Estadual, provável 

morada de uma entidade Guarani. 

A presença de uma forte liderança religiosa nesta comunidade, o pajé 

José Fernandes, Karaí Poty3, parece ser o principal responsável por agregar 

																																																													
3	José	Fernandes	também	é	conhecido	pelo	apelido	de	Kamba	Puku	(negro)	e	por	seu	outro	nome	Guyra	
Pepo	(asa	de	pássaro).		



essa comunidade e sua chegada, em meados dos anos 90 foi decisiva para a 

formação da aldeia. Detentor de uma ampla experiência sobre questões 

territoriais e protagonista de outras disputas fundiárias,  Xeramõi José 

Fernandes era a pessoa certa para dar propulsão ao processo de demarcação 

da aldeia de Tekoa Pyau.   

Apesar da identificação como terra indígena desde 2003, a terra não 

está demarcada. Recentemente, a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) 

reconheceu a ampliação dos limites da área e o processo está em trâmite. 

Entretanto, como a área atual é extremamente pequena, muito populosa, com 

poucos recursos naturais disponíveis, a comunidade procura outras formas de 

subsistir. Dessa forma, o Parque Estadual do Jaraguá, é tido como uma 

referência quando se trata da possibilidade de viver o nhanderekó, ou seja, o 

modo de ser plenamente Guarani. 

 Plantas, mitos e a ordem do universo  

Grande parte das sociedades indígenas possui sistemas de classificação 

atrelados aos mitos e expressos em ritos, cujo objetivo é atribuir sentido ao 

mundo e à sua própria organização social. O pensamento mítico, além de 

conter sistemas conceptuais, simbólicos e imaginários dessas sociedades, 

explicam os fatos e trabalham para estabelecer a ordem.  

É comum nos mitos o relato de que os seres não-humanos interagiam e 

se comunicavam com os humanos através de uma linguagem comum até um 

momento em que se distinguiram. Como diria Lévi-Strauss, “se perguntarmos a 

um índio americano o significado de mito, é possível que ele responda que se 

trata de histórias do tempo em que os homens e os animais ainda não se 

diferenciavam” (Lévi-Strauss & Eribon 1988:178). 

Dessa forma, isolar o universo botânico Guarani de suas demais 

concepções não faria muito sentido além de parecer inconcebível. O 

conhecimento que encerram encontra-se sempre associado à sua esfera 

religiosa, à conduta ética ou ao seu “entendimento”, como costumam dizer. 



A predileção e o conhecimento sofisticado que os Guarani possuem 

sobre determinados vegetais estão aparentemente pautadas pela sua 

cosmologia e, a partir dessa premissa, torna-se razoável avaliar quais são as 

relações existentes entre essas plantas e os mitos. Vale dizer que relacionar 

plantas/mitos requer um esforço contínuo em compreender uma cosmologia 

que não é a nossa e, longe de esgotar o assunto, não só devido à sua 

complexidade, mas também ao acesso a esses elementos, muitas vezes 

restrito à apenas alguns membros.  

Uma das categorias de plantas que merece destaque são as poã, ou 

seja, as plantas medicinais. Estas parecem ter um domínio próprio, com 

elementos específicos e são agrupadas em quatro categorias  de acordo com 

sua especificidade: 

 Poã araku: são os chamados “remédios quentes”, geralmente utilizados 

no preparo de infusões indicadas para combater sintomas provocados por 

gripes e resfriados; 

 Poã piro’y, são os “remédios frios” ou refrescantes, utilizados em 

situações onde é preciso reanimar o doente após mal estares e desmaios, 

provavelmente com ação estimulante; 

 Poã guaxu, traduzido como “remédio grande”, são aqueles cujos 

atributos vão além da eficácia no tratamento de diversas doenças, mas 

principalmente por possuírem atributos sobrenaturais; 

 Poã pochy, considerados “remédios bravos”, utilizados em situações 

críticas como “possessões” ou surtos psicóticos, descritos na literatura4 como 

“demência”, são administrados em casos extremos, pois os efeitos são muito 

fortes. 

Outra categoria, denominada Ka’avo,  cuja classificação ocorre através 

do uso e distingue-se das demais, possui efeitos mágicos específicos 

principalmente no que se refere às relações conjugais, como provocar 

separações ou serem responsáveis por paixões lancinantes. Geralmente as 

																																																													
4	Este	termo	é	utilizado	por	Leon	Cadogan	em	seu	livro	Ayvy	Rapyta.	



ervas pertencentes a esta categoria possuem nomes associados a animais, 

como a ju’i ka’avo (erva da rã) ou churuku’a ka’avo (erva do surucuá) . Godoy 

(2003:147) afirma que essa prática é sigilosa e que raramente as pessoas se 

declaram socialmente. Cadogan cita a ka’avo tory, a erva da alegria, que 

espanta a tristeza quando guardada. Esta planta teria surgido no mesmo 

momento do nascimento do filho de Tupa Ru Ete  e a pessoa deve levá-la 

“para que sua conduta agrade a todos e para que seus semelhantes sejam 

felizes em sua companhia” (Cadogan, 1959:139-140). 

 Como todas as plantas tem alma, essas também podem interferir na 

produção do remédio e na cura do paciente. Dessa forma, existe uma série de 

normas a serem obedecidas desde o momento em que se colhe a planta até o 

preparo do remédio. Quando se vai coletar uma planta para preparar um 

remédio, é importante que ela seja colhida na lua nova (jaxy pyau). Pedir 

licença ao ja5, ou seja, o dono do recurso, também é uma condição para que se 

possa utilizar a planta, não só no que se refere ao preparo de remédios, como 

também para outros fins. Segundo os Guarani “todos os seres tem espírito, e 

tem o dono, o ja: o jejyja é o dono do palmito, itaja1 é o dono da pedra, yyjá é o 

dono da água, e assim por diante. Além disso, o batismo da planta torna-se 

importante para que o dono (ja) autorize seu uso. 

Várias plantas tiveram sua fauna associada descrita. A presença de 

larvas (yxo) nos caules do jarakatia, pindó e takuá e os relatos detalhados de 

sua ecologia são indicativos de que esses animais também faziam parte da 

culinária Guarani. 

Pássaro importante na cosmologia Guarani, o beija-flor (maino), é 

considerado um mensageiro e seu vôo pode ser um prelúdio do que está por 

acontecer.A predileção do beija-flor (maino) por uma planta denominada maino 

kaguyjy, traduzida como “a chicha do beija-flor”, também indica uma 

observação atenta não só para o animal ou a planta em si, mas do 

																																																													
5	 A	 enorme	 difusão	 no	 continente	 americano	 da	 noção	 de	 espíritos	 “donos”	 dos	 animais,	 plantas	 e	
outros	não-humanos	é	bem	conhecida.	Esses	espíritos,	segundo	Viveiros	de	Castro	(2002)	são	dotados	
de	uma	intencionalidade	semelhante	à	humana,	funcionando	como	hipóstases	das	espécies	a	que	estão	
associados,	criando	um	campo	intersubjetivo	entre	humanos	e	não	humanos.		



estabelecimento de analogias entre animais-plantas-humanos, muito comum 

nas sociedades ameríndias.  

A ideia de que as plantas, os remédios, os animais entre outros recursos 

foram deixados por Nhanderu para os Guarani utilizarem, é muito difundida 

(Ladeira, 2008; Cadogan, 1959). Segundo relatos, Nhanderu deixou as plantas 

próximas ao Guarani para serem utilizadas. Porém, como enfrentam 

dificuldades em acessar os recursos devido à sua dispersão, explicam que 

Anhã as colocou separadas umas das outras e em locais distantes. 

Podemos perceber que esse universo é imbricado de elementos que 

extrapolam a nossa razão e para tentar compreendê-lo foi necessário um 

mergulho profundo num mundo povoado de símbolos e significados, o que me 

levou a buscar na cosmologia Guarani a explicação para uma predileção por 

certos vegetais. 

 Plantas e cosmologia 

 Constantemente citadas, as palmeiras ocupam lugar de destaque na 

cosmologia Guarani. O Pindó (Jerivá) é considerado a palmeira eterna, muitas 

vezes denominada Pindovy6, a palmeira sagrada que formou os sustentáculos 

da terra. Também acreditam que é no centro da terra (yvy mbyte), lugar onde 

viveu originariamente a “nossa avó”, mãe de Kuaray e Jaxy, que se ergue a 

palmeira milagrosa (Cadogan, 1959:72). As palmeiras também podem 

representar a nervura do nosso corpo (Godoy,2003), nos dando um  exemplo 

que parece próximo ao conceito de analogismo.  Cadogan (1968 apud Godoy, 

2003) relata que para os Guarani,  foram cinco as palmeiras eternas que 

asseguraram a morada terrena, uma fixada no centro da terra e as outras 

representando os quatro pontos cardeias: karaí  – leste; tupã (trovão)  – oeste; 

yvyty porã (ventos bons) – norte e ara yma rapyta (tempo originário) - sul . 

Godoy (ibdem) também atenta para a expressão pindó rupy gua, que traduzida 

literalmente como “seguir o pindó”, mostra o quanto esse vegetal espelha a 

sabedoria e a conduta Guarani. 
																																																													
6	 Pindovy	 para	 Cadogan	 (1959:33)	 indica	 palmeira-azul,	 as	 palmeiras	 eternas,	 milagrosas	 e	
indestrutíveis.	O	autor	alerta	que	ovy	seria	a	cor	do	céu	e	ju	a	cor	do	sol.	Estas	cores	são	consideradas	
sagradas	e	emblemáticas	das	divindades,	sendo	indestrutíveis	como	o	Sol	e	o	Céu.	



A fruta do pindó, conhecida como guapytã surge diversas vezes nos 

mitos como um dos alimentos preferido de Jaxy (Lua)7. Indicada pelos 

moradores de Tekoá Pyau como a planta que “ajudou muito os Guarani antigo 

a sobreviver”, o pindó é conhecido por todos e seu fruto, guapytã, consumido e 

muito apreciado. As crianças ficam eufóricas quando encontram o fruto e 

costumam colhê-los para consumo direto ou levá-los para casa para preparar 

um suco.  O preparo do suco do guapytã, consiste em escolher os melhores 

frutos, lavá-los, socá-los no pilão e misturar um pouco de água. Muito saboroso 

e nutritivo, é preciso conhecer bem a ecologia do Pindó para consumi-lo, pois 

segundo os moradores “não é qualquer fruto que é gostoso, tem que ser os 

que estão mais próximos à mata fechada, eles são mais doces, se está longe 

da mata o fruto fica aguado”. Já o palmito do Pindó, apesar de ser identificado 

como o alimento preferido do jacu, não deve ser consumido por humanos, pois, 

segundo relatos, “se você comer o palmito do Pindó, você perde as forças...”. 

No mito do dilúvio que narra a destruição de Yvy Tenondé (a primeira 

terra), Karaí Jeupié (o senhor incestuoso), personagem principal desta 

passagem, casa com sua tia paterna transgredindo contra Nhanderu  Tenonde 

(os primeiros pais). Quando as águas começam inundar a terra, Karaí Jeupié  

nada até o Pindoju8 e descansa em seus ramos para, em seguida, dirigir-se à 

sua futura morada pois após orar, cantar e dançar com fervor, consegue atingir 

a perfeição e habitar entre os homens virtuosos e os deuses menores.  No 

entanto, alguns habitantes que “careceram de entendimento, transgrediram e 

se inspiraram na má ciência”  sofreram metempsicose9, transformando-se em 

animais (Cadogan, 1965:67). 

																																																													
7	-	Esse	mito	segundo	Ladeira	(2008),	amplamente	difundido	como	o	mito	dos	“gêmeos”		que	descreve	
as	 aventuras	 e	 os	 feitos	 na	 terra	 pelos	 dois	 irmãos,	 foi	 apresentado	 em	 várias	 versões	 reduzidas	 por	
Nimuendajú,	Bartolomé,	Cadogan	e	pela	própria	autora.	Também	coletei	alguns	fragmentos	deste	mito.	

8	Atento	para	o	fato	de	o	sufixo	ju	estar	relacionado	a	mitologia,	indicando	a	origem	cósmica	da	planta,	
uma	vez	que	 ju	 indica	amarelo,	ou	seja,	a	cor	resplandecente	do	sol,	traduzindo	o	conceito	de	eterno,	
indestrutível,	milagroso,	semelhante	ao	Pindovy	(Cadogan,	1959:33).		

9	Metempsicose	é	a	crença	na	transmigração	da	alma	de	um	corpo	para	outro.	Os	Guarani	acreditam	
que	após	a	morte	o	corpo	também	pode	transmutar,	atribuindo	ao	fenômeno	o	termo	jepota..	



Conta-se que a flecha feita do Pindó (u’y) é queimada e colocada ao 

lado do amba (altar) na opy (casa de reza) representando a nervura do corpo 

da árvore que, sob efeito da tatachina (fumaça) revela poderes sobre a sorte 

dos fiéis. 

Uma das palmeiras preferidas e que adquire uma importância 

fundamental na subsistência Guarani é o jejy (Juçara), da qual extraem o 

palmito. Consumido tradicionalmente com o mel, essa planta foi e ainda é 

muito comercializada devido à sua grande aceitação entre os juruá. No entanto, 

a extração do jejy como alternativa econômica não é muito bem vista, embora 

muitos a pratiquem mesmo a contragosto. Esse fato deve-se não à legislação 

ambiental que proíbe essa prática, mas  principalmente por ser pautada pelo 

reconhecimento e respeito à uma entidade que os guarani denominam jejyja, o 

dono do palmito. A ideia de que a extração desenfreada da planta pode 

provocar a ira de seu dono, causando inúmeros males ao transgressor, é muito 

difundida, o que consequentemente leva à regulação da extração deste 

recurso. Godoy (ibidem:90-107) afirma que a exploração do jejy tem exigido 

dos Guarani uma grande dívida com relação ao jejyja. Alguns acidentes que 

atingem os cortadores de palmito como quedas, ferimentos, dores na coluna ou 

fadiga, também são atribuídos ao jejyja10. Talvez uma forma de aliviar a “dívida” 

seja realizar o plantio de mudas, prática comum realizada próximo às 

residências. Os “berçários de jejy”, como são conhecidos, são importante para 

que o recurso não acabe.  

As plantas da família Bignoniaceae, pertencentes ao gênero Tabebuia 

são amplamente citadas e classificadas como Tajy. Cadogan (1965: 53) relata 

a presença do tadjy no mito da criação numa passagem em que a planta marca 

“o surgimento dos ventos novos e do espaço novo”, caracterizando a chegada 

da primavera. Numa outra passagem mítica, o tajy é considerado a árvore que 

possui a “alma mais feroz” e mesmo quando sua madeira é cortada em 

pedaços, sua alma não desaparece. Os moradores afirmam que “a alma do 

																																																													
10	Também	verifiquei	a	influência	desta	entidade	através	do	relato	de	algumas	mulheres.	Quando	estas	
se	 queixavam	 sobre	 o	 fato	 de	 que	 muitos	 homens	 “vão	 cortar	 palmito	 e	 arrumam	 outra	 mulher”,	
resposabilizavam	o	“jejyja”	pela	atitude	masculina.	



tadjy é brabo” e, dessa forma, sua madeira não é utilizada na construção das 

casas, pois certamente sua alma ameaçaria os moradores.  

Quando uma árvore de alma indócil fere alguém, os que possuem a “boa 

ciência” são os únicos que conseguem extrair o mal, que costuma materializar-

se através de pedras, vermes, gravetos ou folhas que são extraídas do 

paciente. A cura pode se realizar somente após o contato do xamã com as 

entidades, pois estas o informam sobre o mal que afeta o paciente.  Essas 

plantas de “alma brava” também podem ser castigadas por entidades como 

Tupã e Jakaira que, furiosos, lançam-lhes raios. Os seres invisíveis11, que 

também podem ser responsáveis pelas enfermidades, sofrem a mesma 

punição (Cadogan,1959:102). 

Uma das plantas que merece atenção é o pety (tabaco). Utilizado 

diariamente através do petynguá, cachimbo feito com nó de cedro, além de 

fazer parte do cotidiano, tem seu lugar certo nos momentos ritualísticos. Ao 

produzir a tatachina (fumaça), o pety purifica o corpo, deixando-o livre das 

imperfeições. Na filosofia Mbyá, Pa’i rete Kuaray (Sol) deixou alguns preceitos 

a serem seguidos para que os Guarani não levassem uma existência dolorosa 

nessa “terra imperfeita”. Um desses preceitos é o ato de “desinfetar a primeira 

peça de caça com a fumaça do tabaco”, pois se assim não fizerem, ao 

consumi-la, podem adquirir mal estar, enfermidades e imperfeições. 

Criado por Jakairá, o pety foi dado aos Mbyá para que pudessem se 

defender de males como as enfermidades e os seres malévolos. No relato 

mítico colhido por Cadogan (1959:61-68) que narra a substituição de Yvy 

Tenonde, a primeira terra (destruída pelo dilúvio), por Yvy Pyau (a nova terra), 

cuja existência efêmera já está predestinada (como o lugar por onde os 

homens passarão por provações), o tabaco assume um papel fundamental que 

é o de reproduzir a tatachina ambojaity (neblina vivificante), soprada por 

Jakaira sobre todos os seres verdadeiros que circularam pelo caminho da 

imperfeição . O nome religioso da fumaça do tabaco, empregado em rituais é 

																																																													
11	Cadogan	os	denomina	“duendes	malévolos”.	



tatachina reko achy , a neblina mortal, imperfeita, possivelmente uma alusão à 

substituição à tatachina ambojaity, a neblina vivificante: 

“Mi tierra ya contiene presagios de infortunio para nuestros hijos 
hasta la postrer generación: ello no obstante, esparciré sobre ella mi 
neblina vivificante; las llamas sagradas, la neblina ha de esparcir 
sobre todos los seres verdaderos que circularán por los caminos de la 
imperfeición. 

Yo crearé el tabaco y la pipa para que nuestros hijos puedan 
defenderse. 

Yo iluminaré mansamente com mis relámpagos sin trueno la totalidad 
de los valles situados entre las selvas” (Cadogan, 1965:69). 

Durante as cerimônias religiosas é comum a opy ficar repleta de fumaça 

oriunda dos inúmeros petyngua em ação. Os auxiliares de Xeramoi sopram a 

tatachina sobre o ambá (altar) no início dos rituais e também sobre a cabeça 

das pessoas presentes, o que mostra que a ação da fumaça do tabaco, assim 

como o sopro de Jakairá atua como agente purificante tornando-se 

imprescindível. 

Nas reuniões, durante uma boa conversa ao redor da fogueira ou 

mesmo nos momentos de contemplação, o petynguá está sempre presente. A 

palavra (nheé) parece fluir muito melhor assim. Afinal, os que seguem arandu 

porã, o bom entendimento ou a boa ciência, estão sempre “pronunciando boas 

orações e espalhando a neblina” (Cadogan,1959:91). 

Considerada a árvore geradora de todas as árvores, o yary (cedro) tem 

um importante significado na cosmologia Mbyá. Por destilar uma seiva, no 

início da primavera, recebe o nome de Jasuka venda (lugar de Jasuka) e nessa 

seiva inspirou-se o autor ou a autora da metáfora “fluido das árvores da 

palavra-alma”, afinal é do cedro que “flui a palavra” (yvyra ne’ery). Conta-se 

que depois do dilúvio, suas sementes deram origem a toda a diversidade de 

vegetais hoje conhecida (Cadogan, 1971:25, citado por Chamorro, 2008).  

Tido como poã guaxu (remédio grande), o yary também possui lugar na 

medicina tradicional, assumindo um prestígio grandioso. Considerado vegetal 

de alma dócil, não é à toa que a “árvore de Nhamandu” é utilizada na 

confecção do petynguá.  Certamente, a associação do cedro com o tabaco 

garante aos Guarani maiores possibilidades de seguirem o arandu porã “ o 



bom caminho ou o bom entendimento” e atingirem aguyje (perfeição). O yary 

também é utilizado na confeccção de outros instrumentos rituais além do 

petynguá, entre eles, a barca (apyka), o violino (rave) e a vara (popygua), 

utilizada no batismo ritual  e que representa a “vara insígnia”, que Nhanderu ete 

utilizou na criação do mundo. 

 A yy karai (água sagrada) é colocada na apyka  e esta é feita com cedro 

pois de acordo com Schaden (1969:130), o uso de sua casca na água batismal 

pode dar mais força a esta. A presença do cedro se torna indispensável, pois o 

portador da vara insígnia, símbolo da masculinidade, denominado yvyraija 

(dono da varinha) conduz a cerimônia e nomeia os presentes, colocando a 

água sobre suas frontes. 

Outra planta cuja alma também é considerada dócil é o aju’y. Este 

vegetal pertence à família das Lauráceas cuja característica principal é a 

produção de óleos essenciais. Utilizada no preparo de um poã piro’y, ou seja, 

“um remédio frio”, é indicada para restabelecer as pessoas após mal estares e 

desmaios.  

A presença do peguaó (caeté), também é marcante no mito dos gêmeos, 

pois enquanto a mãe caminhava perdida pela terra, Kuaray, ainda em seu 

ventre, pedia a ela que colhesse algumas flores pelo caminho para que ele 

pudesse brincar, sendo uma delas a flor do peguaó. Também utilizado na 

medicina, para aplacar dores abdominais podendo ser misturada ao mate, a 

planta faz parte do cotidiano pois suas folhas servem para enrolar o bodjapé 

um alimento tradicional semelhante á pamonha. 

O nhandyta (jenipapo) surge no mito dos gêmeos no momento em que 

Jaxy transgride o tabu do incesto ao se relacionar com a tia materna. Na 

versão coletada por Cadogan, Jaxy faz chover para que as manchas em seu 

rosto - provocadas pela tinta do jenipapo, aplicadas por sua tia - desapareçam. 

É assim que na Lua nova, Jaxy tenta livrar-se das manchas fazendo chover, 

fato que, segundo os Guarani, ocorre até o presente. Apesar de nunca ter 

presenciado o uso desta planta durante minha permanência em campo, 

verifiquei que algumas pessoas a cultivavam em seus quintais. 



Outro vegetal que possui lugar cativo na cosmologia Guarani é o 

guembé, um cipó muito difundido e utilizado na cultura material devido à sua 

resistência . 

As plantas que são amplamente consumidas como o avati (milho) ou que 

tenham caráter simbólico costumam ser batizadas, pois somente assim o ja 

(dono) autoriza sua utilização. Com o guembé não seria diferente, apesar de 

que o ritual de “batismo do guembé nem sempre é realizado”, como contou-me 

um morador.  

A planta marca presença no mito que narra a história de Pa’i Rete Kuaray 

(o senhor do corpo resplandecente como o sol), muitas vezes mencionado 

apenas como Kuaray o irmão mais velho da saga dos “gêmeos”. O guembepi 

foi usado para laçar os pássaros caçados por Kuaray. O pássaro denomidado 

jayry (também chamado jaku changue), espécie de jacu que possui coloração 

vermelha no peito, apresenta esta cor “pois foi laçado pelo guembepi fresco 

cuja coloração também é vermelha”. 

Também  nas raízes do guembé vive uma cigarra denominada guapo’y ou 

guembe paje, que junto com a mamangava e o colibri, adquire o status de um 

amuleto importante na aquisição de valor ou “entendimento”. Um dos meus 

colaboradores informou que “é só ir lá ver pra saber que é verdade mesmo”, o 

que leva a crer que essa prática ainda deve ser realizada. 

Várias frutas são citadas no mito dos “gêmeos”, pois enquanto caminham 

após os jaguares terem devorado sua mãe, Jaxy, o irmão mais novo de 

Kuaray, fica o tempo todo perguntando o nome das frutas que encontra pelo 

caminho. Como é muito inocente ou “bobo” como falam os Guarani, seu irmão 

mais velho tem que explicar tudo, inclusive como ele deve proceder para 

consumi – las  além de “ficar o tempo todo consertando as besteiras que ele 

faz”. 

O guavirá (gabiroba) é citado com frequência no mito, onde Kuaray adverte 

Jaxy que a fruta lhe dará vermes se ele não desinfetá-las antes de comer. 

Chama a atenção o fato de os Guarani classificarem essa planta em quatro 

etnoespécies: guavira, guavirá regua, guavira’i e guavira pyta, mostrando que 



há uma relação intrínseca entre o conhecimento de certas espécies vegetais à 

predileção que as divindades possuem sobre estas. Uma das formas de 

identificar o guavira na ausência de frutos é a aparência de seu tronco, pois “a 

casca fica descascando”. Também utilizada na medicina Guarani, as folhas são 

empregadas no preparo de um chá antidiarréico. 

O aguaí que também tem seu lugar no mito, foi descrito por um morador 

como uma planta  cujos frutos são agradáveis ao paladar mas que carecem de 

cuidados para serem consumidos. a planta aparece como matéria-prima onde 

suas sementes aliadas ao mingau de milho, foram utilizadas por Kuaray  na 

reconstrução de sua mãe e também na construção de seu irmão Jaxy. Há uma 

passagem em que os irmãos caminham pelas margens opostas de um rio, Jaxy 

aponta para o aguaí e pergunta a seu irmão que fruta é. Kuaray pede que ele a 

descreva e, sem vê-la, pois conforme relatos “ele fala o nome das plantas sem 

olhar para elas”, consegue identificá-la. Em seguida, alerta Jaxy para que 

acenda o fogo e asse o fruto, pois não pode comê-lo cru. Também pede a Jaxy  

que pegue as sementes e coloque-as no fogo apertando-as com seu arco, o 

que parece ser uma brincadeira típica de irmãos, já que as sementes estalam 

muito e Jaxy, assustado com o barulho, acaba dando um salto e cai na mesma 

margem em que se encontrava o irmão.   

Apesar de não se ter informações sobre o uso do timbó pelos Guarani na 

atualidade, a origem da planta foi relatada por um dos moradores como filho de 

uma importante entidade. Antigamente, quando os Guarani não conseguiam 

pescar, Nhanderu orientou-os que bastaria banhar as crianças no rio para os 

peixes boiarem, facilitando assim a pesca. Anhã, entidade que inveja os 

Guarani, ao ver uma mulher banhando o filho no rio, pegou o menino e o bateu 

na pedra, transformando-o em timbó. 

Há uma outra versão deste mito em que a criança é identificada como 

filha de Pa’i (Kuaray). Vendo Kuaray pescar facilmente quando lavava os pés 

da criança no rio, Charia ou Anhã pediu o menino emprestado para que 

também pudesse pescar e o golpeou várias vezes como se faz com o timbó, 

matando-o.  Kuaray, enfurecido, lutou com Anhã e ambos caíram. Como Anhã 

não podia vencê-lo, acabou derrotado e Kuaray levantou-se. O resultado dessa 



luta seria representado pelos eclipses solares (Kuaray oñeama). 

Metaforicamente filho de uma divindade, o timbó assume posição relevante no 

imaginário. Seu caráter humano, sugere que se estabeleça uma relação 

diferenciada com a planta onde todo cuidado é necessário ao manuseá-la 

(Cadogan1959: 81-82).  

Emblematicamente feminina, a takua é utilizada na produção de 

artesanato e de um importante artefato religioso denominado takuapu, bastão 

que marca o ritmo durante as cerimônias. Assim como o cedro representa a 

masculinidade através da “vara insígnia”, a takua, representada através do 

takuapu, é uma planta femina por excelência. Muitos nomes femininos são 

compostos  por Takua e o bastão é utilizado nos rituais exclusivamente pelas 

mulheres onde estas marcam o ritmo batendo-o no chão.  

O avati (milho), além de ser um alimento básico na cultura Guarani 

também possui atributos divinos. Afinal, afirmam que, Kuaray criou  Jaxy a 

partir de um grão de milho. A colheita do milho costuma coincidir com a 

chegada de ara pyau e a realização do nheemongaraí com o consequente 

benzimento da planta. Se há fartura dos frutos, este  é um momento de reunir 

as pessoas e fazer, oferecer e consumir uma série de alimentos tradicionais: o 

mbojape (pão de milho socado), mbyta (pão de milho ralado), mbaipy (polenta) 

e kaguyjy ( bebida fermentada de milho).  

Lamentavelmente, Tekoa Pyau não conta com área suficiente para 

produção de grandes roças e as famílias quando cultivam, limitam-se num 

espaço muito reduzido produzindo uma quantidade ínfima de alimento, o que 

seria insuficiente para disponibilizar nos rituais. Nesse caso, a única solução é 

adquirir os produtos, entre eles o milho, externamente, o que leva a 

comunidade depender da produção dos jurua para comprá-los. Inclusive o 

kaguyjy, bebida tradicionalmente fermentada a partir do milho, costuma ser 

feito com fubá pois nem sempre há milho disponível para sua produção. 

Largamente consumida no cotidiano o ka’a (mate) tem presença certa 

durante os rituais e é de extrema importância na cultura Guarani. A planta 

adquire seu caráter sagrado por estar diretamente associada às divindades e 

sua origem cósmica sugere que “foi criada por Nhanderu para que os Guarani 



pudessem tomar”. Segundo relatos, Nhanderu morava com sua esposa, mas 

não havia crianças na casa. Para alegrar a casa, criou om pedaços de cedro, 

Para-miri, uma menininha. Esta ficava passeando pela casa e, a cada vez que 

esta urinava, nascia uma erva-mate no lugar. 

A erva, também é batizada e entre os meses de agosto e setembro, 

ocorre o “Ka’a nheemongaraí” ritual  que marca a chegada de ara pyau (tempo 

novo). As folhas são amarradas ao redor da opy para secarem e 

posteriormente colocadas sobre o fogo para completar a secagem. Segundo 

informações , este é um momento importante, pois “o mate fala  com o 

Xeramoi”. É através do crepitar12 que o mate envia mensagens ao Xeramoi que 

as interpreta e faz as previsões para ara pyau (o tempo novo). 

A profecia nada favorável do ka’a, bem como sua associação à 

escassez de recursos naturais, soa como um alerta. As queixas em relação à 

falta de recursos naturais são recorrentes bem como sua associação com a 

impossibilidade de “se viver plenamente como Guarani”. Também são 

constantes as manifestações de descontentamento com o modo de vida dos 

juruá e aproveitam esses momentos para mostrar aos jurua seus equívocos e a 

urgência em apresentar novas propostas.  

Considerações finais 

Os Guarani costumam dizer que o conhecimento ou o “entendimento” 

não é algo que se aprende nos bancos escolares ou através da educação 

oficial. As experiências pessoais e a liberdade para vivenciá-las são uma 

condição que permeia o seu modo de ser plenamente Guarani. Assim, toda a 

relação com o ambiente que o cerca é pautada pela vivência. Apesar de 

existirem preceitos a serem seguidos e uma conduta ética muito bem 

estipulada, é através da vivência, com as crianças imitando os adultos e 

através da experimentação que o indivíduo se constrói e passa a ter domínio 

sobre si próprio. 

																																																													
12	Uma	entidade	denominada	Tataendy	reapy	ja,	ou	seja,		o	dono	do	ruído	do	crepitar	das	chamas	cuja	
manifestação	está	associada	à	primavera,	indica	que	o	crepitar	é	uma	forma	de	a	entidade	estabelecer	
comunicação	com	os	xamãs.	



Seu universo cosmológico bem como a educação e saúde estão 

completamente imbricados, caminham juntos, não havendo fragmentação entre 

essas instâncias da vida. A relação com o ambiente natural, especificamente 

com a Mata Atlântica, é marcada pela reverência. Afinal, é lá que estão os 

seres que regem influências e poderes sobre a comunidade, interferindo 

diretamente em suas vidas. 

 Dessa forma, é preciso saber ler os códigos, identificar os sinais e 

interpretá-los. Para isso, é necessário estar atento, aberto e sensível a um 

universo que tem suas próprias regras e que para nós, juruá (brancos), 

encontra-se  cada vez mais distante. Esta parece ser a principal proposta 

desse povo: exercitar os sentidos, reverenciar e respeitar os demais seres 

vivos, sejam eles humanos ou não-humanos e, assim, estabelecer novas 

possibilidades de coexistência, garantindo sua manutenção física e cultural e 

também a biodiversidade. 
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