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Resumo  

 

 

  
Considerando todas as dificuldades enfrentadas pelos povos ameríndios na luta por seus 

territórios e com o processo demarcação de Terras no Brasil, cada vez mais burocratizado 

visando o seu impedimento, meu trabalho tem como ponto de partida tais questões: a temática 

da territorialidade e as discussões sobre os processos/lutas pela (re) ocupação/retomadas e 

demarcação de terras por indígenas no Brasil. Para tanto, me debruço sobre trabalhos 

etnográficos e teóricos sobre os grupos Guarani e Kaiowá que circundam essas questões. 

Focalizo particularmente uma noção própria de territorialidade à qual os Guarani e Kaiowá se 

referem como tekoha, apresentando sua etimologia e seus desdobramentos. Desse modo, 

procuro discutir os sentidos dessa noção, tal como ela é definida e usada por esses grupos, 

mostrando como a Terra está diretamente ligada ao direito e à forma própria de existência 

desses grupos, expressa pelo termo tekoha. Proponho, assim, discutir de que forma essa noção 

de tekoha e a luta dos Guarani e Kaiowá pela terra se conectam e se articulam de tal modo que 

não podem ser dissociadas, e como essa relação entre um modo de viver próprio e a Terra revela 

algo sobre o pensamento desses povos. Nesse sentido, pretendo argumentar que a organização 

dessas ações de demarcação e retomada de territórios explicita certas noções características da 

metafisica dos Guaranis e Kaiowá, de sua cosmologia e possui reflexos sobre o fazer político 

próprio e autônomo desses povos, principalmente em relação aos brancos - particularmente os 

ruralistas e proprietários de terra - e, de um modo mais geral, ao Estado brasileiro. Os 

desdobramentos dessas ações de reivindicação e de ocupação desses territórios são, portanto, 

compreendidos a partir das relações com as múltiplas alteridades que compõem o universo 

social dos Guarani e Kaiowá.  

  

Palavras-chave: Guarani, territorialidade, demarcação de terra, cosmologia.   

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 
 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

Abstract 

 

 

Acknowledging all the difficulties faced by the Amerindians in the struggle for their territories 

and with the process of land demarcation becoming even more bureaucratic in Brazil, until their 

impediment, my text has as a starting point the following questions: the theme on territoriality 

and discussions about the processes / struggles for (re)occupation / resume and land 

demarcation by indigenous people in Brazil. Therefore, I focus on ethnographic and theoretical 

works of Guarani and Kaiowá groups that surround these questions. I focus on a specific 

category of territoriality; which is the tekoha, its etymology and deployment. Thereby, I try to 

present the specificities of the knowledge of what this category is and means for these groups 

and how the land is directly linked to the form of existence of these ethnic groups. In addition, 

I also propose to draft discussions of how this category and the campaign for their lands are 

connected / articulated, not presenting themselves as dissociated, and what they show about the 

thinking of these people. Beyond that, I intend to discuss what the organization of these actions 

can explain about the metaphysics of the Guaranis and Kaiowá, their cosmology and their 

reflections on their own political way of these groups; mainly in relation to the white people, 

specifically the Brazilian state and the ruralists / "landowners ". Also how to discuss the 

deployment of these actions of the claims and occupancy of these territories and what they 

reveal about the relations of / with multiple alterities witch belong to the Kaiowa’s and 

Guarani’s social universe.   

 

KeyWords: Guarrani: territoriality; land demarcation; cosmology. 
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Introdução 

 

Este monográfico se propõe a fazer um estudo inicial sobre a abordagem do 

termo tekoha na bibliografia antropológica/etnológica sobre os grupos Guarani. Busca-se 

explorar as traduções e explicações sobre este termo, geralmente traduzido como “o lugar 

onde exercemos o nosso modo de ser”, “lugar onde se é” “aldeia”, “nossa terra” e analisar 

o modo como ele vem sendo utilizado pelos povos Guarani. Proponho, a partir da 

pesquisa bibliográfica, particularmente de etnografias mais recentes produzidas sobre 

esses povos, analisar os diferentes significados atribuídos ao termo tekoha. Minha 

intenção é demonstrar como este termo pode indicar uma noção importante na cosmologia 

dos povos Guarani e Kaiowá que se mostra fundamental nos contextos políticos em que 

esses grupos articulam suas lutas e reivindicações pela demarcação de terras. Minha 

hipótese é a de que o uso deste termo para lidar com as questões referentes à 

territorialidade indica um modo propriamente indígena de construção de um discurso 

político que se atualiza nos contextos do contato com os não indígenas chamados de karaí 

(brancos). O uso do termo tekoha pelos Guarani, nesses contextos, revela um mecanismo 

de transformação controlada, de modo que o termo carrega em si uma conotação de 

alteridade que caracteriza o contato com os brancos. 

Ao focalizar a linguagem, o modo como um determinado termo é usado em um 

discurso político, procuro enfatizar a importância da fala nos modos de atuação política 

das populações indígenas frente ao Estado Brasileiro. Com isso, busco, também, 

perseguir uma concepção indígena de ação política que tem na fala um recurso importante 

para lidar com a alteridade. 

Em um artigo sobre a luta dos povos indígenas pela terra, Capiberibe e Bonilla 

(2015) citam Clastres para chamar a atenção para a importância da fala como instrumento 

de emissão de poder nessas sociedades. Segundo estas autoras:  

“É por meio da fala — que, como foi pioneiramente apontado por Clastres 

(1978), é o instrumento de emissão de poder nas sociedades indígenas —, mas 

também de ações de ocupação de espaços geográficos e simbólicos que as sociedades 

indígenas vêm buscando fazer entender, ao Estado e aos não índios de modo geral, 

que não são apenas diferentes do “homem branco”,  mas diversas entre si: possuem 

línguas, modos de socialidade, conhecimentos cosmológicos, regimes políticos e 
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econômicos distintos. E que essa diversidade não pode ser ignorada, nem subtraída. 

(Capibaribe e Bonilla, 2015) 

A categoria guarani de tekoha tem sido explorada por muitos estudiosos desses 

grupos (Meliá, 1976; Chamoro, 1995; Pereira, 1999; Mura, 2006). É importante 

esclarecer que cada grupo genericamente classificado como Guarani, em decorrência dos 

processos históricos de contato com a sociedade envolvente, da localização e das diversas 

trajetórias históricas particulares, usam e definem essa categoria de maneiras um pouco 

distintas. Assim, minha análise dos usos deste termo parte de um panorama mais geral 

para um mais específico, considerando a particularidade de cada grupo, particularmente 

dos Guarani Nhandeva e Kaiowa situados no estado do Mato Grosso de Sul. É com base 

nas etnografias recentes produzidas sobre estes últimos que procurei compreender quais 

são os desdobramentos dos usos do termo tekoha no contexto dos processos de ocupação 

e de reconhecimento de suas Terras. 

 

*** 

 

Os grupos genericamente classificados como Guarani se dividem em subgrupos 

distintos designados nhadeva e mbyá e kaiowá1. Essas diferenças correspondem a 

diferenças dialetais e de modos de organização social. No entanto, apesar das diferenças, 

esses grupos apresentam aspectos culturais parecidos, principalmente por falarem a 

mesma língua. Os usos e aplicações do termo tekoha variam, portanto, de acordo com 

cada um desses grupos, ponto que pretendo explorar neste trabalho. 

Para os objetivos do meu trabalho, escolhi me aprofundar na descrição dos 

movimentos de reivindicação e de retomadas de terras com base nas etnografias 

produzidas sobre os grupos designados ava guarani e ava kaiowá do Mato Grosso do Sul. 

Esta é uma região caracterizada por um intenso conflito pela demarcação de terras 

                                                           
1  Os guaranis se localizam por grande parte do território brasileiro. O subgrupo mbya se encontra 

localizado em maior número pela extensão do litoral atlântico.  Os ñandeva, também ocupam essa região, 

mais estão em maior número na porção Sul do Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul e no Paraguai. 

Eles costumam se autonomear “Ava Guarani” (homem guarani) ou Ava-Katu-Ete (“homens 

verdadeiramente autênticos”), como indica Cadogan (1959). Já os kaiowá se localizam no Mato Grosso 

do Sul e em porções do Paraguai; e costumam se autodenominar Ava Kaiowá (ava = homem) (Povos 

Indígenas no Brasil - Instituto Socioambiental) 
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indígenas e, por esse motivo, o material etnográfico e também outras fontes documentais 

como dados jornalísticos, e cinematográficos incidem sobre estes povos específicos.  

Partindo das etnografias que abordam os temas do território, mobilidade, 

processos de demarcação de terras indígenas, procurei explorar as definições e os usos do 

termo de tekoha, explorando a diversidade de traduções deste termo e os sentidos e 

significados atribuídos a ele. Dessa forma, procurei articular os usos do termo pelos 

diferentes grupos Guarani, e também por seus etnógrafos, com os processos políticos de 

demarcação e de retomada de seus territórios. 

Pude perceber, assim, que a dinâmica envolvida nesses processos implica em 

uma série de relações de alteridade que envolvem não apenas os brancos, mas também 

outros seres que habitam o cosmos guarani, incluindo animais e espíritos. Neste sentido, 

é impossível dissociar estas ações que costumamos descrever como "políticas" de outras 

que geralmente são descritas como "religiosas" ou "xamânicas". O que chamarei aqui de 

cosmopolítica guarani (Stengers, 2007) implica em considerar uma noção ampliada de 

relação social, que inclui outros seres que não consideramos como humanos, como 

animais e os espíritos. As relações estabelecidas com esta ampla miríade de sujeitos são 

parte das ações políticas dos Guarani nos processos de luta e de retomada de seus 

territórios. 

Assim, no segundo capítulo, apresentarei uma discussão em torno das relações 

especificas que os Guarani estabelecem com os espíritos e seres considerados “donos” de 

tudo o que existe, o que inclui desde os demiurgos da mitologia guarani até esses seres 

que são apresentados como “donos" de determinadas espécies ou de elementos do que 

nós chamamos de "natureza". Essas relações estabelecidas, principalmente no contexto 

do xamanismo, são centrais para se compreender como as ações políticas de retomada de 

terra se dão e são planejadas. Nada é feito só com a intenção de se obter uma outra terra, 

no sentido que nós atribuímos à terra, como recurso natural a ser explorado. Toda a luta 

política dos Guarani é feita em consonância com os espíritos, por intermédio dos xamãs. 

Essa é a forma própria de luta que pretendo apresentar no segundo capítulo. Assim 

explorarei neste capitulo como a luta política se faz unida e em concordância com a 

pratica xamânica e religiosa. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, pretendo apresentar uma discussão sobre 

a problemática de fronteiras, trazer os debates existentes na antropologia e os dados 
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etnográficos sobre esse tema. Posto isso, apresentarei como a luta e a organização própria 

de um movimento político indígena contra as ações do Estado e das frentes agrárias vem 

se estabelecendo e como, nos casos das ações de retomada e de luta pela demarcação de 

terra, ficam evidentes como essas múltiplas formas de existência se reinventam e resistem 

nesses contextos e espaços, revelando uma série de equívocos (Viveiros de Castro, 2004) 

entre os pensamentos indígenas e a ontologia ocidental. Neste sentido, veremos como a 

dicotomia Natureza X Cultura, um dos grandes divisores do pensamento ocidental, não é 

universal. Minha intenção é, portanto, abordar as lutas pela demarcação de terra dos povos 

Guarani e Kaiowá a partir de suas próprias noções de ação política.  

 

**** 

 

Antes de prosseguir, devo ressaltar que os povos Guarani ocupavam grande parte 

da América do Sul (ver ISA2) e vivenciaram de modos distintos o processo histórico do 

contato com os brancos. Há uma extensa bibliografia produzida sobre esses povos, cujo 

contato com os brancos remonta há alguns séculos e é marcado pelo intenso processo de 

catequização e pela expropriação de seus territórios tradicionais. Recentemente, como 

registra o antropólogo guarani Tonico Benites, em sua tese, esses grupos lutam contra as 

expropriações promovidas pelas grandes empresas do setor agrário, que resultou no que 

ele se refere como um “esparramamento" das famílias guarani. Segundo este autor:  

“(...) no decorrer das décadas de 1950, 1960 e 1970, quando várias 

famílias extensas guarani e kaiowá foram expulsas e dispersas dos seus territórios. Em 

decorrência desse fato, os indígenas se “esparramaram” – sarambi – e se assentaram, 

progressivamente, nos “cantos” dos limites dos P.I.s que estavam localizados nas 

proximidades dos seus antigos territórios. (Benites, 2014. p. 26)” 

Essa retrospectiva apresenta por Tonico Benites é importante para compreender 

estado atual em que vivem os Kaiowá e Guarani no estado do Mato Grosso do Sul. Os 

processos de expropriação das terras indígenas e o fato deles estarem “esparramados” 

pela terra em minúsculos Postos Indígenas (P.I.s) é importante para se compreender o 

                                                           
2 In: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Guarani  

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Guarani
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contexto das lutas e as formas de organização política desses grupos para retomarem suas 

terras. 

Esse contexto específico é marcado pelo intenso deslocamento de grupos de 

famílias extensas ou parentelas que deixam as TIs e se alocam na beira da estrada, 

buscando a retomada das terras que estão nas mãos de latifundiários e de fazendeiros. De 

acordo com Pereira (1999), a situação das Terras Indígenas demarcadas é semelhante à 

de uma prisão: 

Brand demostra com a repressão interna, através da instituição da 

polícia indígena, vai sendo incorporada nas áreas guarani demarcadas. Essas 

áreas são verdadeiros depósitos de índios. Os próprios Kaiowá afirmam: hoje 

vivemos presos nesse chiqueirinho, referindo-se ao confinamento de populações 

diversas parentelas nas pequenas áreas de terra demarcadas como reserva. 

(Pereira, 1999. p. 102) 

Dessa forma, não se pode deixar de destacar o que os povos Guarani estiveram 

sujeitos a um intenso processo de contato com os brancos que resultou em perda territorial 

e em importantes transformações nos seus modos de organização social.  Os temas do 

deslocamento, do profetismo e da busca da terra sem mal foram explorados na literatura 

sobre os grupos Guarani (H. Clastres [1978], Cadogan [1987], Nimuendaju [1914], 

Chamorro [1995]). Outros autores se debruçaram sobre a relação entre a intensa 

mobilidade dos grupos Guarani e a problemática da aculturação e seus desdobramentos 

(Pissolato, 2007). Em sua revisão sobre a bibliografia dos povos de língua Tupi-Guarani, 

Viveiros de Castro (1986) chamou a atenção para a escassez de etnografias sobre os 

Guarani no período entre as décadas de 1960 e 1970, quando, determinados autores que 

estudavam as relações interétnicas entre os povos indígenas e o Estado brasileiro 

acreditavam que esses grupos estariam fadados ao desaparecimento ou à assimilação pela 

população regional (Viveiros de Castro, 1986).  

No entanto, parte dos americanistas procuravam um outro tipo de abordagem das 

sociedades indígenas do continente sul-americano. Assim, em um artigo de 1979, Seeger, 

Da Matta e Viveiros de Castro já notavam que era preciso descrever as sociedades 

indígenas sul-americanas em seus próprios termos, distanciando-se, assim, de noções 

desenvolvidas pela antropologia para a descrição de outros contextos etnográficos. Neste 

artigo, os autores chamam a atenção para a centralidade do corpo e das noções de 
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corporalidade para o entendimento e descrição dessas sociedades, insistindo no fato de 

que, neste caso, não se poderia separar a sociologia da cosmologia. 

Seguindo esse caminho, minha intenção, ao analisar os usos do termo tekoha 

pelos Guarani, é demonstrar que a noção de território que este termo implica aponta para 

a ideia de que o que se entende por território neste contexto etnográfico refere-se a algo 

que deve ser fabricado, assim como se observou em relação à noção de corpo. Minha 

hipótese e a de que que "corpo" e “terra”, para os Guarani, são a mesma coisa. A noção 

de território aqui não indica uma simples projeção cultural sobre um espaço dado que 

resulta na delimitação de uma propriedade de um indivíduo ou de um grupo, mas uma 

relação que permite com que este espaço seja concebido como um espaço de sociabilidade 

propriamente humana. 

Procurei, assim, explorar os dados etnográficos de antropólogos que estudaram 

subgrupos Guarani dando um enfoque maior para os mbyá e kaiowá, sendo que, este 

último, está mais representado neste trabalho, pois me debrucei sobre os recentes 

acontecimentos de retomada de terra e luta por demarcação no contexto do Mato Grosso 

do Sul que é bem particular. Pretendo discutir neste trabalho como se pode analisar o 

encontro de duas metafisicas distintas: a metafísica ocidental e a metafísica guarani. A 

minha proposta é compreender os sentidos múltiplos do termo tekoha, indicando que ele 

está longe de se resumir a uma categoria de organização espacial, tal como nós a 

definimos. 

De início, já devo indicar que o termo tekoha, referido por muitos autores como 

uma categoria, extrapola o sentido de um vocativo para um lugar, de um indicativo de 

espaço delimitado e subjugado pelas definições da cultura guarani ou pelas projeções da 

definição de espaço que assinala um território tradicional. O tekoha é isso também. Mas 

o que pretendo mostrar é que, muitas vezes, ele se apresenta como algo que se só pode 

ser entendido a partir de uma relação específica com o cosmo, como uma noção que se 

refere a uma outra concessão de terra definida por um tipo de socialidade específica.  
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Capítulo I - Tekoha: “significado”, tradução e atualização 

 

Este capitulo se dedica a explorar como o termo tekoha vem sendo exposto e 

apresentado na bibliografia antropológica. Com uma reunião de traduções e relatos 

etnográficos sobre a utilização e efeitos desse termo por grupos Guarani, busco, assim, 

apresentar as articulações dessa categoria com os processos sociopolíticos e cosmológicos 

desses povos. A proposta é de discutir as atualizações do uso do termo em decorrência 

dos momentos e processos históricos que desencadeiam transformações sociais, além, é 

claro, de pensar os entrecruzamentos e desdobramentos dos usos desse temo na atualidade 

e quais são os sentidos produzidos a partir disso. 

Sendo assim, apresento a noção de tekoha e busco partir dos dados etnográficos 

apresentados por diversos antropólogos para analisar os desdobramentos dessa noção em 

contextos específicos, para explicitar, assim, seus usos e realocações de acordo com as 

questões e relações em particular expostas. Após uma exploração mais geral, pretendo 

particularizar para entender as “novas formas”3 de interpretação de um termo; que pode 

se mostrar fixo, mas seu uso, principalmente em contexto de luta por direitos, apresenta-

se de forma fluida.  

Para a compreensão da noção de Tekoha é imprescindível se atentar para a 

etimologia da palavra, onde /teko/ se traduz como "modo de ser" e /há/ como lugar 

exclusivo para se realizar o modo de ser (Benites, 2014). Porém, somente isso não é 

suficiente para a compreensão das imbricações sociais, políticas e cosmológicas dessa 

noção. Dessa forma, apresentarei a seguir algumas explicitações sobre contextos distintos 

na bibliografia sobre o tema e assim traçarei as discussões a partir disso.  

Desse modo, começo citando as explicações sobre o que é a categoria de tekoha 

para os próprios Guarani. De acordo com o antropólogo kaiowá Tonico Benites: 

Tekoha, na visão indígena, significa um espaço territorial de domínio 

específico de uma ou várias famílias extensas (tey‘i) cada um orientada por uma 

liderança (o tamõi). O termo teko significa o modo de ser e viver guarani e kaiowá; o 

sufixo ha é indicador de lugar, de modo que o tekoha vem a ser o local, a área, o 

espaço geográfico de uso exclusivo de um ou mais te‘yi (família extensa, grupo 

                                                           
3 Como veremos no decorrer do capitulo, não se trata de novas interpretações ou aplicações do termo. E 

sim, que o significado se mostra múltiplo, e se dá/estabelece em termos relacionais, sem alterar o 

significante. 
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doméstico) onde vivem segundo a sua própria “maneira de ser” ou seu teko. (Benites, 

2014. p. 192) 

Ao pesquisar sobre o termo tekoha, nas literaturas antropológica e linguística, 

nota-se uma dificuldade ou até a falta de citação deste termo em textos clássicos de 

etnolinguística e de pesquisadores com trabalhos de vasto conteúdo sobre os povos de 

língua guarani, como Curt Nimuendaju (1924), León Cadogan (1992), Egon Schaden 

(1989) entre outros. Dessa forma, uma das primeiras formulações sobre o que seria o 

tekoha é desenvolvida por Meliá (1976) e o casal Grunberg (1976) em sua etnografia 

sobre os Paï-Tavyterã do Paraguai. A definição desses autores se aproxima da apresentada 

acima. Segundo eles: 

El tekoha es ‘el lugar en que vivimos según nuestra costumbre’ [...] Su 

tamaño puede variar en superficie [...], pero estructura y función se mantienen 

igual: tienen liderazgo religioso propio (tekoaruvixa) y político (mburuvixa, 

yvyra’ija) y fuerte cohesión social. (p. 218. Melià, Grünberg & Grünberg, 1976) 

Nota-se que a uma característica desta definição apresentar o significado de 

tekoha como algo inerente ao socius guarani. Neste sentido, a definição citada acima 

exclui os dados históricos e o contexto político da sociedade (não indígena) envolvente 

(Mura, 2006. p. 103). Tal definição do termo tekoha parece ter um viés funcionalista, e 

acaba reduzindo o termo a uma explicação de sentido único, desconfigurando os sentidos 

múltiplos que ele pode conter ao designar um modo de ser e de estar na terra pelos 

Guarani.  Não é minha intenção aqui me opor à definição do termo apresentada pelos 

autores citados acima, mas, a partir dela, repensar como este termo vem sendo atualizado, 

como essa noção de territorialidade é expressa "como um resultado e não uma 

determinante" (Ibidem, p. 104). 

As definições do termo tekoha se atualizaram na bibliografia da disciplina sobre 

os Guarani também, ao passo que as intervenções da história e da luta dos movimentos 

indígenas se afirmavam. Demonstrando isso, Meliá (1993), posteriormente, reformula 

suas interpretações sobre a categoria de tekoha. O autor argumenta que essa categoria não 

pode ser desvinculada das práticas sociais, rituais e políticas. Assim, Meliá formula uma 

famosa frase altamente significativa: “sem tekoha não há teko”. Ele enfatiza a importância 

dessa noção para a manutenção, perpetuação e existência da cultura Guarani e Kaiowá. 

Segundo este o autor: 
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 “(...) la categoría del tekoha, lugar de modo de ser, de cultura, de teko, 

significa y produce al mismo tiempo relaciones económicas, relaciones sociales y 

organización político-religiosa esenciales para la vida guaraní. En otros términos: la 

categoría de espacialidad es fundamental para la cultura guaraní, ella asegura la 

libertad y la posibilidad de mantener la identidad étnica. Aunque parezca un 

paralogismo, hay que admitir, con los mismos dirigentes guaraní, que sin tekoha no 

hay teko” (Meliá, 1993. p. 106) 

Nota-se como a concepção do que é essa categoria está vinculada diretamente 

com a “produção” e vivência dos aspectos culturais dos Kaiowá e Guarani. Com a 

histórica falta de terras e territórios para os indígenas, os Guarani demostram no 

significado atribuído ao termo tekoha cada vez menos, em certo sentido, uma atribuição 

especificamente física e espacial a essa categoria e mais um entendimento político e 

cultural associado à territorialidade. Sendo assim, o termo se apresenta com 

características mais fluidas que se referem à produção de um existir diário, na medida em 

que se vive o teko. Neste sentido Pereira observa que: 

 “A composição do tekoha é elástica, com contornos permeáveis. Por este 

motivo, creio que deve ser pensado como uma articulação entre o político e religioso, 

e menos como uma categoria geografico-espacial.” (Pereira, 1999. p. 104) 

 

**** 

 

Grupos como os Kaiowa e Guarani (Nhandeva) que viviam no estado do Mato 

Grosso do Sul foram expulsos de suas terras com a expansão do setor agrário nesta região 

e parte dessa população foi realocada em oito terras indígenas demarcadas (T.I. 

Amambai; T.I Caarapó; T.I. Dourados; T.I. Jaguaripe; T.I. Panambi; T.I Pirajuy T.I 

Sassoró; T.I. Ypo”i). Em contextos como esses começou, portanto, a se dar ênfase às 

consequências que esses acontecimentos provocados pelo contato com os brancos 

causaram na organização social dos Guarani e de que modo esses povos se transformavam 

e reagiam às modificações no espaço físico que habitavam estabelecendo novos meios de 

se relacionar com aquele espaço físico. Como indicado por Mura (2006) a seguir: 

A própria noção de territorialidade, cujo uso é muito difuso na 

antropologia e na geografia, manifesta geralmente algo de finito e prévio, um 

conjunto de imagens, símbolos e regras de acesso e de uso aos/dos espaços 
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geográficos, e/ou cósmicos, que expressaria o modo através do qual os 

integrantes de um grupo humano determinam seus territórios. Portanto, esta 

noção, assim entendida, nos leva a pensar os territórios como sendo o resultado 

da projeção cultural sobre uma superfície externa, negando ou tornando 

insignificantes os acontecimentos históricos, como conflitos interétnicos e 

dominação colonial, acontecimentos estes que resultam ser extremamente 

importantes na formulação das próprias categorias culturais. (p. 103. Mura, 

2006.) 

Os conflitos históricos e de expropriação dos territórios "tradicionais" são 

importantes para a compreensão de como esse termo vem sendo compreendido por esses 

grupos na contemporaneidade. Mura (2006), em sua dissertação, explicita como a noção 

de territorialidade acaba sendo sinônimo de algo finito, delimitado e prévio nos textos 

acadêmicos. Neste sentido, a concepção do que delimita um lugar é definida unicamente 

por um instrumento de estrutura social/cultural, como se os conjuntos de regras e 

símbolos culturais se projetassem sobre um espaço geográfico previamente determinado. 

O autor afirma que falta, neste tipo de abordagem, a compreensão de que a cultura é 

atravessada pela sua historicidade e argumenta, portanto, que considera que o contexto 

histórico explicaria o caráter menos fixo e mais fluido da noção de território para os 

Guarani.  

Nesse sentido, o autor elucida como os contextos político/histórico/social não 

podem ser desvinculados da análise atual da categoria de tekoha e da noção própria dos 

Guarani e Kaiowá sobre territorialidade. Isso vale também para o modo como esses povos 

concebem o território brasileiro, de um modo geral, e, mais especificamente, no contexto 

do estado do Mato Grosso do Sul em que 92% da área do estado pertence à iniciativa 

privada. Isso indica que há interferência de outros processos que revelam a mudança na 

forma com que os Guarani entendem os territórios em que vivem. Neste caso, pode-se 

dizer que, para os Guarani, se não há teko (modo de ser), não há tekoha (lugar onde se 

vive/é) e vice e versa, pois, a relação dessas existências é uma via de mão dupla.  

Tais críticas feitas por Mura (2006) questionam o modo como a bibliografia mais 

antiga sobre os Guarani (Melià, Grunberg & Grumberg [1976]) descrevem o tekoha de 

uma maneira concreta e fixa. Porém, não vejo essa crítica de Mura como suficiente para 

expressar a fluidez que o termo carrega. Penso que este autor não considerou que o 

território, ou o que entendemos como "natureza", é dotado de agência. Os Guarani 

estabelecem relações sociais e políticas com o território e os elementos que o constituem. 
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Deste modo, não é suficiente explicar as transformações nas aplicações do temo tekoha 

pelos Guarani como resultantes apenas do evento histórico do contato com os brancos. 

Este tipo de explicação supõe que a noção de “natureza" implicada no conceito não 

indígena (ocidental) de território seja a mesma para os Guarani e Kaiowá. 

Alguns pesquisadores também traduzem o termo tekoha como sinônimo de 

“aldeia”, o que acaba simplificando essa noção, quando se generaliza seu uso sem 

entender os contextos específicos em que ele se aplica. Antes de todos os processos de 

expropriação de terras, o termo poderia conter essa conotação e ser definido como 

“aldeia”, pois indicava um espaço, um lugar onde se encontravam as famílias extensas e 

parentelas, onde ali elas viviam de acordo com seu modo de ser próprio (teko) e, em uma 

escala mais ampla, podia se falar em um "tekoha guasu”, designando, assim, o conjunto 

de tekohas (Pereira, 1999, p. 106-110) que se dispunham como uma vasta rede de alianças 

políticas/sociais/rituais que atua à certa medida como mantenedora dessa organização 

social kaiowá e guarani (Benites, 2014. p. 16). 

No entanto, em um cenário de reservas pequenas para o contingente de 

indígenas, como ocorre na região do Mato Grosso do Sul, essas aldeias dentro das Terras 

Indigena (T.I.) não são consideradas tekoha pelos Guarani e Kaiowá. São espaços 

geográficos onde esses povos se encontram confinados, com pouco área para plantar e 

sem ou quase sem nenhum tipo de "recurso natural" para prover caça ou pesca; obrigando, 

assim, os homens e jovens a trabalhar nas fazendas e/ou nas cidades ao redor para 

conseguir o mínimo para subsistência (Pereira, 2012. p. 126-128). Neste contexto, esses 

espaços não são considerados tekoha porque não são espaços próprios da sociabilidade 

humana. Neles não se pode viver de acordo com o ethos Guarani de sociabilidade, 

marcado pela cooperação entre famílias e por uma rede de trocas econômicas e rituais. 

Aqui é imprescindível apontar que tal forma de organização social que é imposta 

nas reservas pequenas e com pouco ou nenhum recurso para a subsistência familiar 

alterou profundamente o modo de sobrevivência dos Guarani e Kaiowá. Muitos grupos 

já viviam com suas parentelas instalados em áreas já apropriadas pelos grupos 

agropastoris e foram obrigados a se mudar para as reservas. Como afirmou Benites 

(2014), os grupos Guarani e Kaiowá encontravam-se “esparramados” (sarambi) e 

dispersos pelo estado do Mato Grosso do Sul sem uma locação fixa e essa situação 

intensificou a extrema vulnerabilidade em que esses grupos passaram a viver. 
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Ao descrever a vida nas reservas, Pereira observou que: 

Para os Kaiowá e Guarani, resolver os problemas políticos decorrentes da 

vida em reserva implica na constante revisão de seu sistema organizacional. No 

período anterior à promulgação da atual Constituição (1988), o principal dilema 

parece ter sido como assegurar a autonomia da parentela no sistema político imposto 

na reserva, que gravitava em torno da centralidade do poder do capitão e do chefe de 

posto. (Pereira, 2012) 

 Pereira relata como os conflitos entre famílias extensas e com outras etnias são 

comuns nas reservas. Por se tratar de espaços restritos e que se estabelecem por uma 

ordem praticamente ligada aos moldes de funcionamento das instituições não-indígenas 

ocidentais, isso cria um clima de hostilidade e de não pertencimento que acarreta graves 

consequências. Dessa forma, as reservas indígenas não são consideradas pelos Guarani 

como tekoha, pois não são locais de expressão da socialidade guarani e de “reprodução” 

das formas de organização social guarani e kaiowá. Devido a isso, esses povos acabam 

sendo impelidos a sair das reservas e lutar pela expansão do território em que se viram 

confinados. A busca pelo tekoha é uma luta pela existência desses grupos, é a busca pela 

retomada de um modo de vida próprio dos Guarani e Kaiowá, por um modo de 

sociabilidade que caracteriza as relações humanas, tal como elas são concebidas por esses 

grupos. 

Cabe destacar que tais formas de aldeamento e cerceamento do espaço ocupado 

tradicionalmente por esses grupos são apontadas por Pereira (2012) como algo planejado 

pelo Estado brasileiro que atua a favor do setor agropecuarista (como por exemplo a 

empresa MateLaranjeiras). Segundo este autor, essa forma de confinamento dos Guarani 

em pequenas reservas com pouco recursos e rodeadas por propriedades de empresas do 

setor do agronegócio configura-se como um projeto do Estado que transforma as 

populações indígenas em mão de obra próxima e precarizada para essas empresas. O 

tamanho reduzido das reservas demarcadas impossibilita a sobrevivência do grupo, não 

só no que se refere aos meios físicos de subsistência como também aos seus modos 

tradicionais de viver e se organizar socialmente. 

Em um trabalho sobre os Guarani4, Pimentel (2012b) observa que as relações de 

trabalho impostas nesta região implicam em estabelecer relações hierárquicas com os 

                                                           
4 Ver o artigo “Cosmopolítica kaiowá e guarani: Uma crítica ameríndia ao agronegócio” In: RAU v.4 n.2. 

2012. 
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chefes dos postos da FUNAI e capitães, subjugando os índios a relações de poder. Tais 

relações não condizem com o que é expresso pela noção de teko, tal como ela é formulada 

pelos Guarani. Essas relações são a forma de o branco agir. Esse afastamento do seu 

"modo de ser" (teko), por parte dos Guarani, muitas vezes, dificulta a forma de luta por 

recuperação dos territórios. Para os Guarani, a luta política pela demarcação de terras não 

pode ser separada das formas   de atuação ditas "religiosas", de cunho xamanístico. Boa 

parte dos etnógrafos dos Guarani (Pereira, 2006; Pissolato, 2007; Pimentel, 2012a) 

ressaltou a importância das relações mantidas com os espíritos auxiliares, que são ditos 

"donos" dos animais, plantas, elementos naturais e até do "modo de ser” (teko) específico 

dos Guarani. Neste contexto, as relações estabelecidas com outras espécies de sujeitos 

que compõem o cosmos Guarani são fundamentais para que a terra seja considerada boa 

e habitável. Esses seres são os principais "provedores" dos alimentos e, portanto, são uma 

pré-condição para o desenvolvimento da pessoa guarani (Pimentel, 2012(b). p. 143).  

Devo ressaltar que esses conflitos “internos” que marcam as relações 

estabelecidas nas Terras Indígenas não devem sugerir uma reprovação às terras 

demarcadas, mas sim ao modelo instaurado nos contextos apresentados no estado do 

Mato Grosso do Sul. De acordo com a constituição brasileira, a demarcação de reservas 

indígenas é considerada um direito dos povos originários. O que as descrições dos 

conflitos internos às Terras Indígenas nos mostram é a insuficiência do território 

demarcado que não permite com que a população indígena atualize o seu modo particular 

de habitar a terra e sequer tenha condições mínimas de subsistência. Atualmente o que se 

vê, especialmente no Mato Grosso do Sul, é que o território tradicionalmente ocupado 

pelos Guarani, onde eles localizam seus antepassados, está nas mãos do agronegócio. 

Neste contexto, a luta por espaços delimitados e com algum tipo de controle fundiário se 

mostram como uma das poucas saídas, embora, na prática, mesmo as terras já delimitadas 

são desrespeitadas, deflagrando conflitos violentos por terra. Como observaram Almeida 

e Mura: 

Em decorrência das demandas por terra que os índios passam a dar extrema 

relevância ao espaço entendido como superfície fisicamente delimitada, e isto é por 

eles expressado através da categoria de “tekoha” [..] o que corresponderia a um 

esforço indígena atual de conceituar espacialmente as próprias relações sociais. 

(Thomaz de Almeida & Mura, 2004, p. 13) 
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É interessante notar como as atualizações do uso do termo tekoha flutuam entre 

um uso que implica uma noção mais concreta e fixa da espacialidade, mencionado por 

Almeida e Mura (2004), até seus usos mais fluidos e múltiplos dependendo do contexto 

etnográfico descrito. A fluidez e a multiplicidade de significados atribuídos à noção de 

tekoha, indica formas distintas de incorporação do Outro no socius guarani. Se, por um 

lado, o termo pode denotar uma noção de território fixo e com fronteiras definidas, 

principalmente nos contextos de luta pela demarcação de Terras Indígenas, ele também 

conota uma noção mais abstrata, uma categoria do pensamento guarani que indica um 

modo de ser especificamente humano, um regime de sociabilidade próprio desses povos 

que pode ser descrito como um desenho com bordas falhas, que se abre para a 

incorporação de outros sujeitos para se estabelecer e continuar (re)existindo.  

Quando aponto isso, logo penso no artigo “O mármore e a murta: sobre a 

inconstância da alma selvagem” de Eduardo Viveiros de Castro. Neste artigo, o autor se 

volta aos textos quinhentistas sobre os povos tupinambás que habitavam a costa brasileira 

e, principalmente, para os textos produzidos pelos missionários jesuítas que relatam o 

processo de conversão desses povos. Descritos como povos “sem fé, lei ou rei,”, os povos 

falantes de línguas tupi caracterizavam-se, conforme demonstra Viveiros de Castro, pela 

sua “abertura ao Outro” (Lévi-Strauss, 1993). Assim, Viveiros de Castro argumenta que 

a relação com o Outro, o que inclui inimigos tradicionais e também os brancos, é 

indispensável para a existência da sociedade Tupinambá. Nas palavras deste autor: 

Deuses, inimigos, europeus eram figuras da afinidade potencial, 

modalizações de uma alteridade que atraía e devia ser atraída; uma alteridade 

sem a qual o mundo soçobraria na indiferença e na paralisia. (Viveiros de 

Castro, {2017] 2002. p.179) 

Dessa relação, apresentada na citação a cima, a alteridade se mostra central como 

o caminho da troca e não da identidade única. O que eu queria destacar mais 

enfaticamente, são as consequências da não possibilidade de troca, que Viveiros de Castro 

grifa como o fim da não existência da diferença e da paralisia. Nesse caso, essas relações 

de negação de Um são combustíveis de transformação e da forma de pensar dos 

Tupinambá. Fazendo um paralelo com a forma de pensar Guarani sobre o território, é 

indispensável a troca relacional com a terra e como veremos mais a frente, nesse capitulo, 

quando isso não existe, existe uma motriz que propicia o movimento, a migração.  



24 
 

   
 

Neste sentido, a alteridade se mostra central para descrever o que se entende por 

relação social neste contexto etnográfico. Aqui a identidade grupal só pode se produzir a 

partir de uma relação de alteridade. Sem o Outro, a sociedade se torna estéril, como 

demonstra Viveiros de Castro (2002). É preciso capturar agências estrangeiras (pela via 

da troca, guerra e predação) para que se reproduza as relações de sociabilidade no interior 

do socius. Penso que o conceito guarani de tekoha, definido com um "modo de ser/ estar" 

na terra também implica igualmente no estabelecimento de relações de alteridade. 

Por muito tempo se olhou para a categoria tekoha como se os componentes da 

cultura guarani estivessem sendo projetados em um espaço fixo, em um lugar 

geograficamente situado (Meliá, 1986; Chamorro,1995). Como se a noção de espaço 

indicasse algo pré-existente que independe das relações sociais. No entanto, o que a noção 

de tekoha parece indicar é justamente o contrário: o espaço é definido como um "modo 

de ser" que atualiza um modelo de sociabilidade específico. Neste sentido, o lugar só pode 

ser definido pelas relações sociais que o constituem, ele não é anterior às relações. 

Ao falarmos sobre outras formas de existência, neste caso a dos povos indígenas, 

há uma concepção de lugar que existe a partir da agência de Outro e não como um espaço 

material, por assim dizer, que vai se estabelecer como tal. É como se, de acordo como a 

noção de tekoha, o lugar só existisse como na medida em que se estabelecem relações 

sociais com os seres que o habitam, ou, na medida em que as pessoas o concebem como 

um lugar de ação da cultura, e não da natureza.  

Assim, devo ressaltar que as noções de Cultura e de Natureza, tal como definidas 

pelo pensamento ocidental, não correspondem às noções guarani que, como vimos, não 

concebem o espaço/território como algo natural e dado, que existe independentemente 

das relações que o constituem5. Para os Guarani e Kaiowá, a terra e os seres que a povoam 

são dotados de agência. Muitas vezes essa noção é expressa pelo termo “dono" para 

indicar espíritos donos dos animais e dos fenômenos que nós classificamos como naturais. 

É justamente e a presença desses seres descritos como “donos" dos lugares e dos animais 

que indica se um local é uma terra boa para se realizar o nhandereko (modo de ser 

guarani). Nos processos de luta por demarcação de terra, os Guarani não estão lutando 

apenas por um espaço físico, “natural”, como nós o concebemos, mas por um modo de 

                                                           
5 Sobre a diferenciação da Natureza e Cultura ver “Outras Naturezas, Outras Cultura” de Philippe Descola 

(2016) 
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vida específico que permite com que eles possam existir de acordo com seus ideais de 

sociabilidade.  

Dessa maneira, procurarei esclarecer algumas dessas questões sobre a intenção 

de se mover ações em busca de um lugar melhor e a temática de mobilidade, abordando 

isso a partir da etnografia do subgrupo guarani mbya, a partir da pesquisa desenvolvida 

pela antropóloga Elizabeth Pissolato na aldeia de Parati Mirim e Araponga, ambas no 

estado do Rio de Janeiro. Nesse contexto, tais questões se apresentam como centrais e 

constituem a temática de seu livro. 

O tema da mobilidade Guarani e da busca da terra se males é central na descrição 

etnográfica desses grupos (Heléne Clastres [1978], Nimuendaju [1914], Schaden [1974]). 

De acordo com a etnografia de Elizabeth Pissolato sobre um subgrupo Guarani Mbya que 

vivem nas aldeias de Parati Mirim e Araponga, ambas no estado do Rio de Janeiro, tais 

questões se apresentam como centrais para a compreensão do significado atribuído à 

noção de teko. 

Segundo esta autora:  

[...] elementos da mitologia, do ritual, orientações ou “leis” (teko) 

que devem reger as práticas humanas na Terra em várias matérias. A 

preocupação com a afirmação do caráter autóctone do pensamento religioso 

guarani” (Pissolato, 2008. p. 101) 

Assim a autora aponta que o teko é indissociável de um sentido existir na terra, 

é uma relação de interdependência em que, para se ter as práticas religiosas, rituais, 

sociais, culturais, precisa-se se existir uma consonância entre a terra e essas formas de 

vivencia. Aqui a elucidação da autora destaca que o caráter autóctone do pensamento 

guarani é central na compreensão de que sem a terra não há teko e de que sem a sabedoria 

dos antigos e da preservação dessas práticas vinculadas a um modo de ser próprio dos 

Guarani não há garantia de tekoha. 

É importante salientar que a terminologia teko é geral, para qualquer modo de 

ser. Cada ente existente tem seu modo próprio e exclusivo de ser. Essa palavra designa as 

práticas e éticas comportamentais individuais e de um grupo. Sobre as multiplicidades de 

“modos de ser” a antropóloga Elizabeth Pissolato exemplifica alguns existentes: 

Aparecem, assim, formas como: 1) teko joja, sistema de valores que 

regem a economia de reciprocidade; 2) teko marangatu, sistema de crenças 
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religiosas; 3) teko vai, forma incorreta de proceder, vida má, incorreta, sem 

sentido: etc. (Pereira, 1999. p. 186) 

Elizabeth Pissolato (op.cit) traz também uma reflexão em seu livro sobre essa 

dicotomia que parece marcante no modo de ser guarani sobre o antagonismo do “bem” e 

do “mal”, principalmente nos reflexos sobre o modo de ser. Na bibliografia antropológica 

sobre esses povos (Guarani, Kaiowá, Aché) muito se explorou a questão da “terra sem 

males”, descrito por alguns autores como um local a ser encontrado e no qual se realizaria 

a vida “boa/bela”, onde se estaria livre dos sofrimentos que marcam a vida terrena 

cotidiana. No entanto, para esta autora, as recorrentes migrações dos Guarani não são 

motivadas pela busca de algo externo à sociabilidade, como a busca da terra sem mal. O 

que motivaria a extrema mobilidade dos Guarani seria o “desconforto” interno à 

sociedade que cria essa ação de sair e buscar um lugar em que é possível realizar com 

plenitude o modo de ser próprio dos Guarani e que costuma ser descrito na bibliografia 

como "bom".  

É interessante ressaltar essa oposição do “bom” e “ruim” na cosmologia guarani. 

Esse dualismo é recorrente nas descrições desses povos e está diretamente ligado a 

determinados aspectos da ‘religiosidade’ e das formas culturais e sociais caracterizam 

essa forma especificar de ser Guarani. Essa busca pela vida “boa”, livre dos sofrimentos, 

tem sido relacionada à mobilidade Guarani e também se atualiza nos processos de de luta 

e retomada de seus territórios. Abordarei este assunto no próximo capítulo. 

Para a compreensão da nação guarani de tekoha também é importante salientar 

a questão da mobilidade dos grupos guarani. Muitas etnografias ressaltam que o caminhar 

e a prática de não se fixar em um lugar por muito tempo é algo predominante na 

sociabilidade desses povos (Pissolato, 2007; Pierri, 2013; Clastres, 1978). Essas 

etnografias enfatizam que a busca por lugares "melhores" para realizar seu modo de vida 

próprio é algo constituinte da própria categoria de tekoha. De acordo com Pissolato: 

[...] um ethos caminhante que estaria dado desde o início pelos criadores 

dos humanos (Guarani) na Terra, que orientaria a caminhar e reproduzir um 

¨verdadeiro¨ modo de vida. Este compreende a prática de cultivar e "espalhar" 

sementes, um modo apropriado de convivência e uma "espiritualidade guarani". (p. 

109. Pissolato, 2007) 

Dessa forma, para os Guarani existe uma característica própria de pensamento 

que propicia o movimento, a saída, o caminhar. Assim, quando apresentei anteriormente 
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neste capítulo o caso das Reservas Indígenas no Mato Grosso do Sul que se caracterizam 

pelo contingente de Kaiowá “aprisionados” em um espaço muito pequeno incapaz de 

garantir condições mínimas de subsistência, gostaria de acrescentar que outro fator que 

leva à saída das Terras Indígenas é essa característica descrita como “espiritualidade 

guarani”, como afirmou Pissolato. Quando não se pode atualizar seu modo de ser próprio, 

os Guarani escolhem “migrar” para os espaços que se sabe que pode se existir melhor. A 

mobilidade é, neste caso, constituinte desse modo de ser Guarani implicado na noção de 

teko que venho descrevendo aqui. De acordo com Pissolato: 

Em minha pesquisa contribui principalmente para uma abordagem do 

“modo de ser” (mbya) como expressão de uma forma social que implica justamente a 

não-fixação de unidades, ou seja, na construção e refazimento constante de 

proximidades e distanciamentos sociais, que se combina com uma ética de buscar 

continuadamente maneiras mais aproximadas de realizar o (próprio) “costume”. (p. 

118. Pissolato, 2007) 

Dessa forma, Pissolato revela esse caráter adaptável e maleável do pensar e 

exercer o teko. Poderia parecer contraditório uma noção de “modo de ser e de estar” na 

terra marcada justamente pela mobilidade e a busca pela demarcação de terras indígenas 

por parte do Guarani. No entanto, isso não é, ao meu ver, uma contradição, pois no atual 

contexto histórico, em que esses povos foram expulsos de seus territórios originais, é 

preciso lutar pela delimitação de espaços maiores onde eles possam exercer seus modos 

de exost6encia específicos sem serem transformados em mão de obra barata e precarizada 

pelo setor do agronegócio, especialmente no caso do Mato Grosso do Sul. A terra é, assim, 

fundamental para a manutenção de um modo de existência próprio dos Guarani. 

O que se pode perceber ao analisar a literatura antropológica sobre os Guarani, 

com enfoque na noção de tekoha, é que existe algo que se sobrepõem à mera insatisfação 

dos Guarani com o fato de não terem suas terras demarcadas e com a ideia de que a 

"natureza", como nós ocidentais a classificamos, esteja a se extinguir, principalmente 

nesses contextos. Faz parte do próprio “modo de ser” Guarani exercer atualizar a relação 

com as diferentes formas de sujeitos que habitam o cosmos guarani e aquilo que 

chamamos de Natureza. Essa relação nunca foi "equilibrada" e “pacífica”. A história do 

contato dos povos indígenas com os brancos produziu diversos processos de violências 

atrozes contra essas populações e intensificou não só o desequilíbrio como a possibilidade 

de extinção dessa população e de seu modo de vida. No próximo capítulo pretendo 

demonstrar que, por traz de um aparente discurso fatídico, existe luta e resistência. 
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Procurei argumentar até aqui que o termo tekoha de tem um significado fixo, 

mas a forma como ele é usado e atualizado pelos Guarani e Kaiowá se mostra diversa e 

múltipla. Não se trata, contudo, de uma atualização no sentido de ressignificar o termo. 

Os Guarani e Kaiowá não dão um novo significado para tekoha, mas sim, talvez, um novo 

uso. De acordo com o contexto, isso é demonstrado nas práticas cotidianas e 

especialmente pelos processos de retomada de seus territórios. 

Posto isso, se faz importante retomar um ponto brevemente mencionado tanto 

na introdução quanto no início desse capitulo. Principalmente ao se tratar de contextos de 

luta por terras e suas respectivas demarcações, no Mato Grosso do Sul. Neste estado há 

um altíssimo número de indígenas em reservas que não os comportam espacialmente, mas 

que os coloca em situação de vulnerabilidade por serem áreas descampadas, sem nenhum 

tipo de recurso considerado como mantenedor das formas tradicionais, como prevê o art. 

231 da constituição brasileira. Além de dividir o espaço das minúsculas reservas com 

outros grupos étnicos, o que gera conflitos internos entre os povos indígenas dessa região.  

Na literatura antropológica muito se falou de "aculturação" de povos indígenas, 

principalmente dos grupos Guaranis. Muitos estudos descreverem como a “cultura" dos 

brancos é “absorvida” pelos povos ameríndios. Eu prefiro entender esse processo a que 

alguns autores se referiram como “aculturação”, como um processo antropofágico, 

marcado pela captura do Outro, tal como descrito por Viveiros de Castro (2002) ao falar 

do processo de conversão dos Tupinambá seiscentistas. 

Dessa forma, é importante salientar que tekoha não pode ser resumido a uma 

projeção de um modo de ser (teko) sobre um espaço geográfico. O oposto também não é 

verdadeiro: o espaço geográfico não antecede é algo naturalmente dato, dotado de 

características políticas, religiosas, cosmológicas específicas (ex.: lugar dos 

antepassados) que institui o tekoha. O que a noção de tekoha parece indicar é uma relação 

que constitui um espaço que se constitui a partir ou através dela. Assim, o espaço 

“específico” e teko (modo de ser) não é algo pré-concebido ou estático no espaço. É algo 

que se cria a partir a partir de relações em um amplo universo de socialidade.  

Assim é fundamental olhar para como essas relações com a terra se dão através 

da cosmologia e religiosidade desses grupos, onde o vínculo com os espíritos ditos 

"donos" da terra, a reza e tudo que isso se propõe e propicia para a existência da concepção 

do território vão ser trabalhados no próximo capitulo. Se mostra importante fazer uma 
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reunião dessas características e processos da cosmologia guarani, por que ela é suporte 

fundamental para toda a construção do discurso de luta e a execução deste. 
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Capítulo II - Relações cosmopolíticas, xamanismo, reza: o que nos 

dizem os Guarani sobre a terra e como fazem para recuperá-la. 

 

A proposta deste capitulo é investigar e discutir a cosmopolítica guarani. Uso o 

termo cosmopolítica, tal como formulado por Stangers (2007), no sentido de tomar a ação 

política no sentido mais amplo sugerido, neste caso, pelas cosmologias ameríndias, 

incluindo relações com uma miríade de seres humanos e não humanos com os quais se 

pode estabelecer relações sociais. A partir de algumas etnografias sobre os subgrupos 

Nhandeva, Mbya e Kaiowá (Pereira, 2006; Pissolato, 2007; Mura, 2006; Pimentel, 2012; 

Benites, 2014) procuro explicitar como são produzidas as relações de alteridade 

estabelecidas com as múltiplas espécies de sujeitos que povoam cosmo guarani. Neste 

capitulo, especificamente, não pretendo comparar a cosmologia ou a metafísica guarani e 

aquela que chamamos genericamente de cosmologia ou metafísica ocidental. Me 

debruçarei sobre a relação que os grupos Guarani estabelecem com as divindades e os 

espíritos que povoam a cosmologia e o que se chamou de “religiosidade” guarani. Para 

isso, apresentarei brevemente alguns aspectos da noção de pessoa para esses povos e 

como ela é indissociável da relação com essas figuras de alteridade, enfatizando como a 

relação com a terra é fundamental para entender essa noção. Colocado isso, partirei para 

uma discussão mais aprofundada sobre o xamanismo e as relações de alteridade 

estabelecidas com outras espécies de sujeitos (deuses e espíritos auxiliadores), chamando 

a atenção para as relações estabelecidas no contexto do xamanismo e a noção guarani de 

territorialidade que implica em um “modo de ser” próprio guarani e que se manifesta na 

retomada dos tekohas. 

Por fim, irei focalizar as propostas e as formas de organização das lideranças 

indígenas frente à problemática da ameaça aos direitos indígenas no Brasil, tanto por parte 

do Estado – através de emendas constitucionais – como por parte de setores da sociedade 

civil – através das ações de fazendeiros locais - que não reconhecem os direitos 

constitucionalmente assegurados aos povos indígenas. Dessa forma, pretendo demonstrar 

como os movimentos indígenas de luta por terra são organizados e como isso inclui, 

necessariamente, a religiosidade e as atividades xamânicas, também chamadas de 

pajelanças pelos Guarani. Veremos, a partir das etnografias consultadas, como as 

atividades religiosas e políticas se colocam no mesmo campo, são construídas e praticadas 
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de forma interligadas. Dito de outro modo, do ponto de vista dos Guarani, as ações 

religiosas ou xamânicas e as ações políticas não são concebidas como práticas distintas. 

Quando falamos de grupos Guarani é impossível não nos reportarmos às 

referências históricas repletas de descrições das práticas religiosas desses grupos. Muitas 

dessas descrições ressaltam os movimentos messiânicos e de catequização pelos quais 

passaram os grupos Guarani. Há também muitas referências aos rituais e ao que alguns 

autores consideraram como um sincretismo entre as práticas religiosas tradicionais e os 

rituais do cristianismo (Schaden, 1974; Clastres, H., 1978 e Cardogan, 1995). Uma das 

imagens que se produziu historicamente sobre os Guarani, por conta da longa atividade 

dos missionários entre esses povos, foi a de “índios religiosos” e “mansos”, o que levou 

à interpretação de que eles seriam mais predispostos a serem “convertidos”. 

Sendo assim, se faz necessário destacar que uma parte da bibliografia sobre os 

Guarani é muito marcada pelo discurso cristão, principalmente aquela produzida pelas 

missões de catequização. Assim, a incorporação de um discurso marcado pela oposição 

entre as noções de “bem” e “mal”, ou  a oposição entre “correto” e, portanto digno de 

recompensa, e “errado”, o que acarretaria em algum tipo de punição, é muito marcante e 

presente quando se fala do pensamento e da cultura guarani desde um ponto de vista 

cristão ou missionário. O que acho interessante é que essas noções foram apropriadas 

pelos Guarani de modo que não podem ser opostas a outras concepções ditas mais 

“tradicionais”. Como veremos, os discursos dos “antigos” (modo como os Guarani se 

referem ao período anterior ao contato com os europeus) proferidos pelos xamãs já são 

completamente tomados por essas dicotomias. Segundo Pissolato (2012), essas noções 

são importantes para se entender os movimentos migratórios dos Guarani, e também os 

processos de luta pela demarcação de seu território. Os tekoha, como vimos, são 

sobretudo “modos de ser” que devem ser atualizados e que permitem a existência dos 

grupos de acordo com um ideal guarani de sociabilidade. 

Assim, o xamanismo torna-se fundamental para explorar essas questões. É 

através das práticas xamânicas que se atualizam relações com outros mundos, outros 

seres. O xamã ou líder religioso é, neste sentido, uma figura fundamental. Só ele pode ver 

e transitar entre mundos distintos definindo o que seria a noção de pessoa humana para 

os Guarani (Ava Guarani e Ava Kaiowá6). O objetivo do próximo tópico é demonstrar 

                                                           
6Ava significa Homem. É o referente a humano, ou seja, pessoa Guarani e Kaiowá. 
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mais detalhadamente como todos esses aspectos são fundamentais para se compreender 

a forma própria de pensar desses grupos indígenas e como elas determinam os processos 

de luta pelo território. 

Construção da Pessoa Guarani 

Uma questão que se presenta como central na construção da pessoa guarani: a 

noção de nhe`ë, geralmente traduzida como alma. A presença do nhe`ë (alma) é 

fundamental para que a pessoa possa existir como om ser humano (ava guarani). Muitas 

etnografias descrevem uma dualidade em relação à noção de alma. Há dois tipos de alma, 

uma (nhe’ë) é a alma enviada pelos deuses, que é ligada à linguagem, à fala e que voltará 

para o plano divino após o fim do corpo físico. Em um artigo sobre os Guarani, Carlos 

Fausto apresenta resumidamente, a partir dos textos de Curt Nimuendajú sobre os mbya, 

essa dubiedade anímica: 

Onde encontramos uma dicotomia entre dois princípios anímicos 

que, simplificando, podem ser caracterizados como uma alma “divina” e outra, 

“animal”. A primeira é normalmente chamada de Ayvu ou Ñe’ë e traduzida 

por alma-palavra. Sua origem é divina e cabe ao xamã determinar sua fonte 

durante a cerimônia de nominação. Por meio do canto, ele indaga das várias 

divindades a procedência da alma e o seu nome.  (Fausto, 2005. p.396) 

Já a outra “parte” da alma (angue) é a marcada pela animalidade, dotada de 

impulsos violentos, ferozes, o que torna uma pessoa terrena, por fim, o que promove a 

morte do corpo. Pissolato também diz que essa alma é o que provocaria o comportamento 

imperfeito dos humanos em vida, e que os mbya não a classificam como uma alma 

“animal”, mas sim fazem a distinção entre alma divina, celeste e uma alma que se 

aproximaria da noção de espectro terrestre (Pissolato, 2012 p. 255-256.). Essa dualidade 

da alma não é enxergada pelo eixo de oposição bem e mal, que marcou muito uma 

determinada literatura sobre os Guarani. Essa dualidade é algo que caracteriza o ser 

guarani, a noção de pessoa, tal como definida pelos Guarani., constituída por uma alma 

dupla (uma celeste e outra terrena, uma divina e outra animal).  

Além dessa dualidade que caracteriza a noção de alma para os Guarani, algumas 

etnografias (Chamorro, 2008; Pimentel, 2012) enfatizam também a importância da 

alimentação para a constituição da pessoa.  
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Como demostrado no texto supracitado, a condição humana é algo instável e que 

pode ser “perdida” a qualquer momento, por isso as populações indígenas prezam tanto 

por interferir física e/ou espiritualmente seus corpos (reais e não) para a preservação de 

sua humanidade. Com os guaranis, não é diferente. Dessa forma, o que pude perceber, é 

que não é tão gravado “externamente” (com enfeites, corporais, escarificações, 

perfurações), mas a substancialização (por meio da alimentação, principalmente) é algo 

central para a construção da pessoa e do modo bom de viver. Como descrito por Pimentel 

no trecho a seguir: 

(...) o modo de ser propriamente kaiowa/guarani implica também 

uma forma própria de alimentar-se, é fundamental na definição dos modos 

apropriados de viver e no contraste com os modos dos karaí. Mais ainda, esse 

impulso expresso na fala de Atanásio mostra que, se o xamanismo guarani 

enfatiza a necessidade de comer adequadamente para ascender, ocupar uma 

terra capaz de produzir essa alimentação é uma pré-condição para o 

desenvolvimento pessoal almejado pelos xamãs, associado à leveza e a 

purificação (Pimentel. 2012 (b). p. 144) 

Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro (1979), escrevendo sobre a centralidade 

das noções relacionadas à fabricação do corpo e da pessoa nas sociedades ameríndias, 

demonstraram que, por não ser concebida como dada, a condição humana é algo instável 

e que pode ser “perdida” a qualquer momento. É neste sentido que as práticas e as 

intervenções no corpo, foco central da maior parte das ações rituais e cotidianas entre as 

populações indígenas devem ser entendidas. Trata-se de modos de garantir e de produzir 

a humanidade de um corpo para que ele se constitua como um corpo plenamente humano 

contra a possibilidade constante de transformação. O caso dos Guarani não é diferente. 

Dessa forma, a intervenção sobre o corpo, especialmente através da alimentação e das 

noções de comensalidade e de consubstancialidade (comer junto e partilhar as mesmas 

substâncias corporais), é algo central para a construção da pessoa e do modo bom de viver 

de acordo com a noção de sociabilidade guarani. 

Pereira (1999, p. 189) em sua dissertação sobre a organização social e parentesco 

Kaiowá, ressalta a importância do o xamã/líder religioso para se entender a organização 

social dos grupos Guarani. O xamã é descrito como uma figura de prestigio pertencente 

a uma parentela (te’ye). Assim, muitos são também, líderes de famílias extensas e é a eles 

que se recorrem nas situações de conflitos.  Ainda de acordo com Pereira (op. Cit), a 

forma de organização social guarani corresponde a um conjunto de grupos autônomos em 



34 
 

   
 

suas decisões em relação a outras parentelas. No entanto, apesar da autonomia dos grupos 

há uma valorização das decisões comuns.  

Sobre esse ponto Mura (2006) observou que: 

 A necessidade dos parentes estarem unidos e de apoiarem uns aos 

outros (mbojeko), faz com que a família que se constitui na Terra queira manter 

juntos os ayvu, razão pela qual se procura constantemente reter o máximo 

possível as almas espirituais em seus respectivos corpos. É especialmente neste 

caso que a noção de jekoha (suporte) se faz relevante, visto que uma família 

bem assentada em seu espaço territorial e bem apoiada em seus chefes (tamõi 

e jari) permite uma maior estabilidade das relações familiares, favorecendo 

assim a determinação de um teko mbojeko porã, isto é, um modo de ser 

baseado em boas relações mútuas. Por sua vez, o determinar-se destes 

comportamentos mútuos é sintomático da manifestação do tão procurado “bom 

viver” (tekove porã).  (Mura, 2006. p.257) 

Como demonstra Mura (op. Cit), sempre há um movimento de busca pelas 

melhores formas de se viver em comunidade que constitui um modo de ser bom e próprio 

dos Guarani. Essa dualidade da alma, a dualidade entre as formas de ser/estar no mundo 

é o que promoveria uma abertura ao Outro, característica do pensamento ameríndio. O 

pensamento bipartido dos ameríndios, apresentado por Lévi-Strauss (1993[1991]), é o 

que sempre geraria um terceiro termo que consequentemente se opõem a outro. Esse 

dualismo instável e em perpétuo desequilíbrio é evidente na noção guarani de alma que 

confere ao corpo uma instabilidade constante.  

Essa instabilidade e fluxo de movimento, mobilidade, mudança, seria uma 

proposição para essa busca por esse espaço, lugar e até o próprio modo de ser correto 

(nhandereko) constante. Já existiria, assim, um ímpeto de movimentação e busca por 

lugares e caminhos outros ou que foram deixados/removidos, por essa lógica. Ao se 

depararem com uma situação histórica marcada pela extrema violência e pela recusa de 

direitos básicos para sobrevivência, como o direito à terra, se potencializa o impulso pela 

ação de retornar e buscar tais espaços (reais e virtuais). 

 

Xamanismo Guarani e Kaiowá 

Na literatura antropológicas o xamanismo indígena se encontra ligado à lógica 

do ritual, do contato com as divindades e espíritos, assim como aos cuidados ligados ao 
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adoecimento das pessoas e à esfera anímica. Boa parte das etnografias consultadas 

(Pissolato, 2007; Pimentel, 2012; Benites, 2014) descrevem que o xamã precisa estar em 

contato com esses outros seres, em outros mundos, para efetuar as curas. Neste caso, não 

é o xamã propriamente que realiza tais feitos, já que, sem o auxílio ou até a intervenção 

direta desses seres, não se realiza curas ou se obtém caça, chuva, colheita e etc. 

Como já se observou, a dicotomia bem X mal é muito pressente nas cosmologias 

guarani. E a figura do xamã é central para a preservação e compartilhamento dos saberes 

que são transmitidos por Nhanderú, para a preservação e o exercício das formas boas de 

se viver. As formas de viver dos “antigos”, é vista como a melhor, mais ordeira, como a 

que promove o “bem viver” (Mura, 2006). Isso promove um equilíbrio cósmico. O xamã, 

como um diplomata entre mundos diferentes, no caso Guarani, é mais visto como uma 

figura que detém saberes dos deuses e outros seres para se ter o teko porã (boa forma de 

agir). Devo ressaltar que, como já mencionei anteriormente, a relação com esses seres é 

concebida nos termos da consanguinidade, geralmente descrita do idioma da filiação. 

Além dessas características de prestigio como uma liderança, pessoa que detém 

de muitos saberes sobre os tempos antigos e como aquele que tem essa aptidão de 

ver/ouvir e principalmente se comunicar com esses espíritos e deuses. Em consequência 

disso, ele tem a capacidade de identificar doenças e trata-las, se elas foram causadas por 

resultado de algum não cumprimento de aviso sobre a forma correta de agir segundo os 

costumes deles próprios, por envolvimento com algum desses seres/espíritos e/ou por a 

desobediência com as regras cosmológicas e de “aliança” com estes, podendo causar 

diversos males. Sobre essa capacidade xamânica de curar e detectar doenças, Pissolato 

descreve: 

Nas aldeias mbya são chamados pajés ou opita’i va’e os que 

disponibilizam regulamente um conhecimento especializado para o tratamento 

de processos que afligem as pessoas, mais precisamente aquelas que são 

capazes de “ver a doença” ou “saber o que acontece” com alguém que sente 

algum incomodo, podendo estar ou não estes xamãs homens ou mulheres na 

pratica ligados diretamente às atividades de reza e de cura. (p.342. Pissolato, 

2012) 

Pissolato (op.cit) apresenta, assim, uma diferenciação entre formas de 

xamanismo. A atuação xamânica e as atividades de reza e de cura não precisam 

necessariamente estar vinculadas a uma única pessoa. Atualmente, tem se observado uma 
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diminuição quantitativa de xamãs e até de determinados rituais, especialmente no caso 

dos mais jovens que vêm se distanciando dessas atividades em decorrência do tipo de 

vida que se tem hoje (causada principalmente pela fatal de terras). Há um aumento na 

dependência dos Guarani dos produtos industrializados dos brancos. Sem terra para 

plantar roças, é preciso recorrer a outras formas de se ganhar dinheiro para comprar 

alimentos, o que os torna consumidores das “coisas” dos brancos. 

Pissolato (op. Cit) também destaca que o xamã seria alguém que detém os 

saberes sobre a forma correta e própria de viver dos Guarani. Neste sentido, tentar 

preservar esse conhecimento e essas práticas são umas das funções fundamentais do xamã 

guarani. Sem elas é quase impossível que as outras potencialidades e habilidades 

xamânicas possam existir. O conhecimento xamânico para os Guarani não atua sobre as 

instancias dos outros, principalmente dos brancos. Como explicitado por Pissolato no 

seguinte trecho: 

 “Proponho que o discurso que afirma o xamã como o guardião do 

nhandereko, o “bom” modo coletivo de viver, identificado ao que também se designa 

como a maneira correta de vida dos “antigos”, só se constrói como uma perspectiva 

que estaria sempre em negociação com a realidade mais abrangente capaz de originar 

muitos pontos de vista que não aquele do xamã que encabeça um determinado grupo 

em um dado momento.” (Pissolato, 2012. p.338) 

Para além dessas características mais amplas do xamanismo, acho importante 

destacar as relações com essas subjetividades outras, principalmente as que são 

identificadas como “donos” (járy/jará). Essas relações são fundamentais para se entender 

um pouco melhor a organização cosmológica e a centralidade da religiosidade e do 

xamanismo Guarani e kaiowá nos processos de luta política. Essas subjetividades são 

concebidas como os “donos” de tudo aquilo que proporciona a vida para os Guarani. 

Deste modo, manter um bom relacionamento com essas outras formas de subjetividade 

depende do conhecimento que os xamãs possuem sobre cada uma delas e sobre seus 

modos de atuação. A esse respeito, Mura (2006) observa: 

 “Devemos considerar que o Cosmo, conforme o entendimento dos 

Kaiowá, contempla a existência de seres, objetos e lugares organizados em 

domínios sob o controle de diversos járy.” (Mura, 2006. p. 251) 

É interessante salientar, que essa organização sociocósmica apresenta um 

modelo hierárquico bem definido. Os deuses em seu “panteão” se dispõem em uma 
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categoria mais “elevada”. Seus modos de ser são tidos sempre como exemplares e a vida 

guarani e kaiowá é vivida, na medida do possível, procurando seguir esse exemplo de 

deuses que estavam aqui quando os antigos viviam. O afastamento desses modos de vida 

característicos dos deuses e dos antigos consequentemente leva ao afastamento desses 

seres e divindades.  

Os xamãs precisam atravessar os domínios desses seres para que possam obter 

o conhecimento necessário para se relacionar com eles e para curar os doentes ou atuar 

sobre os vivos. Tudo o que existe no mundo tem um dono e isso acarreta consequências 

e obrigações que devem ser cumpridas, tanto pelos donos, como por aquele pelo qual se 

“pertence” (aquilo que se é dono). Se este for dotado de agência: muitas vezes é uma 

relação de interdependência.  Como apresentado por Mura a seguir: 

 No Cosmo atual todos os elementos que o compõem possuem donos, 

constituindo domínios e respondendo a uma lógica extremamente significativa no 

processo de hierarquização do Universo. Neste sentido, dependendo do ser ou 

elemento e de onde estes procedem, terão associados járy, cujos poderes podem variar 

muito, seguindo a escala hierárquica e a posição com relação à Yvy Rendy. Isto não 

se refere tão somente aos espíritos guardiães, mas também às próprias humanidades, 

cujos membros possuem objetos e espaços de jurisdição hierarquicamente 

organizados, segundo os princípios de organização social e política. (Mura, 2006. 

p.235) 

Como apontado a cima, as noções de maestria e o domínio são aplicadas a 

distintos elementos. Como já mencionado, o xamã só tem controle sobre aqueles 

elementos que fazem parte da cosmologia própria dos Guarani, ou seja, sobre o que ele 

conhece. Ele tem o conhecimento de rezas próprias para se comunicar com esses seres. 

Atingir esses domínios é uma função praticamente exclusiva do xamã que é, assim, 

definido como alguém que precisa conhecer esse Outro, especificamente os caminhos 

para se alcançar esses espaços, outros planos. Para isso, ele faz uso da reza e de cantos 

específicos de cada domínio, como auxílio do tabaco.  

Sobre essa passagem entre domínios próprios, Fabio Mura diz: 

 “Existem, porém, marcantes diferenças sobre como conduzir ou 

obter passagem entre domínios, isto depende do tipo de elemento que se 

pretende adquirir. Quando se trata de relaciona-se com So’o járy (o dono dos 

animais de caça) para obter carne necessária para a sobrevivência,  com Kaja’a 

(a dona das águas) para realizar uma boa pescaria, com Ka’aguy Ava Ete (o 
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dono do mato) para não ser importunado quando se coleta frutos, ervas 

medicinais e materiais necessários para a construção de residências e 

utensílios, com Jakaira (o dono da agricultura) para ter uma boa colheita etc., 

os Kaiowa recorrem a diversos ñembo’, isto é, orações específicas para dirigir-

se a esses járy, cuja eficácia, em situações favoráveis, é considerada infalível. 

Quando, porém, as ações são voltadas para um relacionamento interétnico, cuja 

intencionalidade é a de obter objetos procedentes do domínio dos “brancos” – 

ou dos donos (járy) relacionados a esta humanidade –, os Kaiowa encontram-

se “desarmados”; não possuem eles ñembo’e para tal propósito.” (Mura, 2006 

p. 251) 

As descrições e explicações sobre essa temática da maestria e domínio, 

enfatizam um campo vasto de “tipos” e variantes de espíritos ditos “donos” e de outras 

subjetividades “sobre-humanas” presentes no cosmo guarani. Isso requer muita sabedoria 

sobre as histórias orais, histórias dos tempos antigos por partes dos xamãs. Requer o 

entendimento sobre os domínios e patamares, ou mundos, outros. Cabe ao xamã se 

envolver e estabelecer relações com esses tipos de seres para que as vidas dos homens 

(Guarani) sejam mantidas e preservadas. Dessa forma, as concepções e entendimentos 

dos Guarani sobre os jára (donos ou mestres) é muito complexa, repleta de detalhes e 

idiossincrasias que tornam difícil estabelecer uma uniformidade ao tentar apresentar as 

relações que eles estabelecem com essas outras agências, cada uma é única e requer uma 

forma específica de entrada nesse campo relacional. Sobre essa ampla gama de divindades 

e seres, Pimentel esclarece: 

Uma de suas características mais marcantes é a de incluírem os jára 

(donos ou senhores) de diferentes domínios ou seres (como as nascentes e rios, 

ou determinadas árvores, ou animais, ou plantas da lavoura). Aos jára cabe 

cuidar de determinado lugar, ou espécie, ou gênero de coisas. Entre os deuses 

maiores, fala-se de Ñandejára (o Senhor de todos). Também se fala, 

genericamente, dos Tekojára (donos do “modo de ser”). Já os karai, os brancos, 

são os platajára, donos do dinheiro – ou seja, trata-se de uma ideia de escopo 

verdadeiramente amplo. (Pimentel, 2012. p. 216.) 

A relação com as divindades e outros seres espirituais (principalmente os járy 

[donos], que são promotores dos espaços/coisas/animais essenciais para se manter a vida 

na terra) se estabelecem pela via da consanguinidade e não da afinidade, como visto nas 

relações desse tipo descritas nas etnografias desses outros povos indígenas amazônicos. 

Esses seres que se encontram em planos outros, diferentes daqueles nos quais os Guarani 

vivem, são considerados por estes como “pais”, “avós”, “irmãos”. Dessa forma, a relação 
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estabelecida é pelo idioma da consanguinidade. Assim “os pais” tem a função de 

promover a vida “aos filhos”, mas, para que isso aconteça, os “filhos”, no caso os Guarani, 

devem seguir as normas e regras que Nhanderú (o criador) deseja para terem esses 

benefícios. Esses deuses e seres-espirituais são a fonte exclusiva das capacidades 

existenciais para a vida humana, tal como ela é concebida pelos Guarani (Pissolato, 2008). 

Sendo assim, pode-se observar que o relacionamento e a proximidade desses 

seres com os Guarani é essencial para a vida desses povos. Essas existências são vistas 

como fundamentais para a possibilidade da vida do ponto de vista dos Guarani. Quando 

os Guarani, por diversos motivos, se afastam do “modo de ser bom”, do nhanderenko 

(modo de ser próprio guarani) e quando os xamãs vão se extinguindo, essas relações vão 

se perdendo e o vínculo com esses espíritos vai se desfazendo de modo que os Guarani 

consideram que eles vão se afastando da terra. Nesse caso, vários eventos negativos e 

perdas acontecem. Um dos principais motivos atualmente indicado pelos Guarani para 

explicar essas perdas e acontecimentos negativos é afastamentos dos modos de vida 

próprios dos Guarani acontecerem ocasionado pela perda ou ausência dos tekohas. Como 

observado no capítulo anterior, embora a noção de tekoha possa indicar uma noção mais 

ampla e abstrata que remete a um modo de ser e à uma sociabilidade própria dos Guarani, 

para se atualizar, essa noção depende de um substrato mais concreto, digamos, que é a 

terra e os recursos nela presentes.  

No capítulo anterior, mencionei a originalidade do pensamento Guarani descrita 

por Pissolato (op. Cit) em seu livro. Assim umas das características particulares da 

ontologia Guarani são as relações estabelecidas com outras espécies de sujeitos que 

povoam o cosmos e que se revelam fundamentais para a definição da pessoa guarani.  Um 

dos exemplos disto são as relações estabelecidas com os demiurgos e outros deuses e 

também com os espíritos-donos (járy/jara) de um determinado elemento ou local, “seres 

responsáveis por cuidar das espécies animais, vegetais, ou dos lugares, comuns em 

diversas tradições indígenas de conhecimento” (Pimentel, 2012 (a). p. 205).  

Neste sentido cito uma parte da fala do pajé Kaiowá, conhecido como Atanás, 

retirada de uma entrevista transcrita pelo antropólogo Fabio Mura em sua tese: 
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 “Apesar de hoje usarmos roupas diferentes e enfeites diferentes dos Nande 

Rykey7, eles vão nos reconhecer por meio de colar, voz, ñmbo’e, jeguaka, etc. com 

estes enfeites, vão nos reconhecer. Mesmo nós tendo errado porque não nos 

comportamos mais colo eles; mesmo que vivamos já diferentes deles, pois ficamos 

bêbados, violentos, brincamos muito; mesmo que nossas roupas, alimentos, atitudes, 

modo de ser, sejam diferentes de Nossos Irmãos legítimos, são nosso princípio,  

sempre gostam de nós” (Mura, 2005 p.248).
 

Podemos observar, neste trecho acima citado, essa busca pelo “bom” 

comportamento que se deve ter em terra, sempre referenciado ao tempo dos “antigos”; tal 

como ele é descrito pelos xamãs, que obtém seu conhecimento através do relacionamento 

estabelecido com essas divindades. Na fala do xamã Atanás, percebemos também uma 

oposição entre o modo ser dos brancos e o modo de ser kaiowá. O pajé, mesmo 

reconhecendo que os corpos dos kaiowá se encontram modificados, principalmente pela 

imposição de outros modos de se vestir e de se alimentar  decorrentes das relações com 

os Brancos - marcadas pela violência e pela tentativa de apagamento da história vivida 

pelos indígenas no Brasil - ainda assim chama a atenção para a manutenção ou 

continuidade de certas práticas ou modos de ser, mesmo que eles tenham sido 

modificados pelos acontecimentos históricos considerados como eventos externos ao 

domínio da sociabilidade kaiowá. Como afirma o xamã, apesar das mudanças observadas 

no corpo com o uso de roupas e da alimentação dos Brancos, a manutenção das rezas e 

práticas religiosas modificam o corpo “não-visível”, mantendo uma continuidade com o 

modo de ser guarani dito “tradicional” que só quem vê atualmente são os espíritos e os 

pajés. 

Essa forma de construção da pessoa e relação com essas divindades é muito 

potente na luta atual dos Guarani e Kaiowá por seu território originário. Como observei 

no trecho acima citado, há uma tentativa constante desses povos de reaproximação com 

as “práticas antigas”, que são as consideradas constitutivas do modo de ser “bom” ou 

“correto” e que promovem a boa vida na terra. O conflito entre duas formas de se viver, 

o modo de vida característico dos brancos em oposição ao modo de vida próprio dos 

Guarani e Kaiowá, mencionado pelo pajé Atanas, é muito delicado. Como descrevi no 

capítulo anterior, as condições de vida atuais no Mato Grosso do Sul são consideradas 

                                                           
7 Ñande Rykey, são divindades consideradas irmãos mais velhos pelos kaiowás. São também vistos como 

os exemplo para os Kaiowás sobre os comportamentos corretos e bons, referenciando aos tempos antes do 

primeiro fim da terra. Nessa temporalidade, essas divindades eram os humanos perfeitos aos olhos de 

Nhanderú, na terra. (Mura, 2006) 
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como uma calamidade: o confinamento nas reservas, a vida na beira das estradas, a 

violência constante por parte dos fazendeiros, de certos setores da sociedade local e do 

Estado – representado por várias instituições públicas. Esse contexto local de extrema 

violência e intolerância em relação aos Guarani e Kaiowá dificulta, cada vez mais, o 

acesso desses povos aos direitos que lhes foram assegurados constitucionalmente. Além 

disso, devo mencionar também a atuação de movimentos religiosos liderados por Igrejas 

Evangélicas e os conflitos com os latifundiários da região que levam ao extermínio desses 

grupos constantemente. Diante dessas circunstâncias, o xamã, Atanas, menciona o 

afastamento dos Guarani e Kaiowá das práticas e do modo de vida considerado bom e 

preconizado por Nhanderu àqueles considerados seus filhos. Nesse sentido, pode-se dizer 

que há uma ruptura da pessoa guarani. 

Essas práticas consideradas como “coisas de branco”, na maioria das vezes são 

vistas como sendo responsáveis pelos acontecimentos considerados “ruins” ou “maus” 

para os Guarani, que causam as doenças que não podem ser tratadas pelos pajés, a falta 

de alimentos e até a devastação do meio-ambiente. Ressalto que, aqui, me refiro à noção 

ocidental de meio-ambiente. Tudo isso leva a um distanciamento do que é ser uma pessoa 

humana para os Guarani, ou seja, leva ao fim de um modo próprio de existência, ao fim 

de um mundo possível. 

Aty Guasu: organização, luta e retomada dos tekoha 

Após apresentar alguns aspectos do xamanismo guarani e kaiowá e de que modo 

ele se constitui como um modo de conhecimento que implica necessariamente o contato 

com  uma série de espirito considerados “donos” de coisas, objetos e localidades, pretendo 

demonstrar, agora, como isso se relaciona aos movimentos de retomada dos territórios 

dos quais esses povos foram removidos. Neste sentido, não é possível falar de conflitos 

de terras e de movimentos políticos de reocupação desses territórios sem falar de 

xamanismo e de ritual. Nenhuma iniciativa ou ação política relacionada à retomada de 

terras é feita sem a interferência das lideranças espirituais (xamãs) junto às lideranças 

políticas. Aliás, o xamanismo guarani e kaiowá é, ele mesmo, um modo de atuação 

política.  

Dessa maneira, passo a apresentar essa temática partindo especificamente de 

exemplos etnográficos relacionados aos Kaiowá e Guarani que vivem no Mato Grosso do 

Sul. Assim, para abordar essas questões de conflitos de/por terra e de reocupação destas, 
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considero central apresentar como esses povos se organizam e mobilizam essa luta. Neste 

sentido, os movimentos e discussões presentes nas chamadas Aty Guasu (grandes 

assembleias Kaiowá e Guarani) se revelam importantes. Há registros desses tipos de 

reuniões e encontros desde da década de 1970 (Benites, 2014).  Trata-se do encontro entre 

distintas parentelas e grupos familiares para se discutir, falar e contar sobre tudo que 

envolve os Kaiowá e os Guarani considerados aqui como compondo um povo; como sua 

cultura própria, seus rituais, suas formas de se organizar social, cultural, cosmológica e 

politicamente. Essas assembleias vêm se mostrando importantes para os grupos Kaiowá 

e Guarani retomarem sua identidade própria e se estabelecerem como uma unidade 

política representativa frente às lutas por direitos indígenas que acontecem no Mato 

Grosso do Sul e em outros estados brasileiros (Benites, 2014. p. 30-50). 

Tonico Benites8, em sua tese de doutorado, esclarece como o retorno aos tekohas 

é feito e pensado. Este antropólogo Guarani nos relata o que é realizado antes dessas ações 

de retomada e de reocupação acontecerem. Segundo ele, realiza-se grandes rituais 

(jeroky) para que os espíritos protetores e “donos” (járy) possam estar presentes 

protegendo os Guarani durante esses processos. Nada acontece sem que as lideranças 

religiosas estejam ativamente rezando e cantando para que todos esses seres estejam 

juntos na luta. As Aty Guasu se revelam como o local espacial e temporal no qual tais 

rituais podem acontecer, mesmo que, atualmente, alguns se realizem apenas parcialmente. 

Benites (op. Cit) nos conta como, em 2010, os Kaiowá se organizaram para 

reocupar o tekoha Ypo’i. Antes de partirem parem retornar a essa terra, os xamãs realizam 

rituais e rezas para saberem o que é preciso fazer para que a retomada seja bem-sucedida. 

Os deuses e espíritos, então, instruem o(s) xamã(s) sobre o que deve ser feito, quais rituais 

devem ser realizados para proteger os Kaiowá e para que os espíritos fiquem por perto. 

No caso da retomada do tekoha Ypo’i, esses seres falaram para o xamã que seria 

necessário fazer o ritual de nomeação da alma9 direcionado àqueles que fossem realizar a 

retomada desse tekoha. Benites descreve esse acontecimento: 

                                                           
8 Tonico Benites é da etnia Guarani Kaiowá e integra o conselho da Aty Guasu. Sua família é da área do 

Jaguariperé, umas das primeiras áreas a serem reconquistadas pelo movimento Kaiowá e Guarani. 

<http://atyguasu.blogspot.com/> 
9 Quando uma criança nasce, ela passa pelo batismo de sua alma divina. Ela recebe então um nome, que o 

xamã recebe dos deuses e de Nhanderú. Isso é algo que à protegia e a caracterizava como gente, por tal 

ritual fortalecer e fixar essa alma ao corpo (Pissolato, 2007). Porém, por questões de expropriação de seus 

territórios, estado de vulnerabilidade e por muitos kaiowá e guaranis, em consequência disso, se afastarem 

dessas atividades vistas como tradicionais e muito desses rituais não acontecem mais; além também de que 

o xamanismo decresce sua atividade, onde muitas parentelas se encontram sem um pajé ou líder religioso. 



43 
 

   
 

 Durante a realização dos diversos jeroky, o ñanderu que estava a 

cargo do fortalecimento religioso para efetivar a reocupação exigiu que os 

membros envolvidos deveriam passar por um processo ritual de batismo 

religioso – jeroky ñemongarai. Esse processo de preparação das almas através 

do “batismo” serviria justamente para que as pessoas envolvidas estivessem 

protegidas durante a posta em prática das ações de reocupação de Ypo‘i. 

(Benites, 2014. p.154) 

Nesse processo, parece que o xamã e outros que os auxiliam devem estar sempre 

ativos e constantes nas rezas e cantos. Como se isso fosse primordial para que o caminho 

entre os mundos permanecesse aberto. A reza e o cantar, o som dos maracas constroem 

essas vias entre cosmos, para que os espíritos consigam vir para o nosso mundo. Todo o 

processo de luta é ritualizado, os homens (ava guaranis) que estão lutando e reocupando 

esses territórios, são como os guerreiros precisam desse auxilio dos deuses e espíritos 

para que a sua luta seja bem-sucedida. 

Nas iniciativas de ocupação e o retornar a essas terras, que são os tekohas, sendo 

esses lugares onde eles já têm um vínculo. Os kaiowá e guarani ao retomar esses espaços 

e ocupa-los, eles tratam essa ação pelo termo Jaike jevi10 que significa ocupar novamente, 

repetir a ocupação. Assim sobre essa tomada de ação frente a terra a qual foram expulsos, 

é organizado esse movimento dentro das parentelas, te’ye. Como demonstra Benites: 

O termo Jaike jevy é definido como uma resposta organizada ou 

reação organizada frente à expulsão violenta das famílias extensas do seu 

território, objetivando recuperar esse território, conquistado pelos fazendeiros. 

Dessa forma, Jaike jevy é resultante da articulação política e da luta religiosa 

de lideranças das famílias extensas para retornar aos seus antigos espaços 

territoriais. (Benites, 2014. p. 259) 

Benites (2014 p. 160-161) descreve todas as dificuldades enfrentadas pelas 

famílias extensas que pretendem retomar o tekoha do qual foram expulsos ou retirados 

pelos karai (brancos). Ele descreve como, nas aty guasu, muito se é discutido sobre como 

se deve agir.  Todos precisam estar unidos e em quantidade suficiente para lutar e ocupar 

esses territórios, pois aqueles que eles enfrentam estão armados e prontos para matá-los. 

                                                           
Assim, dado essa característica que muitos grupos ameríndios têm vivenciado atualmente, se vê uma 

Ascenção de xamanismo e pajelança entre estes. 
10 “A expessão jaike jevy significa “vamos entrar outra vez ou de novo”. O termo jaha jaike jevy é para 

dizer algo parecido com “vamos entrar e morar outra vez no tekoha”, e é marcadamente uma resposta ou 

reação, organizada através do Aty Guasu, para fazer frente à expulsão de seus territórios.” Benites, 2014. 

p 195. 
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O antropólogo nos relata também que há uma ranhura nas opiniões dos líderes religiosos, 

que são, na maioria dos casos, mais velhos em relação aos líderes políticos. Estes últimos 

costumam ser mais jovens e não estão totalmente prontos para enfrentar tais lutas, pois 

não se preparam adequadamente ainda.11 

Cada família extensa é autônoma e responde e lidera as próprias ações de 

reocupação de acordo. Assim, a própria a Aty Guasu se mostra um espaço que se 

caracteriza por um local onde os discursos não são uníssonos e nem homogêneos entre si. 

Dessa maneira, Benites explicita como esses distintos discursos, que variam de acordo 

com as famílias e parentelas interlocais, se expandem para um nível supralocal que 

corresponde aos contextos de Aty Guasu e de uma luta mais global dos Kaiowá e Guarani, 

considerados como etnia/povo frente aos karai/jurua (brancos, não-índios), por exemplo. 

Benites observa como essas diferenciações, essas múltiplas formas de ver e vivenciar a 

luta, são importantes para a construção dos discursos de ações políticas próprias aos 

Guarani e Kaiowá. Segundo ele: 

É relevante destacar que o Aty Guasu é composto pelos líderes 

políticos, os líderes espirituais (ñanderu e ñandesy) e seus aprendizes 

(yvyra‘ija), e, sobretudo pelas crianças, mulheres e homens pertencentes às 

várias famílias indígenas. Durante essa assembleia, ao mesmo tempo em que 

ocorrem discussões políticas para as autoridades não indígenas, isto é, aos 

agentes do Estado (MPF, FUNAI, FUNASA, etc,), se realizam também os 

discursos, as exposições de experiências de vida, os rituais religiosos e rituais 

festivos para os próprios indígenas participantes da grande assembleia, visando 

o fortalecimento do modo de ser e viver feliz teko vy‘a. (Bemites, 204. p. 181) 

Essas grandes reuniões são momentos festivos que propiciam o encontro entre 

diversas famílias Kaiowá e Guarani. Tais acontecimentos geram uma teia extensa de 

relações entre as parentelas. Nas Aty Guasu, além de se debater sobre a temática da luta 

política e do ritual, se realizam também os encontros e as formações de alianças que 

atualizam laços de parentesco entre os presentes. Estar junto e se articulando fortalece e 

constrói melhor o movimento e os enfrentamentos frente a toda violência vivida.  

Me referi no primeiro capítulo à noção de sarambi12 (esparramar-se de forma 

forçada). Essa dispersão levou à separação de muitas famílias extensas, causando um 

enfraquecimento da organização política local dos Guarani contemporâneos. No contexto 

                                                           
11 Ver Benites, 2014 p. 160-161. 
12 Palavra que significa: esparramado de forma forçado ou dispersado pelos karai. (Benites, 2014)  
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das grandes reuniões (aty Guasu), há um movimento contrário, no sentido de reagrupar, 

reunir aqueles que foram “esparramados”, nas tentativas de se ocupar e recuperar esses 

tekohas. Deste modo, retoma-se laços relacionais que foram rompidos e os Guarani e 

Kaiowá se fortalecem como grupo ou coletividade. Como argumenta Benites: 

Os relatos indígenas evidenciam que desde final de 1979 os Aty 

Guasu passaram a ter mais força em função da proteção e segurança dos seus 

jára (deuses) e mais consistência com a presença de vários líderes religiosos 

(ñanderu). Dessa forma, o Aty 191 Guasu foi e é vital para a ação e valorização 

dos jeroky (rituais religiosos, com cantos e rezas para proteção) pelas famílias 

indígenas na luta pelos tekoha. Esse conjunto de aspectos resultou no 

fortalecimento da etnicidade indígena e na maior força de coesão entre as 

famílias de modo geral, em todos os tekoha. (Benites, 2014. p. 192) 

Essa estratégia de se estabelecer essas reuniões (Aty Guasu) demostra como 

esses povos pensam o fazer político de modo diferente da definição de política ocidental. 

Para esses povos, a ação política deve incluir necessariamente uma decisão conjunta com 

os deuses e os jára (espíritos donos). Diferentemente das políticas dos brancos, em que a 

ideia de consenso se define por meio da vontade maioria, mesmo que ela não seja 

unânime, para os Guarani e Kaiowá, enquanto todos não se encontrem satisfeitos não há 

decisão findada. Como observa Pimentel: 

No caso de uma assembleia ameríndia, o objetivo, em geral, é bem 

outro: alcançar aquilo que denominamos consenso. Não encontrei ninguém 

que me definisse uma tradução para o termo, em guarani. As pessoas preferem 

explicar o processo que ocorre durante a assembleia como um progressivo 

“pensar junto”, ou “chegar a uma só ideia”. (Pimentel, 2012 (a). p. 250) 

Como já demostrei, os deuses, espíritos e xamãs são figuras centrais nos 

processos de luta pelos territórios tradicionais e por sua demarcação. Benites reafirma a 

importância dos grandes rituais para que as retomadas dos tekohas sejam bem-sucedidas: 

É mais uma vez fundamental destacar que a atuação e a valorização 

dos saberes e conselhos dos ñanderu Guarani e Kaiowá foram e são sempre 

vitais nos processos de reocupação de parte dos territórios tradicionais. Tal 

ação se deu através dos rituais religiosos (jeroky) realizados por eles. (Benites, 

2014. p. 194)  

As ações de retoma de tekohas tem como ponto de partida as decisões tomadas 

nas Aty Guasu através dos grandes rituais que acontecem nesse mesmo espaço. É 
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constantemente afirmado e repetido que os espíritos que os auxiliam estão ali, a Aty Guasu 

é uma assembleia, mas também é um grande ritual. As decisões só são tomadas por causa 

da presença dos espíritos e deuses nesse momento. Isso demostra a potência desse 

momento; tudo ali está cooperando para a existência do nandereko (modo de ser próprio 

guarani e kaiowá). Sobre essas outras subjetividades Pimentel observou que: 

Os cantos fazem menção à convocação pelos xamãs, e à chegada 

dos seres brilhantes, nossos irmãos maiores. Eles são convocados para apoiar 

o desenrolar dos acontecimentos. Os seres do outro plano são brilhantes, 

reluzentes. Eles apoiam nossas ações da mesma forma que Sol apoiava Lua 

nas histórias que contam de sua passagem por esta terra. (Pimentel, 2012 (a). 

p. 238) 

Neste sentido, cito as palavras de Tonico Benites, antropólogo indígena kaiowá 

e integrante do conselho da Aty Guasu, sobre a importância e a potencialidade dessas 

grandes assembleias para a luta Kaiowá e Guarani: 

 “As Aty Guasu são também um lugar de transmissão de saber. As narrações das 

lideranças guarani-kaiowá no evento reafirmam que, após a chegada dos europeus, 

a vida desses indígenas foi marcada por diversas interferências de agentes 

colonizadores portugueses e espanhóis. A narração das lideranças vai ao encontro 

da literatura histórica e confirma que os povos indígenas foram vítimas de dominação 

dos missionários, dos encomenderos e dos bandeirantes. Os discursos das lideranças 

apontam que, diante desses fatos marcantes suscitados pelas ações colonialistas, as 

lideranças indígenas, por meio de sua organização política e religiosa, passaram a 

discutir os novos problemas e se articular, e no decorrer da história reagiram de 

diversas formas em defesa dos seus territórios e da vida e cultura dos seus grupos. 

Em todas as assembleias (...), as lideranças guaranis idosas reafirmam em consenso 

que nossos antepassados foram heróis guerreiros, que lutaram, sofreram e morreram 

ao tentar defender os seus territórios e o modo de ser e viver guarani. Frente a essa 

luta histórica difícil, nos eventos, os mais velhos exigem frequentemente da nova 

geração que mantenham o orgulho de serem Guarani” (Benites, 2010: 10)” 

(Pimentel, 2012 (a). p. 243) 

 

**** 

 

Quando se retoma e ocupa novamente um território tradicional, se faz operar 

novamente aquele vinculo relacional com os seres considerados “donos” dos espaços e 
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coisas. Esse vínculo só pode ser reestabelecido porque há meios de se promover o “modo 

de ser” considerado próprio e bom pelos Guarani e Kaiowá. Estes povos dizem que, 

quando tiverem de volta seus tekohas, será possível reabrir os caminhos entre o mundo 

dos espíritos ditos “donos” de tudo e o nosso mundo e, assim, eles voltarão trazendo 

aquilo sobre o que eles têm o domínio. Atualizar a relação com esses seres é, portanto, o 

que permite com que Guarani e Kaiowá continuem existindo da forma que consideram 

ser a mais “correta”. Como demonstrado pela fala de Atanásio, conhecido rezador kaiowá 

do Mato Grosso do Sul: 

 “Então, haverá dança e caminhada até o lugar onde vai renascer a 

nossa terra, e é ali que nós vamos. Ali haverá novamente os que vão dançar, 

vão ser arrumadas as casas. Então, nesse lugar eles vão abençoar, trazer coisas 

boas. Depois de abençoar o lugar, eles (os ñanderu) vão poder trazer de volta 

as nossas caças, o dono da caça vai chamar os animais, eles vão baixar de 

novo.” (Pimentel, 2012(b). p. 144) 

Procurei mostrar aqui que há muitas questões que envolvem o processo de 

“estar” e de “viver” no tekoha. Esse termo indica, portanto, mais do que um espaço 

geográfico, um modo de ser e de viver próprio dos Guarani e dos kaiowá. A relação 

estabelecida com subjetividades outras é fundamental para que outras formas de 

organização social/religiosa/espacial possam existir. Assim, para retomar e reocupar os 

territórios dos quais esses grupos foram expulsos, a mesma lógica é aplicada: é preciso 

reestabelecer as relações com os espíritos e deuses, porque é a partir delas que se atualiza 

e se mantém o modo de ser próprio da pessoa Guarani e Kaiowá. A existência desses 

povos só é possível quando há a existência dessas relações. Assim, quando se fala dessas 

outras subjetividades não está se falando numa simples projeção de uma agência daquilo 

que nós definimos como “natureza” ou “sobrenatureza”. Não se trata de uma metáfora. 

Quando os Kaiowá e Guarani dizem que precisam recuperar suas terras, suas festas, seus 

rituais, eles estão falando de recuperar esse vínculo relacional com essas subjetividades, 

que é perdido com a falta da terra e do modo de vida particular desses povos.   

Sendo assim, neste capitulo, procurei explicitar como essa abertura a outras 

subjetividades, ou seja, como a necessidade de se estabelecer relações com outros tipos 

de sujeitos está associada ao fazer político e à luta do movimento em prol dos direitos 

indígenas. Assim, demonstrei como a cosmopolítica Guarani e Kaiowá implica, desde a 

luta política pela retomada da terra, como também a construção da pessoa guarani, do 

nandereko (modo de ser próprio). Esse modo de atuação que depende das relações 
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estabelecidas com seres que estão fora do que nós consideramos como parte do universo 

da sociabilidade humana, é a condição do modo de existência e de resistência próprios 

desses povos. 
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Capítulo III - Quando duas ontologias se encontram: fronteiras, 

retomadas e (re)existências 

Mato Grosso do Sul tem 1351ha por político e apenas 1ha 

para cada Guarani Kaiowá13 

 

No capítulo anterior abordei principalmente a relação com as subjetividades 

outras, próprias à cosmologia Kaiowá e Guarani. Neste capitulo, vou abordar também 

essa abertura ao Outro, tão presente nas sociocosmologias ameríndias das terras baixas, 

mas a partir da com os brancos (juruá/karai). A relação e o contato com o branco se 

atualizam através de uma atitude de abertura controlada a suas práticas (impostas ou não) 

e se mostram fundamentais para a compreensão de como a categoria de tekoha vem sendo 

atualizada, principalmente em contextos de luta e da construção dos discursos em prol 

dos direitos indígenas no Brasil. Essa figura de alteridade, que por muitos grupos é 

traduzida como inimigo14. No caso das disputas pela terra, os brancos são esse outro lado 

do entrave da luta por direitos indígenas. Como veremos, essa interferência, contato e 

troca entre os Guarani e os brancos levou a “reformulações” da categoria de 

territorialidade, mas sem modificar o seu sentido original: sinônimo de vida e 

pertencimento a um tipo de sociabilidade específica. 

Sobre essa abertura ao Outro e esses desdobramentos causados pelo contato com 

os não-indígenas, esse capitulo vai ter como pano de fundo uma questão levantada por 

Clastres que é descrita pelo termo “etnocídio”. Esse modus operandi da sociedade 

ocidental capitalista de negação do Outro e da diferença, revelado pela máxima: “junte-

se e incorpore-se ao progresso ou não-exista”; desencadeia um processo de 

homogeneização e apagamento dessas multiplicidades de formas existência. Essa 

máquina de apagamento das diferenças é um modo de operação radicalmente oposto 

àquele descrito para os povos ameríndios como “abertura ao Outro” que também foi 

caracterizado como a recusa do Um e a valorização da diferença e do Múltiplo. Como 

explicitado por Clastres: 

                                                           
13 Chamada da matéria publicada no site “de olho nos ruralistas”. Sítio: 

<https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoms/2018/11/08/ms-tem-1-351-hectares-para-cada-politico-e-

apenas-1-hectare-para-cada-guarani-kaiowa/> 
14 A identificação do branco com o inimigo é comum a vários grupos indígenas: no caso yanomami napë, 

do kayapó kuben ou do araweté awin. In: <https://arace.emnuvens.com.br/arace/article/view/140/75> 

https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoms/2018/11/08/ms-tem-1-351-hectares-para-cada-politico-e-apenas-1-hectare-para-cada-guarani-kaiowa/
https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoms/2018/11/08/ms-tem-1-351-hectares-para-cada-politico-e-apenas-1-hectare-para-cada-guarani-kaiowa/
https://arace.emnuvens.com.br/arace/article/view/140/75
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 “O Outro é a diferença, certamente, mas é sobretudo a má 

diferença. O espírito, se é possível dizer, genocida quer pura e simplesmente 

nega-la. Exterminam-se os outros simplesmente porque eles são absolutamente 

maus. O etnocida, em contrapartida, admite a relatividade do mal na diferença: 

os outros são maus, mas pode-se melhora-los obrigando-os a se transformar 

até que se tornem, se possível, idênticos ao modelo que lhes é imposto.” (P. 

Clastres, 2011. p. 79) 

A partir desse contraste explicitado por Clastres no seu texto “Do etnocídio”, em 

que o modo de organização social e político das sociedades Ocidentais se revela como 

sendo radicalmente diferente daquele das sociedades ameríndias, pretendo expor aqui a 

situação em que vivem hoje os Kaiowá e Gurani  no Mato Grosso do Sul, estado com 

número recorde em assassinato de indígenas no país15. Pretendo explorar como as 

diferentes formas de ocupação desses territórios e espaços mostram os distintos aspectos 

da compreensão sobre o que é “o seu território próprio”, ou, seja, a noção de propriedade. 

Meu objetivo é descrever as ocupações da terra dos Kaiowá e Guarani contemporâneos 

em relação à categoria de tekoha. As diferenças entre os modos de concepção e de 

ocupação do espaço e da terra, por parte dos povos indígenas e do Estado brasileiro, 

demonstram como a atualização da categoria de tekoha vem sendo construída e elaborada.  

 

Reservas, tekohas, tekoharã e acampamentos16 

Os territórios ocupados atualmente Guarani são marcados por uma cisão 

importante: por um lado, trata-se de espaços originários, suas próprias terras: local 

propicio para a execução do “seu bem viver” (tekoporã) e, por outro lado, nas condições 

atuais, descritas anteriormente, esses locais são considerados o oposto disso, territórios 

pequenos, sem condições de subsistência e marcados pelo conflito e formas de 

sociabilidade que não são tidas como próprias e desejáveis. É importante salientar que 

                                                           
15 Dados Conselho Indigenista Missionário (CIMI). 
16 Cabe aqui fazer uma observação sobre esses “tipos” de espacialidade, principalmente entre Reserva e 

Terra Indígena. Esse último é a forma que se refere ao território demarcado, de usufruto próprio, que são 

regimentadas de acordo com os direitos assegurados no art. 231, da constituição brasileira, onde “São 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas 

para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a 

seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições.”.  Já Reserva é a uma terminologia usada antes desses processos de garantia e legislação, 

empregada no sentido de “lugar reservado para”; porém elas não respeitavam nenhum tipo de 

organização/saberes/categorias própria dos indígenas para com o território, são espaços em que esses 

povos eram cerceados, muitos dividindo entre distintas etnias, sem levar em consideração os saberes, 

características culturais ou seja eles próprios, sem considerar o que os grupos queriam. 



51 
 

   
 

essas características e formas de ocupar um local, que não se encaixariam no que 

consideram ser seu “território tradicional” ou tekoha, são importantes para se 

compreender a luta atual desses povos. Assim apresentarei aqui como os Kaiowá e 

Guarani se encontram localizados, atuamente que compreende: as Terras Indígenas 

demarcadas, mas também os acampamentos/ocupações em locais onde não há nenhum 

tipo de recurso fundamental à vida. Essa também uma outra forma de se referirem aos 

territórios em reivindicação (tekoharã). Todas essas formas são fundamentais na 

composição das lutas atuais dos Kaiowá e Guarani e operam de modos diferentes de 

acordo com certas etapas de reconhecimento e de formação dessa luta pela terra.  

A primeira forma de ocupação que vou abordar são as “reservas”. Cabe sinalizar 

que a ordem não corresponde a uma cronologia de formas de existência na terra, mas sim 

a uma parte integrante do processo histórico pelo qual passaram os Guarani e Kaiowá no 

estado do Mato Grosso do Sul. Pretendo mostrar como essas formas de organização, 

independentemente de serem consideradas “tradicionais” ou de implementação forçada, 

influenciaram e influenciam a movimentação política de se retomar as “terras dos 

antigos” e/ou demarcar mais terras. 

Como já mencionei anteriormente, a vida nas reservas causou um impacto 

grande nas sociabilidades dos Kaiowá e Guarani. Como explicitado na introdução, 

durante o processo histórico de expropriação de seus territórios originas pelas frentes 

agropastoris, os Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul se espalharam e se dividiram 

em diversas “reservas” e Postos Indígenas. Muitas vezes, esses espaços eram divididos 

com outros grupos (Terena) e, por se tratar de espaços físicos pequenos, as relações 

estabelecidas nesses locais eram marcadas e, ainda são, por conflitos entre os grupos 

étnicos que dividiam os espaços das reservas.  

O antropólogo Antônio Jacó Brand, citado por Pereira (2012), enfatizou que os 

brancos sempre procuram ter um controle sobre as formas de existência na terra dos 

indígenas, como destaca Pereira no trecho a seguir: 

Brand (1997) chama a atenção para o consenso tácito de que “lugar 

de índio é na reserva”, estabelecido entre regionais e agências que atuavam 

entre os Kaiowá e Guarani ao longo do século XX. Essa formulação ganhou 

status de verdade e passou a justificar o deslocamento obrigatório dos 

indígenas para o interior das reservas, pois era lá que deveriam viver. (Pereira, 

2012. p. 129) 
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Essa conotação de “reserva” é muito problemática, já que implica uma conotação 

ruim e indica uma descriminação dos povos indígenas por parte do Estado e da população 

regional. É uma violência por si só. As “reservas”, tal como são encontradas no Mato 

Grosso do Sul podem ser definidas como situações de quase encarceramento, perda de 

autonomia e de uma forma de viver própria desses grupos indígenas. Mais uma vez, a 

humanidade desses povos é colocada à prova. O fato de estarem em espaços que se 

organizam sob uma ordem social e política gerida e imposta pelo Estado brasileiro acaba 

produzindo modificações intensas na vida desses grupos, como demonstrado por Pereira 

na citação a seguir: 

De viver na reserva se reflete em transformações profundas na vida 

social das comunidades que perderam suas terras. Essas transformações têm 

reflexo direto nas formas organizacionais e nas expressões culturais das 

populações kaiowá, pois a partir do momento em que passam a viver na 

reserva, perdem a autonomia para gerir a maior parte do cotidiano de sua vida 

econômica, política e religiosa. (PEREIRA, 2007. p. 7-8) 

Na história recente das relações dos povos indígenas em contato com o Estado 

brasileiro, o “aldeamento compulsório” foi visto como a única forma de garantir que esses 

povos que tradicionalmente ocupavam o território nacional tivessem um espaço para 

viver. As reservas no Mato Grosso do Sul foram o resultado de uma tentativa de 

minimizar, muito mal sucedida, diga-se de passagem, o fato desses povos terem sido 

expropriados, as terras que ocupavam tradicionalmente foram consideradas “terras da 

união” e já haviam sido vendidas, roubadas, ou sofrido grilagem para a produção 

agropastoril nessas regiões. Diante de tal situação muitos indígenas dessa região (MS) 

saíram de seus territórios e foram para as reservas, apresentadas como a única alternativa 

que tinham para continuar vivendo.  Os espaços ocupados tradicionalmente foram 

indevidamente apropriados por empreendimentos agropastoris e por fazendeiros que 

colocaram em prática um novo modelo econômico no qual o território era apenas um 

recurso natural a ser explorado. Como explicita o autor Levi Marques Pereira, os 

“recursos naturais” são artificiais nas primeiras áreas “demarcadas” (reservas): 

 (...) o deslocamento das comunidades para o interior dessas 

reservas, com a intenção de liberar os espaços para a implantação das fazendas. 

Resulta daí que as oito reservas kaiowá e guarani em Mato Grosso do Sul 

constituem configurações demográficas e ecológicas artificiais, forjadas na 

necessidade dos órgãos governamentais de forçar o recolhimento dessa 
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população em pequenas áreas para liberar o restante das terras para as frentes 

colonizadoras desenvolverem atividades agropastoris. (Pereira, 2012. p. 126) 

Esses processos de aldeamento e de construção de reservas gera uma 

aglomeração de indígenas de diversas etnias dividindo pequenos espaços nas reservas, 

alterando radicalmente a forma de organização social própria dos Kaiowá e Guarani. 

Torna-se, assim, necessário o movimento de se abrir novos processos de demarcação e de 

ampliação dessas terras, que é violentamente reprimido pelas frentes governamentais. 

Outra forma de ocupação territorial pelos Kaiowá e Guarani, mais uma 

demonstração de toda essa violência de 500 anos de contato, é o que acontece no Mato 

Grosso do Sul. Trata-se de acampamentos, ocupações na beira das estradas. Essas 

ocupações são decorrentes do processo a que Benites se refere como sarambi 

(esparramamento das famílias). Aqueles que não foram para os Postos Indígenas ou que, 

por causa do crescimento demográfico das populações que vivem nas Terras Indígenas, 

optaram por sair e viver em acampamentos na beira das estadas, ou nos fundos de 

fazendas que fazem fronteiras com as reservas indígenas. Pereira classifica essa ocupação 

da seguinte forma: 

 (...) nos deparamos com comunidades kaiowá que se autodenominam 

populações de “corredor”, fazendo referência ao fato de elegerem as margens da 

rodovia como lugar de seus atuais assentamento. No caso, a área dos assentamentos é 

delimitada de um lado pela pista asfaltada onde circulam os veículos, e de outro pelas 

cercas de arame, que delimitam as propriedades particulares. (Pereira,2006. p. 73) 

Essas condições geraram outras formas de entender esses processos de retomada 

que tem sido levadas a cabo pelos Guarani e Kaiowá. Como visto no capítulo anterior, 

esses povos prezam pelo “bem viver” na terra. Dessa forma, situações de conflito e que 

possam gerar algum tipo de conotação negativa são entendidas por esses povos como algo 

que deve ser combatido, para que a ordem cósmica, social, religiosa possa ser 

reestabelecida e vivida ao modo próprio deles.  

Desse modo, a situação de conflitos de terra é caracterizada pelos Guarani e 

Kaiowá como o teko vai (forma incorreta de proceder). As ações de luta e retomada dos 

seus territórios são tentativas de garantir um “bem viver”. Para que essas ações sejam 

bem sucedidas, como já mencionei, elas devem incluir ações xamânicas, rezas e o 

estabelecimento de relações sociais com espíritos e deuses. O termo teko vai indica, assim 

um modo incorreto e indesejável de vida em contraposição ao modo bom e desejável de 
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se viver. A seguir trago um exemplo de como se modificou um termo para que ele se 

“encaixasse” no “modo bom” de existir, apresentado por Pereira: 

 (...) prevendo prazo para a realização das demarcações das terras 

indígenas kaiowá e guarani, as lideranças passaram a utilizar o termo 

"tekoharã", para denominar as terras reivindicadas. A mudança na 

denominação dos territórios em reivindicação - de áreas de conflito para 

tekoharã -, remete o amadurecimento na percepção desses espaços, ou seja, 

"áreas de conflito" é um rótulo que recebe uma conotação negativa, pois, na 

cosmologia kaiowá e guarani, o conflito tem implicações morais associadas ao 

teko vai, o modo imperfeito de ser. Por outro lado, "tekoharã" expressa uma 

conotação positiva, aponta para o futuro, para um espaço de construção de 

relações mais harmônicas. Assim, tekoharã indica o espaço destinado a 

reabrigar a comunidade que ali já vivia, de acordo com seus usos, costumes e 

tradições, onde poderá realizar o teko porã, o modo correto de ser. (Pereira, 

2012. p. 132) 

Como fica evidente no trecho citado acima, as palavras são essências para os 

Kaiowá e Guarani. Elas não são usadas ao acaso e no contexto das lutas políticas tem uma 

potência agentiva própria. Do mesmo modo que as palavras podem ser associadas aos 

nomes e à noção de alma na constituição da pessoa Guarani, aqueles termos escolhidos 

para expressar o bem viver (tekoporã) também guardam uma potência e indicam que essas 

percepções positivas do espaço e das formas de ocupar o espaço que o constituem como 

tal, vão produzir uma pessoa melhor e, portanto, com mais habilidades para que sua vida 

seja considerada “boa” e digna do que se espera da vida humana. 

 

Despejo de Caaparó: resistência frente um Estado genocida 

 

“A maior parte da área de ocupação tradicional dos indígenas ficou de fora 

da reserva, e essa decisão, quase um século depois, resulta num impasse: são 

mais de oito mil indígenas vivendo dentro dos 3524 hectares da reserva.” 

(Noticia CIMI – data: 27/03/2018)17 

                                                           
17 In: https://cimi.org.br/2018/03/policia-pode-despejar-indigenas-qualquer-momento-em-caarapo-

liderancas-temem-novo-massacre/  

 

https://cimi.org.br/2018/03/policia-pode-despejar-indigenas-qualquer-momento-em-caarapo-liderancas-temem-novo-massacre/
https://cimi.org.br/2018/03/policia-pode-despejar-indigenas-qualquer-momento-em-caarapo-liderancas-temem-novo-massacre/
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Quando se fala de luta por direitos indígenas, principalmente aqueles que 

envolvem o direito por terra, infelizmente se fala de conflitos. E, no caso indígena, fala-

se de genocídio. Há muito sangue derramado no processo de demarcação de terras 

indígenas, especialmente no caso dos Guarani e Kaiowá. As atuações visando a retomada 

das terras, como visto no capítulo anterior, estão em consonância com processos rituais e 

com a “liberação” por parte dos espíritos-donos/encantados (jára/jary) para que a atuação 

se dê da melhor forma possível. Porém, os Guarani e Kaiowá afirmam que os xamãs não 

possuem os saberes, mais propriamente as rezas que proporcionam “abertura” da 

comunicação com determinadas subjetividades, neste caso, os espíritos, plantajara, 

(donos do homem branco/dinheiro). O desconhecimento da forma de se relacionar com 

os espíritos “donos” do dinheiro e dos brancos, causa uma série de problemas.  

Além da dificuldade de estabelecer relações com os brancos, os processos de 

retomada dos tekohas são manchados por violências brutais por parte dos latifundiários, 

ruralistas que se identificam como os proprietários18 dessas terras. Aqui vou tratar, a partir 

de fatos encontrados nas poucas fontes jornalísticas que se dedicam a noticiar o que 

acomete os indígenas hoje, de um processo de "intervenção” violenta de não-indígenas 

(ruralistas/fazendeiros) com apoio do Estado brasileiro contra dois tekohas recentemente 

reocupados no entorno da reserva Tey’i kue, no município de Caaparó – MS. 

O tekoha Jeroky Guasu e tekoha Guapo´y Guasu estão localizados na Terra 

Indígena Dourados-Amambaipegua I, que tem seu processo de demarcação em tramite 

na justiça brasileira e faz fronteira com a Reserva Tey’i kue, homologada pelo SPI em 

1924 (Fonte: CIMI 11/04/2018) 19. O primeiro tekoha foi retomado pelos Kaiowá em 15 

de junho de 2016 e o segundo em 13 de fevereiro de 2017. 

Essa localidade, Caarapó, vem sendo alvo de violências, armada ou não, por 

parte dos ruralistas desde de 2013. Nesse ano, adolescente guarani kaiowá, Denilson 

Barbosa Gurani-Kaiowá, residente da reserva Tey’cue, que seu entorno é rodeado de 

fazendas, foi assassinado pelo “dono” de uma dessas propriedade.20 Em 2016, a mesma 

                                                           
18 Esse processo de ter a terra como propriedade, dentro de uma lógica mercadológica e capitalista vai ser 

abordado mais à frente no capitulo. 
19 Fonte: https://cimi.org.br/2018/04/pf-notifica-os-guarani-kaiowa-de-nova-reintegracao-em-caarapo/  
20Assassino confesso e “dono” da fazenda Santa Helena, Orlandino Carneiro Gonçalves foi quem moveu 

uma das ações de reintegração de posses expedidas em abril de 2018. In: <https://cimi.org.br/2018/04/pf-

notifica-os-guarani-kaiowa-de-nova-reintegracao-em-caarapo/> 

https://cimi.org.br/2018/04/pf-notifica-os-guarani-kaiowa-de-nova-reintegracao-em-caarapo/
https://cimi.org.br/2018/04/pf-notifica-os-guarani-kaiowa-de-nova-reintegracao-em-caarapo/
https://cimi.org.br/2018/04/pf-notifica-os-guarani-kaiowa-de-nova-reintegracao-em-caarapo/
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área dos tekohas mencionados supra já tinha sofrido com confrontos, principalmente por 

parte das frentes de agropastoris. Em que 11 indígenas guarani e kaiowá ficaram feridos 

e Clodiodi Aquileu Rodrigues de Souza foi assassinado. Ocasião que ficou conhecida 

como Massacre do Caaparó.  

Em março de 2018, mais uma vez, essa área se encontrou no centro de um conflito, 

seguindo o padrão genocida que marca os ataques sofridos por esses povos. Os Kaiowá e 

Guarani desses dois tekohas receberam ordens de despejo emitidas pelo STF, sem o 

cumprimento da jurisprudência que determina um tempo de antecedência no aviso para 

que uma ordem desse tipo deve se cumprir. Como relatado na notícia a seguir: 

 “Hoje (27) pela tarde, um delegado da PF foi até o 

tekoha Guapoy e deu um prazo de cinco dias para que 

os indígenas deixassem a área. No caso do tekoha 

Jeroky Guasu, o prazo dado pela Justiça vence nesta 

quarta-feira (28), e a PF já afirmou que deve ir à área 

para fazer uma última conversa com os indígenas.” 

(Noticia CIMI, 27/03/2018) 

A juíza Carmem Lucia, do Supremo Tribunal de Justiça (STF), suspendeu as 

duas ordens de despejo que iriam acontecer. Porém menos de 10 dias depois, o Tribunal 

regional do Mato Grosso emitiu uma nova ordem de reintegração de posse desses 

logradouros. A Articulação de Povos Indígenas do Brasil (APIB) divulgou e em seu site 

um vídeo com depoimentos de que os Kaiowá que estão ocupando aquele espaço 

resistiriam e não sairiam, pois consideravam a terra deles. A terra era eles. Como aponta 

o trecho a seguir: 

A informação foi recebida neste sábado (7) 

pela comunidade, que teme um conflito sem 

precedentes. “Nós estamos preparados para qualquer 

coisa”, explica a liderança Kunumi Apyka’i Rory. “O 

segundo massacre tem data marcada, porque a 

comunidade não aceitou recuar. Vamos esperar a 

polícia”. (APIB, 08/04/2018) 

Essas ordens de desapropriação e/ou reintegração de posse são mais um exemplo 

de como hoje ainda se questiona a humanidade dos povos indígenas que não são 
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respeitados nem como cidadãos do Estado brasileiro. Neste caso, não houve sequer o 

cumprimento das regras e jurisprudência que determinavam a antecedência quanto a data 

a se cumprir a ordem judicial. A imprensa local e a grande mídia questiona a todo o tempo 

se eles estavam ou não ocupando a território: quando convém eles são cidadãos 

brasileiros, para servirem de mão de obra e, quando não convém aos interesses do Estado, 

são considerados inexistentes sendo retirados de seus territórios, ou, no pior dos casos, 

são assassinados.  

Os conflitos de terras e por terras, os enfrentamentos contra as frentes 

agropastoris - que tem uma influência e detém muito poder político e econômico no 

contexto atual do Brasil - são de uma violência brutal e os Kaiowá e Guarani resistem 

historicamente contra isso. Como procurei demonstrar até aqui, os Guarani e Kaiowá 

pertencem à terra, eles são a terra. Essa relação com a terra, do modo como ela é concebida 

pelos índios, é a única forma passível de garantir a existência desses povos. É por isso 

que eles lutam. Não há direito indígena a ser preservado se não há terra para eles. E é 

importante salientar que eles são donos e agenciam seus próprios discursos e suas lutas, 

por isso, a seguir, reproduzo estão algumas falas sobre essa luta na e pela terra feitas por 

lideranças indígenas: 

 “Nós, indígenas, que somos originários desse país, 

não temos nenhuma segurança nenhuma e são 

desrespeitados nossos direitos. Essas ações 

demonstram que os povos indígenas são pisoteados 

no Brasil” (CIMI 27/03/2018) 

 

“Fortalecer a nossa luta através dos nossos rituais, 

da nossa cultura. Nós continuaremos resistindo para 

conquistar e defender nosso território, apenas tendo 

nosso corpo como escudo. Se caso persistir a 

reintegração de posse o Estado brasileiro será 

responsável, pois haverá morte coletiva do povo 

Guarani e Kaiowá, nós resistiremos até o fim.” 

(Trecho da Carta da Aty Guasu 2017) 

 

**** 
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A identidade indígena é sempre questionada por aqueles que querem romper com 

os direitos indígenas previstos na constituição brasileira. A desculpa, muitas vezes, é dada 

pela via da aculturação: “não são mais índios porque são aculturados”. Argumenta-se 

também à favor de uma brecha no “marco temporal”: os indígenas não estavam nos 

territórios reclamados por eles em 1988, data da nova constituição da república que 

garantiu direito dos povos indígenas à terra, teriam perdido o direito à terra. Como já 

demonstrado, no caso dos Kaiowá e Guarani, eles não estavam ocupando a terra naquela 

data, pois foram removidos à força de seus territórios originários. Outro argumento usado 

para questionar o direito dos povos indígenas à terra incide sobre a noção de 

produtividade: diz-se que a terra não está sendo produtiva, por isso não teriam direito a 

àquela terra. Cito, a seguir, o relato de Elson Guarani-Kaiowá: 

“Elson Guarani e Kaiowá conta que na terra 

tradicional onde Clodiodi tombou, e que a Justiça diz 

que não existe mais, a vida é próspera. "Plantamos 

nossa comida (foto acima), sem veneno. 

Conseguimos vender feijão e mais umas plantações 

para comerciantes. A terra é a vida pro nosso povo. 

Não queremos ela para o ruim, para a maldade, para 

ficar rico. Queremos a terra para viver bem, junto de 

Ñanderu, dos espíritos dos que morreram pela terra. 

É o lugar pra nossas crianças crescerem. Com ela 

temos vida, bastante. Sem ela é morte, dor e 

sofrimento. Pro branco já não basta tudo o que 

passamos?"21 

 

Das atualizações 

A forma de demarcação de terras que está vigente hoje no Brasil vem sendo 

questionada por parte dos setores rurais, a chamada “bancada ruralista” ou “bancada da 

bala”. As Terras Indígenas demarcadas para os povos Guarani e Kaiowá, como já 

mencionei, não garantem condições mínimas para a subsistência desses povos, tanto do 

ponto de vista do que nós chamamos de “recursos naturais” como do ponto de vista da 

                                                           
21 In: https://cimi.org.br/2017/06/39670/  

https://cimi.org.br/2017/06/39670/
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capacidade de se exercer plenamente o bem viver, ou, dito de outro modo, a forma de 

sociabilidade humana, tal como concebida por esses povos. Como vimos, o modo de viver 

kaiowá e guarani precisa da mobilidade. As “reservas” estão esgotadas, em todos os 

sentidos: não é uma terra indígena própria que tem os recursos para que os Guarani e 

Kaiowá vivam de acordo com sua forma própria de estar no mundo.  

Além do que foi dito acima, devo acrescentar que a condição de cidadão 

brasileiro subsumi o indígena. 

 O pobre é antes de mais nada alguém de quem se tirou alguma coisa. Para 

transformar o índio em pobre, o primeiro passo é transformar o Munduruku em 

índio, depois em índio administrado, depois em índio assistido, depois em índio 

sem terra. (Viveiros de Castro, 2016) 

A terra pertence à União, o Estado é dono. Mas cabe aos povos indígenas o 

usufruto das terras ocupadas historicamente por eles. 

Nos processos de luta pela terra, se traz também a identificação dos tekohas. 

Quando o que está em jogo é um contexto político específico de demanda pelo 

reconhecimento de um território, o termo é utilizado como dispositivo de construção de 

um discurso político e os Kaiowá e Guarani definem o tokoha como um local, um espaço 

geográfico. 

Esse argumento é facilmente absorvido e invertido pelos ruralista/ donos de 

empresas extrativistas que corroborando para a construção de uma ideia de nação que 

exclui as minorias e que argumenta que não existiriam mais indígenas, ou que eles 

deveriam se adequar a “modernização”, deveriam se converter em cidadãos sem terem 

suas especificidades culturais respeitadas.  Se cria, então, com base em um senso comum, 

a disseminação da ideia de que os Guaranis não poderiam exercer suas atividades ditas 

“tradicionais”, como a pesca, a caça e a coleta.  

Devo mencionar, ainda, a visão que por algum tempo predominou a etnologia, 

baseada em um viés da ecologia cultural, de que a organização social dos Guaranis era 

determinada pelos fatores limitantes do meio ambiente colocando-os na vulnerabilidade 

da dependência do “meio-ambiente”. Essa visão que tomava as cultura indígenas como 

estáticas no tempo, algo a-histórico, juntamente com a ideia que que esses povos não 

existem mais, justifica, descabidamente, o argumento racista, por parte da bancada 



60 
 

   
 

ruralista e aliados, do não enquadramento no art. 231 da constituição brasileira que 

garante os direitos originários à terra pelos povos indígenas. 

Aqui a definição do termo etnocídio apresentado por Pierre Clastres (2011) é 

exemplar, como vemos no trecho a seguir: 

 “Eis por que nenhum descanso podia ser dado às sociedades que 

abandonavam o mundo à sua tranquila improdutividade originaria: eis por que 

era intolerável, aos olhos do Ocidente, o desperdício representado pela não 

exploração econômica de imensos recursos. A escolha deixada a essas 

sociedades era um dilema: ou ceder à produção ou desaparecer: ou o 

etnocídio22 ou o genocídio.” (Clastres, 2011. p. 86) 

Por isso é importante salientar que a cultura, como conceito antropológico, não 

é estática, mas, antes, designa um conjunto de relações marcadas pela transformação e 

pelo contato constante. Nesse sentido, o contato dos Guarani com os brancos não 

desqualifica suas formas distintas existência. Mesmo nos contextos atuais no Mato 

Grosso do Sul em que esses povos se encontram confinados em pequenas reservas que 

não lhes garante recursos naturais para a subsistência, o que procurei demonstrar aqui é 

que os Guarani e Kaiowá usam o termo tekoha para se referirem a um espaço geográfico 

delimitado, mas também a um modo de vida específico que não pode ser atualizado sem 

que se considere também uma outra noção de espaço como algo que só se constitui a 

partir de relações. Para os Guarani e Kaiowá, exercer seu modo de ser nas terras dos 

antigos, recuperar esse território é uma possibilidade de construir o espaço podendo 

resultar na recuperação do espaço geográfico, tal como nós o definimos.  

Gostaria de ressaltar, aqui, uma das principais diferenças entre a concepção de 

território para os Guarani e para o Estado (capitalista): a noção de propriedade privada. 

Para o Estado a terra, concebida como um espaço geográfico delimitado previamente, é 

reduzida à noção de mercadoria. A terra é produtora de recursos e fomentadora de uma 

geração de capital. Cabe ao homem saber explorar tais recursos e dominá-los da maneira 

que lhe convier 

Do ponto de vista do Estado, o território é algo fixo, limitado, concreto. Quando 

um grupo indígena se apresenta como uma coletividade móvel, que não segue a regra de 

fronteira pré-estabelecidas pelos Estados-Nação, um constante perigo se instaura e esses 

                                                           
22 “O etnocídio, portanto, é a destruição sistemática dos modos de vida e pensamento de povos diferentes 

daqueles que empreendem essa destruição.” (CLATRES. 2011. p 78) 
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grupos passam a ser ameaçadores. Questionar a noção de fronteira, a ideia de propriedade 

privada é uma ameaça ao Estado capitalista. O Estado se revela, assim, como um 

mecanismo de controle. Neste sentido, controlar e delimitar e o lugar onde se vive é 

fundamental para a regulação desse domínio. 

Essa diferença entre as concepções de território dos povos ameríndios e da 

sociedade ocidental/Estado brasileiro produz uma série de equívocos.  O grande divisor 

do pensamento ocidental expresso pela dicotomia Natureza e Cultura; que além de 

separar, opõem hierarquicamente esses domínios, não é universal. Isso fica evidente 

quando abordamos os usos e significados do termo guarani tehoka. Para os Guaranis e 

Kaiowá, exercer seu modo de ser sobre as terras dos antigos, implica em uma ideia de 

território radicalmente distinta daquela que fundamenta o discurso do Estado.  

Neste capitulo quis trazer um pouco mais sobre essa dimensão da relação 

estabelecida com os brancos. Enfatizei que, para se manter existindo na terra, muitos 

morreram e muito sangue indígena foi derramado. Todo esse quadro de violência gerou 

uma movimentação por parte de indígenas e não-indígenas que são apoiadores das causas 

indígenas. Foi criada uma mobilização nas redes sociais com a 

#somostodosguaranikaiowá. Nesse contexto, a Associação Brasileira de Antropologia 

(ABA) se posicionou e tornou pública uma carta alertando sobre o quadro gravíssimo de 

crimes contra os Kaiowá e Guarani no Mato Grosso do Sul. A seguir, transcrevo um 

trecho da carta, evidenciando a situação sofrida por esses povos: 

Frente a este quadro (que é cosmologicamente 

interpretado pelos indígenas como sintoma de destruição do 

mundo), os Kaiowa e os Ñandéva vêm há décadas se mobilizando 

na tentativa de revertê-lo, manifestando uma tenaz reivindicação 

fundiária. Inúmeras famílias se envolvem, assim, em reiteradas 

tentativas de recuperar os espaços aos quais pertencem por 

determinação de seus deuses e sem os quais seria impossível a 

manutenção do equilíbrio do cosmo como um todo. 23 

 

 

                                                           
23 Trecho da carta da ABA sobre a situação dos Guarani no Mato Grosso do Sul 
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Apontamentos Finais 

 

“É em virtude dela (lei de Omama) que não maltratamos a floresta, como fazem 

os brancos. Sabemos bem, que sem arvores, nada mais crescerá em sua terra 

endurecida e ardente. Comeremos o quê, então? Quem irá nos alimentar se não 

tivermos roças nem caça? Certamente não os brancos, tão avarentos que vão 

nos deixar morrer de fome.” (Davi Kopenawa, 2015. p. 391) 

 

Tomar com ponto de partida para este trabalho a etimologia do termo guarani 

tekoha foi uma escolha importante e significativa, visto que o discurso, as palavras, a 

recuperação dos nomes foram os instrumentos usados frente relações historicamente 

estabelecidas pelos povos ameríndios com os brancos e com outras espécies de sujeitos 

que compõem suas cosmologias. Minha intenção aqui foi ressaltar a relação entre a 

constituição da pessoa ameríndia e a noção de território, como algo indissociável. Se a 

palavra é central no modo de atuação política desses povos, a palavra, tomada no sentido 

indígena, especialmente no caso dos Guarani, também é central para a constituição da 

pessoa. Refiro-me aqui à noção de alma-palavra muitas vezes descrita para os Guarani 

(Pissolato, 2007; Pierri, 2013; Chamorro 1995) 

Seguindo essa hipótese da impossibilidade de separar as noções de território e 

de pessoa para os Guarani, procurei mostrar como a noção de tekoha foi se atualizando e 

sendo utilizada e experenciada pelos Guaranis de acordo com o que ia atravessando esses 

povos nos encontros e desencontros com o Outro. Mais uma vez, a abertura do 

pensamento dos povos indígenas à alteridade ficou evidente. Como observou Viveiros de 

Castro (2016): 

Separar os índios (e todos os demais indígenas) de sua relação orgânica, 

política, social, vital com a terra e com suas comunidades que vivem da terra — essa 

separação sempre foi vista como condição necessária para transformar o índio em 

cidadão. Em cidadão pobre, naturalmente. Porque sem pobres não há capitalismo, o 

capitalismo precisa de pobres, como precisou (e ainda precisa) de escravos. (Viveiros 

de Castro, 2016) 

Também pude abordar no presente trabalho que a noção de tekoha, traduzida 

como “território” ou “modo de vida” é mais do que isso, indica a indissociabilidade dessas 

noções e a inadequação das noções indígenas aos grandes divisores do pensamento 

ocidental como a oposição entre Natureza x Cultura (a natureza como dado e a cultura 

como constructo). Assim, procurei argumentar que a terra e os indígenas são a mesma 



63 
 

   
 

coisa, em certo sentido, eles estão e são a terra. Essa questão dialoga com o que nos diz 

Viveiros de Castro a seguir: 

A terra é o corpo dos índios, os índios são parte do corpo da Terra. 

A relação entre terra e corpo é crucial. A separação entre a comunidade e a 

terra tem como sua face paralela, sua sombra, a separação entre as pessoas e 

seus corpos, outra operação indispensável executada pelo Estado para criar 

populações administradas. (Viveiros de Castro, 2016) 

Levi-Strauss demonstrou nas mitológicas que essas cosmologias podem ser 

descritas através de uma “lógica da sensível”. Tentei demonstrar aqui que esta lógica está, 

de certo modo, inscrita no corpo. Por isso, para os grupos Guarani aqui abordados, a fala, 

o discurso, a palavra é tida como algo central e a escolha dos termos usados nos contextos 

de luta política são reveladoras de uma outra concepção de ação política.  

O agir político desses grupos não está separado de outras formas de existir no 

mundo. Tudo é correlacionado, pois isso é o que constrói a pessoa. Como já demonstrou 

Viveiros de Castro, quando o mundo é composto por muitas subjetividades, humanas e 

não humanas, todas as relações são sociais (Viveiros de Castro, 2002[2017]), tudo é social 

e político. 

Há pouco se rompeu com a ideia de que essas sociedades são sem lei, sem rei e 

sem deus. Agora eles têm que provar que são originários da terra que reivindicam. 

Lutando e enfrentando e subvertendo regras que não pertencem ao seu mundo, tendo que 

entrar no “jogo” dos brancos, mas para subverte-la. O Estado brasileiro, por sua vez, 

insiste na política genocida que historicamente vem levando a diante, principalmente nos 

contextos de disputa por terra. Como diz Coellho de Souza (2017): 

 (...) cuja trama compõe a “história espacial” dos Kisêdjê e aquilo que 

conhecem e percorrem como território — um território que é “seu” exatamente na 

medida em que é conhecido e percorrido (Coelho de Souza 2009). (Coelho de Souza, 

2017. p. 111) 

Acredito que o que pode ser demonstrado é que a categoria de tekoha é 

construída na experiência, assim como também é definida por se tratar de um espaço-

geográfico que precisa ser reconhecido. Quando os Kaiowá e Guarani estruturam suas 

demandas e lutas frente ao Estado brasileiro, eles sabem que é preciso delimitar o espaço 

geograficamente para se obter a demarcação. E aquela terra é dos antigos, o local onde os 

ancestrais deles estão enterrados, onde já existiram roças e casas de reza: isso é uma forma 
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de se estabelecer fronteiras também, menos delimitadas do que as nossas, mas existentes 

e que transpõem esse mundo (o que brancos e não xamãs enxergamos), pois existem 

outros mundos que também tornam inidentificáveis esses locais. 

Como apresentado por Viveiros de Castro no trecho a seguir, nada que faz parte 

da vida humana pode ser completamente dada ou construída: 

 “nenhuma dimensão da experiência humana é (dada como) 

inteiramente construída; algo sempre deve ser (construído como) dado” 

(Viveiros de Castro 2017[2002]. p. 351) 

Dessa forma, falar de territorialidade para os Kaiowá e Guarani é falar sobre suas 

existências e formas de viver. Como discuti e abordei no decorrer desta monografia, é 

impensável falar de terra, sem falar do xamanismo, a principal forma de criar e de manter 

a comunicação entre os diversos mundos existentes. Assim, a noção guarani de tekoha é 

fabricada a partir de uma série de relações de alteridade que procurei descrever aqui. 
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