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Introdução 
 

O poético exige mais. Exige alteridade. Difícil falar em Outro1 na 
intelectualidade racionalista de nossas ciências, nas nossas Academias, mas 
há um refúgio nas Letras, mais especificamente na Literatura. É por escapar à 
lógica da consciência - que exige clareza, coerência, controle das contradições 
- e da objetividade do discurso científico  (FERNANDES, 2009)  que a poesia, 

                                                           
1 O “Outro” aqui citado na concepção fenomenológica de Lévinas, é o Outro enquanto diferente 
de mim, mas da mesma espécie,o que difere da concepção lacaniana de Outro que é o Outro 
pertencente ao campo do simbólico, da linguagem, é o tesouro dos significantes. 

RESUMO: Este ensaio, interdisciplinar, é uma aventura 
no espaço Guarani, sagrado e singular, na tentativa de 
apresentar o poético que o constitui, pela palavra-alma, o 
que faz com que a Literatura, a arte e a vida nele se 
confundam e o façam ir mais ainda além. A Psicanálise 
freudo-lacaniana sabe do poder da poesia, Freud (1917) 
já reconhecera os poetas como aliados valiosos por 
penetrarem em fontes em que a ciência mais tardiamente 
ousa desvendar. Lévinas (2012) fala de um humanismo 
que se reativa, que se propõe responsável a partir da 
presença do Outro.  E a Literatura é toda ela espaço 
desse Outro, da pluralidade e da polifonia. Porém, na 
lógica jurídico-social de nossa época em que o lúdico 
corre o risco de se perder no espaço e no tempo, uma 
cultura indígena, toda ela assim poética, encontra 
dificuldades na sua procura de resistir, se fazer 
sujeito.Não é fácil consegui-lo, depende e muito também 
de nós, não indígenas, reconhecendo – e tão tardiamente 
- a sua humanidade, o seu espaço e o seu tempo. 
Refletir sobre essa realidade, a angústia de se continuar, 
em suas tradições, língua e sociabilidade, por meio de 
seu poético, é nossa intenção. Mas, por meio do poético 
Guarani, fica a mensagem de que há ainda outras tantas 
belezas e diversidades culturais, singularidades à espera 
de encontros e reconhecimento em cada uma das mais 
de duzentas e cinquenta comunidades indígenas 
espalhadas pelo nosso país. 
 
PALAVRAS-CHAVE: poético; Guarani; Outro. 
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assim como a arte em geral, tem a possibilidade de transmitir algo da 
alteridade radical que nos marca e nos constitui enquanto sujeitos da cultura. 
Ao estar mais próxima das formações do inconsciente – sonho, sintoma, ato 
falho, chistes –, isto é, constituída a partir dos processos de condensação e 
deslocamento - correlatos da metáfora e metonímia – o poético pode transmitir 
a diferença e a contradição, “falar” dos enigmas da origem e da morte sem 
tirar-lhes o enigmático.  

Sendo assim, é o drama da existência humana que possibilita a criação 
que, por sua vez, torna possível suportar nosso desamparo sem sucumbir a ele 
nem negá-lo. Desse modo.falar do poético na Literatura Guarani torna-se não 
só possível e necessário, mas um pouco mais fácil. Porque falar da Literatura 
Guarani é falar do Outro, o indígena.  E falar do seu poético é denunciar a sua 
possibilidade e humanidade. A sua sociabilidade.  

Isso tudo exige postura crítica que vai além das conveniências e 
convenções até mesmo na Literatura que tem em si o estranhamento como 
ponto de partida. Ou deveria ter. Falar do poético que está no Outro indígena 
Guarani pressupõe falar, antes, de uma outra realidade social, em que  o seu 
apagamento e esquecimento precisam ser questionados.  E por causa disso, 
falar de uma cosmovisão singular em que seu pensamento repousa e a partir 
do qual vê e pensa o mundo a sua volta que ele procura entender e poetisar.  

Isso nos leva a repensar nosso próprio Outro, talvez ainda não 
descoberto, capaz de dialogar num universo não só possível, mas necessário, 
da nossa humanidade perdida e no entanto tão próxima. Nos leva a agir na 
verdadeira alteridade. Com ela, mergulhar numa linguagem mais ampla, de 
abrangência filosófico-ético-religiosa que nos capacita a compreender a 
cosmovisão indígena Guarani, de onde brota também o seu poético.  
 
 
1. O entrelaçamento disciplinar no entendimento do Outro 
Guarani 
 

Felizmente, nós, da Literatura, no entendimento da alteridade 
responsável, pela palavra Guarani, não estamos sós. Encontramos na filosofia 
de Emmanuel Lévinas (19012) e na Psicanálise freudo-lacaniana um forte eco. 
A partir dessa mesma ideia – de uma linguagem filosófico-ético-religiosa, 
Lévinas vê a urgência de se agir no mundo a partir do Outro e não mais do Eu, 
num deslocamento cujo estrondoso poder permite inverter as balizas que 
regem a sociabilidade. O que requer uma disposição radical para sair em sua 
direção, assumindo a responsabilidade sobre si,  sem esperar, na primazia do 
Outro sobre o Eu, recusando-se qualquer recompensa,  o que significaria o 
risco da redução do Outro ao Mesmo: projeção. Diz-nosLévinas que a 
alteridade pressupõe relação assimétrica, em que a demanda do Outro reclama 
a minha subjetividade e clama o exercício de um ofício não só totalmente 
gratuito, mas requer da parte de quem o exerce, uma oferta a fundo perdido.  

Requer responsabilidade, diz Lévinas. Responsabilidade sobre o 
diferente, o outro que me espanta, me ameaça, quem sabe...  cumplicidade 
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com o aquém e o além de nossa historicidade encontrada e, que, por isso,  nos 
fez perder a humanidade, ou, protelar esse encontro... não importa. Perder a 
humanidade supõe que a tivéssemos tido um dia, protelar o encontro, que esse 
encontro, mesmo que nunca tenha existido, seja possível. Não importa. 
Mesmo. O que importa é que essa humanidade está sendo vislumbrada, sendo 
possível seu encontro não apesar das teorias e dos comportamentos 
metodológicos céticos dos tantos eventos racionalistas que autofagicamente 
celebraram a morte do(s) sentido(s). Não apesar, mas, talvez, por causa deles. 
Que provocaram também a descrença no próprio homem, sua morte, o fim do 
humanismo, o fim da metafísica, a morte de Deus, (ou a morte a Deus) 
(LÉVINAS, 2012, p. 91). Compreensível, pois, como é admitir, afinal, 

 
uma verdade terrível sobre a natureza real de nossa espécie e 
descobrirmos o que o homem é realmente capaz de fazer, 
muito tempo antes de alguns indivíduos realizarem 
concretamente o trabalho mais vil que pode sair de mãos 
humanas, ou seja, matar outros seres humanos inermes, 
quanto mais dezenas, centenas, milhares e milhões de outras 
criaturas indefesas?(CHERNY, 1998, p.13) 
 

Cherny lança o grito de paz, embora diante do desespero pela 
consciência do Mal na natureza humana, mesmo depois de proclamada a 
razão que superaria a barbárie. Mesmo diante dos genocídios- dos índios 
americanos, da Shoah, dos regimes totalitários  como os das ditaduras 
militares sul-americanas, das guerras, de povos contra povos , vidas 
aniquiladas, competitividade cotidiana pela entrega consciente ao sistema, 
novo deus ou diabo, algo fora de mim mesmo e do si - da era do 
expansionismo cego, da era tecnológica bárbara e inconsequente. Que tira o 
homem de todas as responsabilidades, mesmo assim, pois assim é ou está o 
mundo... (e ousa assim mesmo se proclamar descrente da ordem metafísica!) 

Mas não precisa ser assim. Lévinas diz que não se trata de rejeitar o 
humanismo, mas de reativá-lo, pois quem fracassou não foi o humanismo, mas 
sim as interpretações que se fizeram dele.  As contestações sociopolíticas que 
se fizeram na década de 1960 na Europa e na França não trouxeram à luz uma 
visão satisfatória do mundo e do homem. Urge, para ele, fazer surgir uma nova 
moral melhor que o humanismo subjetivista, que o humanismo positivista, que 
o humanismo anarquista: uma moral capaz de proteger o homem contra o 
próprio homem. Trabalho este da civilização, como aprontou Freud (1930) em o 
Mal-estar na civilização. Para o pai da Psicanálise, uma das características 
essenciais da civilização é regular o relacionamento mútuo entre os homens e 
seus relacionamentos sociais, e“a substituição do poder do indivíduo pelo 
poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da civilização.” (p.101). 
Contrário ao que temos vivido atualmente, onde o individual se sobrepõe ao 
coletivo numa espécie deperversão generalizada (VALORE, 2013) em que, por 
fim, o objeto suplanta o humano.  

Por isso, dissemos, não apesar, mas, por causa de. Porque pode ser por 
causa delas, dessas experiências de interpretações rígidas que esqueceram os 
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valores soberanos que as abrigavam em seu seio, esquecimento resultante, 
entre outras razões, de assoberbamento do eu- em forma de uma civilização 
superior, redentora, ou de um ou mais salvador(es)-  que, finalmente, na sua 
frustração,  tenha se amadurecido o homem e feito nascer a humanidade. Num 
humanismo que pensa no Outro, nas relações entre eu e o Outro, na 
compreensão das mensagens transmitidas no rosto que fita e interpela. Estar à 
escuta da presença.Talvez passagem necessária. Repetir, não mais. Competir 
não mais. Cuidar, sim. 

Para Lévinas, a consciência de si, ela mesma, se desintegra, 
numacrisedo humanismo que tem sua fonte na experiência da ineficácia 
humana posta em acusação pela própria abundância de nossos meios de agir 
e pela extensão de nossas ambições: 
 

No mundo, em que as coisas estão em seu lugar, em que os 
olhos, as mãos e os pés sabem encontrá-las, em que a ciência 
prolonga a topografia da percepção e da práxis, mesmo ao 
transfigurar seu espaço; nos lugares onde se localizam cidades 
e campos que os humanos habitam, ordenando-se, segundo 
diversos conjuntos, entre os entes, em toda essa realidade 
“correta”, o contrassenso dos vastos empreendimentos 
frustrados – em que política e técnica resultam na negação dos 
projetos que os norteiam – mostra a inconsistência do homem, 
joguete de suas obras. Os mortos que ficaram sem sepultura 
nas guerras e nos campos de extermínio afiançam a ideia de 
uma morte sem amanhã e tornam tragicômica a preocupação 
para consigo mesmo e ilusórias tanto a pretensão do animal 
rationale a um lugar privilegiado no cosmos, como a 
capacidade de dominar e de integrar a totalidade do ser numa 
consciência de si (LÉVINAS, 2012, p.71). 

 
Talvez tenha chegado ao ponto de, então, essa humanidade se tentar 

humildemente ser criadora, não sabemos se de novo ou enfim. Mas, do que 
sabemos, além da hegemonia cultural. Além do relativismo cultural. Além do 
egoísmo que toma conta do mundo em nome da racionalidade, de progresso e 
desenvolvimento humanos.  Proposta nova, a ser tentada, consciente, no 
entanto, do risco de apenas uma nova racionalidade que repita a cegueira 
diante do ilusionismo da palavra, que repita a soberba pelo seu desvelamento, 
o que já foi tentado, sem sucesso na preservação da vida... Mas, proposta a 
ser tentada, desde que não perca o lúdico, o encantamento da vida que jamais 
se deixará aprisionar. Desde que poética. Proposta de não mais tomar, mas do 
cuidar. Ética. Ser e cuidar. Numa alteridade que gera responsabilidade, como 
diz Lévinas. Que não permite o dessujeitamento, como diz Endo (2005). 
Alteridade que é a arte de amar, como diz Sampaio (Apud Calderón,p.9, 2005).  
Ou (repetindo o Talmud de Babilônia – Tratado Aboth 6.a, apud LÉVINAS, 
2012,p.91):Se eu não responder por mim, quem responderá por mim? Mas se 
eu responder somente por mim, sou eu ainda eu (moi)? 

Por isso que não é difícil falar do poético Guarani para interlocutores 
amantes do poético, o que supomos seraqueles que se debruçam sobre essas 
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linhas: poetas, literatos, prosadores, linguistas, letrados, historiadores, 
psicólogos, psicanalistas, filósofos, e...e... e eles mesmos, todos eles, 
pensadores livres em quaisquer das classificações... tudo o que a nossa cultura 
ocidental criou para explicar o evento poético da vidatão cheio de cores e 
rumores, ruídos, algazarras, desarmônicos e combinados, desafinados e 
afinados quando se sabe ou se quer ou se precisa ou... se deseja! Mas, se 
dando o direito, a serem todos... anarquicamente poéticos. Ainda. Apesar da 
mudez a que esse público se vê condenado, muitas vezes, pelas lógicas 
racionalistas que suspeitamente temem a poesia. Seu deslumbramento.  
 
 
2. O poético Guarani: um modo de ser Outro na 
territorialidade brasileira e latino-americana 
 

Fica difícil falar do poético Guarani quando o grande elã se perdeu. O 
grande elã que é o poético salvaguardador do mundo, da vida em sua 
exuberância. Quando a vida cedeu lugar às coisas, ou talvez, melhor dizendo, 
quando o homem, o dono da palavra que criou, numa inocência desmedida, 
entregou às coisas o poder de dominar a vida ao invés de deixar que a vida, 
por seu intermédio, domine as coisas. Fica difícil falar para quem perdeu o 
grande elã, porque falar do poético Guarani é falar ainda desse elã, misturador 
de vidas, sentidos e existências tantas, encarnadas ou não, mediatizadas ou 
não pela presença do homem, da sua palavra, da palavra de seus deuses.  
Encantamento do existir entrelaçado na pré-existência, na existência outra de 
todos os seres da natureza, do tempo, do espaço imaginado e real, mas 
sempre vividos: a terra boa – yvymarãey- e a terra má - yvymba’emeguá- numa 
cosmovisão em que o nada e o tudo se juntam, desmisturados e unos, 
ambiguidade possível.Porque para a cultura Guarani a palavra – nhe’ ë - é 
constituidora da vida, palavra-alma, poética: “Ao mesmo tempo o que anima e 
o que no homem é divino e imorredouro” (CLASTRES, 1978,p.88). 

A palavra-alma encontra seu sentido no mito de criação, do Guarani: 
Nhamanduergueu-see concebeu a linguagem, portanto, é a palavra, a alma, é 
o que justamente mantém de pé, ereto, significando que ela é que mantém o 
esqueleto do homem de pé. Assim, é quando a criança se mantém de pé que 
está pronta para receber o seu nome, no ritual do Nhemongarai: 

 
É somente quando o bebê começa a andar e a pronunciar as 
primeiras palavras, que se estabelece o vínculo da palavra-
alma com o mundo humano. Esses fatos significam que a alma 
divina se fixou na criança, marcando o início da infância entre 
os Guarani. Esse momento parece ser ideal para o ritual de 
nominação, quando os pais procuram o xamã –rezador 
Guarani, que entra em contato com Nhanderu para identificar a 
procedências da palavra-alma. O nome adquire entre os 
Guarani um significado cosmológico, se remete aos parentes 
de outros mundos da palavra-alma, tem um caráter divino e 
deve ser respeitado, e reservado ao uso do ambiente rural e 
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familiar. Através do contato com a sociedade não indígena, os 
Guarani passaram a receber também um nome em português, 
que utilizam em suas relações sociais externas...(PASSOS, 
2008,p.57) 

 
O nome que a criança recebe é o nome que é sua marca e que tem a 

proveniência (leste, oeste ou zênite) da alma-palavra que se encarnou nela. 
Quando Nhamandu Ru Ete concebeu as demais divindades, no ato da criação, 
conferiu-lhes o encargo das almas-palavras dos futuros homens. São essas 
divindades – Caraí Ru Ete (leste), Jacaíra RuEte (zênite) e Tupã Ru Ete 
(oeste), que o xamoí invoca para saber de onde vem a alma da criança e qual 
é o seu nome, sendo que, se  o xamoí não conseguir descobrir o seu nome é 
porque essa criança não sobreviverá (CLASTRES,1978,p. 88, VÓ 
ALMERINDA, 2011). 

Também é assim, pelo significado de manter-se de pé, como 
significando que a palavra circula no esqueleto, que os espíritos invocados pelo 
xamã, quando tentam restituir a saúde e a vida a um moribundo, são chamados 
de eepya – os que restituem o dizer. A expressão e-rymo ä a, que no 
vocabulário religioso designa o nome, significa o que mantémereto o fluxo do 
dizer (CLASTRES, 1978, p.88). 

E porque Nhe’eng Ru Ete (Nhanderu) transmite os saberes aos homens 
pela palavra-alma é que, a depender do lugar de origem da palavra-alma, a 
criança será um xamoí, um conhecedor de ervas, das plantas, dos remédios, 
um caçador, uma plantador, etc. Ou seja, já antes da sua vida terrena, por 
habitar já então o universo dos deuses, ao nascer, a criança possui 
conhecimentos reconhecidamente divinos. Nhe’eng Ru Ete diz, à alma-palavra 
que ele manda encarnar-se numa nova criança que ele vá à terra e se lembre 
sempre dele, que ele fará circular sobre si a sua palavra divina. Um jeito 
poético de conceber a vida terrena, que define o modo como ela será educada: 
desenvolvendo-se livre e independente, havendo respeito dos pais e da 
sociedade pela autonomia infantil pela sua ascendência divina. Levando em 
conta as singularidades,com cuidados voltados ao seu crescimento e bem-
estar físico. Cercada de grande carinho e afeto por seus pais e por seus irmãos 
mais velhos: 

 
Presenciei a cena da irmã, de 12 anos, levando o seu irmão de 
um ano, na qual suas mãos deslizavam com suavidade, 
contornando o corpo que, facilitado pelo sabão, tornava o 
acariciamento da irmã um gesto de extrema beleza 
harmonizando com a expressão prazerosa do seu rosto. O ato 
de dar banho engrandecia-se enquanto uma expressão de 
amor e cuidado (PASSOS,2008,p.58). 
 

Também os mais velhos são tratados com reconhecimento, pois os 
Guarani acreditam que, além desses conhecimentos divinos, que as crianças 
recebem já antes de seu nascimento, entre os deuses, devem ser valorizados 
os conhecimentos que se experimentam ao longo da vida. Potencialmente 
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divinos, os mais velhos, considerados sábios, ocupam um espaço central na 
transmissão dos conhecimentos, fazendo circular o nh’ëporä – as belas 
palavras - entre os parentes, orientando as suas condutas moral e ética.Uma 
cultura que preserva o saber dos mais velhos e que valoriza passagem de uma 
herança simbólica para as novas gerações é uma cultura que preserva a 
potência paterna e possibilita o acesso ao simbólico (Valore, 2013). Talvez por 
isso a palavra seja tão essencial para esse povo.  

Graças às belas palavras os homens atestam que ainda estão 
conscientes de viver sob a guarda dos deuses, e que esses deuses, por sua 
vez, que não se esqueceram deles. Mortais e imortais se unem pela palavra, 
sua medida comum. Que faz os homens buscarem sempre a imortalidade. E 
essa busca se faz, na yvymbaémegua -terra má, pelo Caminho Sagrado ( Tape 
Aviru, Tape’i, Tape Mirim, Tape Jara, Tape Porä, Tape Dju, entre outros, 
dependendo da variação linguística) em direção à Terra Sem Mal – yvymaräey. 
E entre essas terras não existe ruptura. É possível passar de uma a outra sem 
passar pela prova de morte: onhemokandire (CLASTRES,1978,p.89). León 
Cadogan (apud CLASTRES, 2008,p.89) traduziu essa expressão 
onhemokandirepor fazer com que os ossos permaneçam frescos. E é essa 
mesma tradução que os Guarani Mbya usam para dizer da chegada à Terra 
Sem Mal. Ou seja, eretos, sem a morte, de corpo e alma. Na análise do mito do 
cataclisma,do dilúvio Guarani,  passando por autores como Cadogan e Thevet,  
Clastres (1978) explica que, para os Guarani, é possível  ir à Terra Sem Mal 
sem passar pela prova da morte. Uma lógica que recusa o princípio da 
contradição. Não é possível ser homem e deus ao mesmo tempo, mas é 
possível sê-lo sucessivamente.  

Paraos Guarani, o mito do dilúvio diz que a vida na terra implica o 
respeito preciso a regras que não podem ser transgredidas pelo homem. Caraí 
Jeupie se esqueceu disso e provocou o dilúvio e o cataclisma se fez necessário 
para restaurar a ordem que ele comprometera. Mas, também era necessário 
que Caraí Jeupie fosse salvo, pois tivera a ousadia de sem comportar como os 
deuses, sendo esses, então, a partir desse momento, obrigados a 
reconhecerem-no como um dos seus, com um dos deuses, portanto. Caraí 
Jeupie fora incestuoso, pois se erguera de maneira anormal, descobriu o 
caminho sagrado, o caminho da Terra Sem Mal e tornou-se o primeiro dos 
homens-deuses: Nhande Ru Papari, o pai das divindades menores.  

Clastres aproxima esse mito ao mito dos Tupinambás (da família 
Tupiguarani) que Thevet recolheu. Nele, a cólera de Monan se deu também 
porque os homens se esqueceram do modo como deveriam agir. Então, a terra 
foi destruída, pois isso fora um desafio aos deuses. De Irin Magé, o único 
sobrevivente, nasceria a linguagem dos caraíbas míticos. Como consequência, 
houve a disjunção da primeira terra, do mundo social e do mundo sobrenatural 
. E, entre os dois mitos, a mediação de Jeupie (no mito dos Guarani) e dos 
Gêmeos (no mito dos Tupinambás). Mas, a disjunção fora parcial, prefere 
entender a autora, pois não foi rigorosa a separação. O cataclisma apenas 
elimina a contemporaneidade entre uma e outra terra. Para o mito, é impossível 
viver na Terra Sem Mal como se vivesse na terra má, ou como se a terra má 
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como se fosse a Terra sem Mal, sem respeitar as regras, não é possível ser ao 
mesmo tempo homem e deus. Porém, é possível que isso se dê no eixo do 
tempo, sucessivamente, mesmo sem a prova da morte. Os homens, portanto, 
viverão separados dos deuses, mas poderão reconquistar o paraíso perdido, 
serão os porangue´i – os eleitos, aqueles a quem os deuses permitem ficar 
eretos na nova terra, os portadores da palavra divina. As palavras mais que 
belas palavras – nhe´ëporä, as palavras encantadas: ayvuporä. As únicas que 
os deuses apreciam ouvir.  

Nesse compasso entre mortalidade e imortalidade,contabilizando perdas 
irreparáveis que lhes dificultam a vivência de suas crenças e tradições, mas em 
que a palavra não se profanizou,  vivem os Guarani. Deslocados, 
marginalizados, resistem pela força que a cultura assim espiritualizada e 
poética, lhes anima.Parafraseando Diegues (2004), o poético, essência da 
cultura Guarani, acontece fora dos limites da literatura-arte e se confunde com 
a própria cosmogonia e vivência desse povo, não há distinção entre arte, vida, 
canto, dança e oração, sua língua é poética e musical.As formas isoladas para 
acomodar o poético não são as únicas maneiras de se manifestar o poético 
Guarani, vez que as modalidades discursivas Guarani, orais, da palavra 
verdadeira,sustentam o poético na sua base de origem. O modo de dizer 
Guarani é poético, como diz AyvuRapyta, León Cadogan: “O Mbya (Guarani) 
se manifesta como alguém em tensão em um mundo cheio de coisas nefastas 
e imperfeitas que somente a palavra redimida e boa poderá superar. O valor e 
a força interior vêm com as palavras inspiradas”. 
 
 
3. A palavra, a corporeidade e o poético Guarani 
 

Meu corpo é minha música 
Minha tela 
O universo inteiro 
Que meu nome significa 
E que caminhando o caminho sagrado  
vai perpetuar a vida, todas elas. 
(Rupi Guaçu, 2013,p.9) 

 
As palavras ditas no poemeto acima, revelam a reciprocidade entre a 

vida e a arte, a corporeidade e o sentimento de mundo, de existência e 
imortalidade. O corpo é a música, pois, antes que os instrumentos musicais, o 
corpo possui sonoridade, musicalidade, é capaz de produzir sons, manusear 
sons. Também com o corpo cantam, dançam, caçam, pescam, fabricam, 
plantam, colhem, caminham, nele pintam. Cada momento da vida Guarani 
pode ser manifestado na arte corporal (momento de caça, pesca, de lazer, de 
guerra, de dor, de alegria, de tristeza, etc), produzindo sentido e beleza, 
dizendo o desejado, simbolizando as crenças, as palavras verdadeiras e 
expressando muito além, o próprio indizível, pelas cores e nos traços.  
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Como afirmamos anteriormente, na crença Guarani, é a palavra que 
sustenta o corpo e está na origem. Antes de ser concebido o Guarani é uma 
palavra sonhada: 
 

A mulher para engravidar sonha a palavra. Quando chega a 
hora de dar à luz, o Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe das 
palavras-alma dizem para a palavra alma que está por nascer: 
“Vá à terra, meu filho (minha filha), eu farei que minha palavra 
circule por teus ossos e que tu te lembres de mim no teu ser 
erguido.(MAINO’I RAPÉ, p.54). 
  

O corpo na cultura Guarani não é meramente um objeto, um organismo, 
unicamente a soma de células, hormônios, etc., etc. O corpo é bordeado pela 
palavra.  Diz Diegues (2006), para os Mbyás-Guarani, “Quando a palavra 
abandona o corpo, este desfalece.” (p.34). Toda essa sabedoria indígena sobre 
a origem e a corporeidade coincide com a teorização freudo-lacaniana que tem 
a linguagem como elemento fundamental da constituição do ser humano. Para 
Lacan, o ser humano é, por definição, um ser falante, que tem na linguagem 
sua constituição e separação radical de outras espécies animais. Linguagem 
essa que só se constrói na relação com o outro da espécie – o grande Outro é 
encarnado no semelhante - que toma o infans, aquele que anda não fala,em 
outra ordem, diferente do biológico e dos cuidados estritamente corporais, e o 
insere em um campo de significações. Assim, diz-se que não adquirimos a 
linguagem, somos adquiridos por ela, isto é, só nos tornamos humanos, 
sujeitos desejantes, graças à linguagem do outro que nos marca 
(BERNARDINO, 2006; SANSON, 2006). 

Ao sair do registro puramente biológico e entrar no campo das 
significações, isto é, ao “aceder ao simbólico, o sujeito mergulha numa rede (da 
lei e da linguagem) que se estende muito além dele, e a ele preexiste e 
sobrevive”. (CASTRO, 2009, p. 09).É pela alteridade radical que acedemos ao 
simbólico, que o inconsciente é fundado. O inconsciente é estruturado como 
uma linguagem “é, em seu fundo, estruturado, tramado, encadeado, tecido de 
linguagem” (LACAN, 1981, p. 135, cit. CASTRO, 2009 ).Nesse mesmo sentido, 
é também rica a intuição de Manoel de Barros ao ouvir os sons da música dos 
Guarani: 

 
Eles me transportaram para a fonte das palavras. 
Me levaram para os ancestrais, para os fósseis linguísticos 
Lá onde se misturam as primeiras formas, 
as primeiras vozes! 
(DIEGUES, 2006, verso/capa) 
 

Não é à toa que Freud (1917) diz que 
  

Os poetas são aliados muito valiosos cujo testemunho deve ser 
levado em alta conta, pois costumam conhecer toda uma vasta 
gama de coisas entre o céu e a terra com os quais nossa 
filosofia ainda não nos deixou sonhar. Estão bem adiante de 
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nós, gente comum, no conhecimento da mente, já que se 
nutrem em fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência. 
(p.20). 
 

É também ao poético que Lacan recorre para falar sobre o 
funcionamento do inconsciente, pois a poesia está intimamente ligada à 
metáfora, um dos elementos responsáveis pelos movimentos de produção de 
sentido do inconsciente: “(...) poderia ser uma definição do estilo poético dizer 
que ele começa na metáfora, e que, ali onde a metáfora cessa, a poesia 
também” (LACAN, 1981, p. 247, apud CASTRO, 2009,p. 27).Por meio do 
poético podemos recapturar, em certa medida, o que em nós foi inscrito, isto é, 
as marcas da alteridade radical que nos constitui. Assim, entrar em contato 
com o poético do povo Guarani é, dentre tantos significados possíveis, ser 
transportados para os resquícios de nossas origens. Resquícios esses a céu 
aberto na cultura Guarani e que nossa cultura branca soterra a cada dia, como, 
por exemplo, ao dar à ciência um saber absoluto sobre nossas crianças. 

O banho de linguagem que a criança Guarani recebe é deveras 
evidente. O lugar, a posição subjetiva de cada ser, é bem marcado. O corpo, 
quando o menino e a menina ficam de pé, recebe um nome, o seu nome, que o 
significa, que lhe é sagrado e que dele guarda o maior respeito. Não é pra ser 
dito em vão, por isso prefere que lhe dêem um nome cristão pelo qual será 
chamado por qualquer um, em qualquer lugar, a despeito do sagrado que o seu 
nome verdadeiro, que a palavra verdadeira que nomeia seu corpo e, por ele, 
sua existência, conserva e protege. O corpo é a vida em movimento, capta a 
dinâmica do ser, do existir e do caminhar pelo caminho sagrado em busca da 
Terra Sem Mal, onde os Guaranisituam e buscam a sua imortalidade. A sua 
imortalidade e a de todas as vidas da Terra, pois há unidade para os Guarani 
na sua cosmovisão, entre a Terra, o homem, os animais, as plantas, os céus. 
Como diz Diegues (2006): 

  
Com u corpo usMbyás cantam, danzam, caminan, fabrican y 
tocanpré-violinos, flautas, violones, plantam y colhem, 
preparanla chicha, y também pueden se tornar leves como u 
algodão doce y pasar por lamuerte sem sufrirlamuerte, ou 
seja, morrerem y continuarem vivos para siempre (p.66). 
 

Ao perceber que alcançou a perfeição, a plenitude, o Guarani já 
nãomorre mais, porque as suas palavras verdadeiras, suas belas palavras, 
também não morrem, permanecem como herança simbólica aos seus 
descendentes. Por isso a busca constante pela Terra Sem Mal. Na voz de 
AyvuRapyta: 
 

KapitánChikú alcançou a plenitude da perfeição; 
Das palmas de suas mãos e das plantas de seus pés brotaram 
chamas; 
Seu coração se iluminou com o reflexo de sua sabedoria; 
Seu corpo de céu se transformou em orvalho indestrutível; 
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Seu adorno de plumas se cobriu de orvalho 
As flores de sua cabeça eram chamas de orvalho. 
(DIEGUES, 2006, p.50) 
 

A corporeidade é vivida numa integralidade com o ser e a natureza de tal 
maneiraque possuem uma aguda percepção dos diferentes sons do mundo 
natural, seja entre os diferentes animais, seja na própria natureza, pelo barulho 
na intensidade do vento, da chuva, dos raios e trovões, etc. Também  do chão, 
que recebe a intensidade do toque da vida pelas plantas, pelo trotear, pelos 
passos de pernas, patas, arrastar de seres vivos e mesmo de coisas criadas 
pelo homem. A terra tem sons, o ar tem sons, o fogo tem sons, as águas têm 
sons. A terra é viva, pois nela o sangue dos homens e dos animais escorre, 
sua carne, seus ossos, ela é viva, nada disso morre nela, se mistura. Destruir a 
terra, a natureza, é destruir a vida, que é sempre sagrada para o Guarani. Essa 
imensidade de percepções, de sentidos, os Guarani transferem para os Mboraí 
(cantos em reverência a Nhanderu na Opy). Pedem ali, pelos Mboraí, muitas 
coisas: proteção contra os transtornos de seu dia, para que aqueles que se 
afastaram de seu verdadeiro modo de ser, para aqueles que vivem às escuras, 
etc. Essa é uma forma poética de saudar a vida e os dias, as noites Guarani. 
As belas palavras, as palavras verdadeiras são pronunciadas nesses eventos. 

Nesse sentido, é importante ressaltar o uso da metáfora na cultura 
Guarani. A metáfora que utilizam, principalmente, quando estabelecem contato 
com o não indígena. Porque vivem num mundo em que as palavras são alma, 
cuidam, como dizem, do que sai de suas bocas, os Guarani sentem que se 
utilizam de um discurso outro ao falar com o estrangeiro. Eles dançam e 
cantam em qualquer local, diante de quaisquer pessoas, suas palavras 
verdadeiras, seus rituais. Mas, tudo isso é apenas representação. Não tem 
nada disso o sentido que têm, lá na casa sagrada , Casa de Reza, ou Opy, 
quando cantam e dançam, quando o Xamoí produz as belas palavras para 
Nhanderu.  

É por isso que não aprovam o uso de suas palavras, de suas crenças de 
forma profana. Exemplo disso é o Tape Aviru, ou Tape’ í, ou Tape Jara, ou 
Tapé Mirim, ouTape Poräou outras variações linguísticas para o Caminho 
Sagrado, cobiçado como produto turístico ou como produto cultural no sistema 
de trocas da sociedade envolvente. Falar desse Caminho Sagrado só é 
permitido na Casa de Reza - a Opy, e quem fala é o Xamoí. Mesmo para 
caminhar no Caminho Sagrado, buscar a Terra Sem Mal, é preciso jejuar, 
seguir um ritual de preparação que leva semana ou semanas, há privações.A 
homogeneidade cultural e o apagamento da sua história –traços 
aindapresentes na contemporaneidade e que vêm ameaçando o seu mundo - 
não conseguiu apagar suas crenças mais caras. E nem provocar ainda o 
seudesassujeitamento pela violência, que lhe ocorrenão apenas no coração 
das cidades (ENDO, 2005), mas, principalmente, no coraçãodas matas. Mesmo 
nas lutas mais sangrentas, que resultaram em morte de suas lideranças, a voz 
Guarani, heroica, se ouve de forma poética como, entre outras, as palavras do 
Cacique Verá Tupã’ i de Mato Grosso do Sul, assassinado por jagunços 
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enquanto defendia as terras indígenas ocupadas por fazendeiros:“O nosso 
destino não será de rosas.Talvez muitos de nós vamos escrever a nossa 
História Indígena com o próprio sangue. As crianças que estão aqui sofrendo 
esse trauma não vão ver essa terra ainda”. 

Mas, os tekoha Guarani, espalhados pelos países onde vivem sua 
tradição e crenças, no alento dos Mboraí e das belas palavras, das palavras 
verdadeiras, continuarão a defender a vida-todas elas, e a terra onde todos 
pisamos e a caminhada em busca de uma Terra Sem Mal. Um jeito Guarani 
poético de viver, amalgamadas a arte da Literatura e a Arte da Vida e de dar ao 
mundo uma demonstração de coragem e respeito ao outro, da alteridade tão 
apregoada nos discursos não indígenas. 
 
 
4. A cultura Guarani na atualidade 
 

Os Guarani se constituem em diversidades étnicas – mbyá, nhandeva, 
avá, chiripá, kaiowá,chiriguanos, entre outras - que se distribuem pelos países 
do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia. No Brasil, entre os estados de 
Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Bahia. Pela colonização, foram deslocados de suas terras e aldeados, 
mas ainda há espaços em que se mantêm originariamente como à época da 
colonização. Muitos de seus espaços estão hoje em conflito com os não 
indígenas, esperando pela demarcação garantida pela Constituição de 1988. 
Onde vivem se convencionou denominar terras Indígenas.  

Convivem nas cidades e nos campos. A sua imensa capacidade de 
adaptação sem perda de identidade permitiu e permite um movimento contínuo 
nas visitas e vivências familiares próprias, dispersas, mas unidas no fluxo 
migratório que, ao invés de apagar, reforça sua unidade cultural enquanto 
grupo humano pela dinâmica do seu conjunto identitário da sua 
cosmovisão,língua, cultura. O que chamam de seu espaço próprio de viver seu 
modo de ser, nas técnicas e conhecimentos tradicionais, conscientes da 
necessidade de adaptação aos de culturas envolventes :o tekó ou tekoha. 

As suas migrações marcam uma característica peculiar como grupos 
humanos: a multiculturalidade. A despeito das diversidades étnicas Guarani, o 
conjunto identitáriopermanece, respeitadas as formas diferenciadas em rituais, 
em espaços sagrados e de vivência, todas elas, entretanto, se mesclando e 
interagindo, o que lhes permite a continuidade através dos tempos e distâncias. 
Uma Opy para o mbyá, avá, chiripa, por exemplo, é retangular, voltada , a sua 
única entrada, para o nascer do sol. Para os nhandeva e alguns kaiowá, a 
forma da Opy é circular, também voltada para o nascer do sol. Todas elas são 
cobertas de sapé, feitas de madeira (bambu, de preferência, com barro) da 
natureza ao derredor e sem a utilização de pregos nos encaixes, feitos esses 
por cipó. ATerra Sem Mal – Yvymaräey, permanece guardada na memória 
tradicional,nos seus corações e em seus rituais sagrados, crença fundante de 
sua civilização, pelo Caminho Sagrado (Tape Aviru, Tape´í, TapeMirim, Tape 
Porä, Tape Jara, entre outras formas variantes). 
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Mas, nosso espaço neste Simpósio, pela alteridade que pretende, 
precisa da escuta. Não apenas da paráfrase. Do sujeito e não do objeto. Por 
isso pensamos que, para falar da cultura Guarani, de sua forma de vivê-la no 
desafio da colonização, precisamos nãodar voz ao Guarani, pois ele já a tem, 
nunca a perdeu, mas escutar o Guarani, a sua voz distinta, diferente, cheia de 
poesia e sabedoria. Ouvir seu discurso, por meio de sua própria voz, nos leva a 
entender um pouco mais da sua cultura hoje, nos conflitos deste nosso tempo.  
Como expressão do desafio que enfrentaram e enfrentam pela colonização 
colonial e moderna, ouçamos, portanto,as palavras de KaraíMiri e KaraíKuaray 
dirigidas aos seus e aos não indígenas: 

 
Não abandonemos nosso teko, nosso modo de ser, porque 
teko é a forma de vida e tekove, o que vive. Nós convidamos a 
todos ser tekove. 
Não abandonemos nossas palavras em nossas casas 
sagradas, porque quando abandonamos a casa sagrada, 
nosso pai, Namandu já não nos escuta. 
Os pequenos, ternos, os anciãos, os indefesos, protejamos, 
cantemos sempre belas palavras por eles, para isso existimos. 
Não nos cansemos de mostrar o tape miri, caminho sem fim, 
caminho sem males, para que os kunumi, jovens, caminhem 
sem perigo, sempre numa boa. É necessário que nós, os que 
temos poderes especiais, doados desde o alto, revitalizemos 
nossa cultura, mesmo que nossas crianças e jovens convivam 
com outras culturas. 
Nós não temos o serviço básico que os brancos têm, seja luz, 
água potável, boas estradas, mas possuímos o dom da 
experiência, a visão e a capacidade de compreender o que é a 
vida de nossos povos. 
Estes encontros devem ser espaços de generosidade, de troca, 
de dar mesmo que fosse um pedacinho de nossa sabedoria. 
Não nos cansemos de insistir com os kunumi, jovens, vamos 
ajudá-los, para que eles possam nos ajudar no futuro. 
Referente à terra, podemos dizer que ela não é nada, sem 
todos os elementos que fazem parte dela, as árvores, os 
animais, as ervas com os poderes mágicos. Não permitamos 
que destruam nosso supermercado vegetal. 
E, irremediavelmente, existem coisas que os brancos têm e os 
nossos jovens necessitam para se desenvolver melhor. 
Especialmente essas coisas que não se podem plantar, tais 
como: camas, mantas, utensílios de cozinha. Compreendemos 
perfeitamente que os jovens já não podem continuar dormindo 
no chão sem cobertores. 
Assim como também entendemos que a medicina ocidental 
terá que ser parte de nossos tratamentos, justamente porque 
as enfermidades que não podemos curar com nossas palavras 
e ervas não são nossas, vieram de fora. 
Aceitamos que nossos filhos aprendam a ler e a escrever, a 
somar e a subtrair, para que os estranhos já não os enganem. 
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O que não podemos permitir é que nossos jovens acreditem 
que sua educação se reduz a uma sala de quatro paredes com 
papeis coloridos, e que possuem a sabedoria absoluta quando 
lhes entregam um papel chamado diploma. Isso não. Na escola 
de Apytere-guarani, estamos preparados quando chega o 
aguyje, a bênção do grande criador. 
A cada noite, não se esqueçam de lançar suas palavras ao céu 
para que no dia seguinte nos infunda um frescor, um alívio, em 
nossas angústias. 
Respeitemos as mulheres, elas possuem o dom de limpar 
nossos caminhos, por isso Namandu lhes entregou uma 
vassoura encantada para que se encarreguem que nada de 
mal aconteça na terra em que habitamos. 
Convidamos a todos a seguir em frente, como boas sementes 
não nos cansemos de germinar, isto dizemos nós aos Apytere-
guarani, que igual a vocês são habitantes primeiros da terra. 
Também queremos dizer-lhes que nós sempre soubemos da 
existência de todos vocês, porque sempre soubemos que 
nossa grande mãe teve muitos filhos, os quais, espalhou pela 
terra, e porque ela assim o quis, agora podemos nos encontrar. 
Nós viemos de onde nasce o sol, nossas comunidades se 
chama MiriPoty, que significa coração imenso, e ParakuPuku, 
que é o nome de um papagaio que fala e que ajudou os 
primeiros homens a se comunicar. 
Queremos que entendam que vocês são nossos joapykuera, 
ou seja, os que estão ligados a nós pela mesma essência, por 
favor entendam que vocês vivem em nossos corações. 
Nós não temos telefone, não lemos, não escrevemos, mas 
quando vocês despertarem todos os dias, e observarem a 
imensa luz a que chamamos koómbyja, saibam e nunca 
esqueçam sempre que nesse instante estamos lhes enviando 
nossos sons, nossas palavras que são verdadeiras, nossos 
cantos rezados para que Namandu os ilumine e os guie em 
suas vidas. 
Por último queremos contar que desde há muito tempo, muitos 
anos, o povo guarani acredita e busca sem parar a Yvy 
Maraey, a Terra Sem Mal, em busca dela atravessamos mares, 
desertos, e desta vez enfrentando a imensidão do céu, para 
poder hoje dizer-lhes que ela existe em nossos corações, e a 
defenderemos sempre.” (apud DIEGUES, 2006,pp.5,6,7). 

 
 

Considerações finais 
 

Falamos da Literatura Guarani porque entendemos que a palavra 
Guarani, seu discurso se constitui vida Guarani. Literatura, arte e vida se 
confundem (levando para um ainda além), para essa etnia indígena, sujeito 
constitutivo da territorialidade e sociedade brasileira. Porém que, injustamente, 
precisa provar seu espaço, sua cultura, sua humanidade.Falamos do poético 
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Guarani porque admiramos essa cultura poética, tão diferenciada, que se 
assume e que resiste aos apelos de uma cultura não indígena que se quer 
hegemônica, mas que se faz desumana, ultrapassada ao não reconhecer a 
singularidade da cultura indígena. Falamos do poético Guarani, da cultura 
Guarani porque ela é muito diferente e isso vai permitir a muitos conhecê-la, 
pelo menos um pouco dela e porque sabemos que isso vai fazer, também, 
muita diferença.... 

 É passada a hora de reconhecê-la e de escutá-la. Falamos da 
Psicanálise freudo-lacaniana porque nos permite escutar a sabedoria dessa 
cultura que reconhece a constituição de sua subjetividade pelapalavra. 
Falamos de Lévinas porque esse filósofo propõe, com Cherny, uma nova 
humanidade, uma humanidade que se responsabiliza pelo Outro, que 
considera a sua presença. E esse Outro, para nós, entre outros Outros - pois 
são mais de 250 etnias no Brasil, cada uma com sua singularidade e 
encantamento - esse Outro, é também o Guarani.  

Falamos, enfim, pela aposta de que esta leitura pode provocar outras 
leituras e que, quando o não indígena conhecer , na perspectiva do Outro, a 
diversidade que o país tem, os muitos Outros que neste território se assentam, 
suas dificuldades de se colocarem como sujeitos, respeitados e reconhecidos, 
com certeza, essa sociedade se fará mais humana e será sua aliada... Do 
contrário, a apropriação de suas terras de suas heranças simbólicas - tornando 
o Caminho Sagrado um caminho da busca pelo dinheiro e prazer ligeiro - 
seguirá sem limites,e todos nós, pela ação ou silêncio, continuaremos a 
exercer uma violência física e simbólica ao apagarda história o povo indígena 
enquanto sujeitos. 
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