
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
FERREIRA, L.O. As Boas Palavras Mbyá-Guarani como Caminho para a Redução do Uso de Bebidas 
Alcoólicas. In: SOUZA, M.L.P., comp. Processos de alcoolização Indígena no Brasil: perspectivas 
plurais [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013, pp. 195-211. Saúde dos povos Indígenas 
collection. ISBN: 978-85-7541-581-8. https://doi.org/10.7476/9788575415818.0013. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11. As Boas Palavras Mbyá-Guarani como Caminho para a 
Redução do Uso de Bebidas Alcoólicas 

 
 

Luciane Ouriques Ferreira 
 

https://doi.org/10.7476/9788575415818.0013
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


195

As Boas Palavras Mbyá-Guarani como Caminho para a
Redução do Uso de Bebidas Alcoólicas1

Ao ser compreendido como um sério problema de saúde pública da
atualidade, o alcoolismo é definido pelas ciências biomédicas como uma doença
crônica e fatal de indivíduos que possuem determinada predisposição orgânica
para a dependência do álcool. Por isso se manifestaria de igual forma em todas as
sociedades. Entretanto, estudos antropológicos demonstram que o alcoolismo
assume configurações particulares de acordo com o contexto sociocultural onde ele
acontece. Neste caso, para se compreender o fenômeno do alcoolismo deve-se
considerar as dimensões culturais, coletivas, bem como os múltiplos fatores que
contribuem para conformá-lo (Langdon, 1999). Se as causas do alcoolismo são
múltiplas e determinadas pelo contexto, as estratégias terapêuticas construídas
por cada grupo social também são diversas e como construções culturais precisam
ser entendidas no âmbito do universo social em que são colocadas em prática.

Entre os anos de 2000 e 2006, os Mbyá-Guarani2 do estado do Rio Grande
do Sul (RS) desenvolveram um conjunto de ações para reduzir os danos causados
pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas.3 Os karaí e os xondaro marãgatu foram
agentes de intervenção centrais nesse processo. Os primeiros são lideranças
espirituais e especialistas de cura que possuem contato direto com os deuses
(nhanderu)4 e por isso detêm o poder de receber as mensagens divinas, sendo os
conhecedores das ‘boas palavras’. Já os xondaro emergiram durante o processo de
execução dessas atividades como os ‘guardiões do espírito’, os ‘mensageiros dos
karaí’, que têm como missão levar as ‘boas palavras’ dos karaí às comunidades,
aconselhando-as a reduzirem o consumo de álcool e a se portarem conforme os
ensinamentos de nhanderu.

As atividades realizadas para a redução do consumo de álcool foram: 1) o
diagnóstico antropológico participativo sobre a manifestação do alcoolismo entre
os Mbyá (2000-2001);5 2) três reuniões dos karaí sobre o uso abusivo de bebidas
alcoólicas e alcoolismo realizadas nos anos de 2000, 2002 e 2003; 3) dois percursos
terapêuticos dos xondaro marãgatu que aconteceram nos anos de 2002 e 2003.
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Para efeito da análise aqui apresentada se considerará o primeiro desses percursos,
ocorrido em 2002.

O caminho da intervenção sobre o uso abusivo de bebidas alcoólicas
mobilizou as práticas tradicionais de autoatenção à saúde (Menéndez, 2009) e a
organização sociopolítica mbyá-guarani já existentes com o objetivo de realizar um
trabalho de cunho comunitário. As reuniões dos karaí e os percursos dos xondaro
marãgatu, ao se constituírem em desdobramentos do diagnóstico antropológico
participativo, potencializaram uma das formas de autoatenção mbyá: a instituição
do aconselhamento por meio das ‘boas palavras’.

O processo de alcoolização entre os Mbyá-Guarani

O fenômeno do uso de bebidas alcoólicas entre os Mbyá-Guarani situa-se
no interior de uma cultura do contato (Cardoso de Oliveira, 1976) que emerge com
as relações interétnicas estabelecidas no decorrer do processo histórico. Ao consumo
de álcool se agrega um conjunto de práticas e significados que articula as concepções
e o estilo tradicional de beber mbyá aos elementos provenientes da sociedade
ocidental – alimentos, músicas, bebidas alcoólicas etc. – incorporados ao universo
sociocultural deste grupo. Nesse processo, as bebidas alcoólicas e as práticas não
indígenas associadas a elas são indigenizadas (Sahlins, 1997), propiciando o
surgimento de uma ‘cultura do beber’ particular.

Atualmente existe uma grande diversidade de situações relacionadas ao
uso de bebidas alcoólicas entre os Mbyá-Guarani no RS, que é influenciada pelas
condições de vida particulares em que cada aldeia se encontra. Por um lado, é
resultado do intenso processo histórico de contato interétnico; por outro, diz respeito
à forma como estas comunidades criaram no decorrer do tempo mecanismos de
atualização da sua cultura.

Do ponto de vista mbyá, os fatores que contribuem para a formação do
fenômeno do consumo abusivo de álcool são: terra e ambiente natural insuficiente
e/ou inadequado para a reprodução do modo de ser tradicional; proximidade dos
grandes centros urbanos; acesso fácil às bebidas alcoólicas; trabalho assalariado
fora da aldeia; conduta da liderança, ou seja, se faz uso de bebida alcoólica ou não;
e a inexistência da opy (casa de reza), do karaí e da prática do conselho e,
consequentemente, dos rituais tradicionais. As comunidades que não possuem
casa de reza e que, portanto, não atualizam o seu calendário ritual particularmente
encontram-se sem a proteção divina e à mercê de muitos perigos: doenças, mortes,
brigas e outras calamidades (Ferreira, 2002).

A opy, espaço sagrado onde são realizados os rituais religiosos, protege a
pessoa dos perigos das doenças e também de tornar-se cau (bebedor). Nesse sentido,
a casa de reza desempenha um papel preventivo relacionado ao consumo de álcool,
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pois é ali que as crianças aprendem os cantos e as danças tradicionais e escutam os
conselhos do karaí que as orientam a não fazerem uso de bebidas alcoólicas.

Nas comunidades em que não há opy os ‘bailes de branco’ animados por
músicas sertanejas e os jogos de futebol tornaram-se práticas correntes. Também é
aqui que encontramos uma maior incidência de casos de violência doméstica
desencadeados pelo consumo de álcool, pois, geralmente quando estão embriagados,
os casais brigam e separam-se em função do ciúme. Segundo o Mbyá José Cirilo
Morinico, quando as pessoas bebem e dançam ao som da música sertaneja, o
pensamento é direcionado para o sexo; ao passo que, com os cantos e a dança
realizados na opy, o pensamento da pessoa mantém-se ligado a deus.

A inexistência do karaí ou a falta de autoridade e legitimidade de algumas
lideranças para orientar o seu grupo com bons conselhos também contribui para
incrementar o uso abusivo de bebidas alcoólicas nas comunidades mbyá. Isso ocorre
principalmente em aldeias onde as lideranças políticas – os caciques – também
bebem.

A cachaça (canha) é a bebida mais utilizada pelos Mbyá por ser compatível
com o poder aquisitivo dos bebedores. A pessoa que não tem limite e tampouco
controle para beber torna-se violento, afetando os seus parentes mais próximos.
Dessa forma, ela passa a ser considerada um ‘bebedor problema’ não só porque
consome álcool, mas principalmente porque cria problemas para a família e a
comunidade.

O uso abusivo de álcool tem um impacto nocivo sobre a pessoa,6 pois
compromete tanto as relações que ela mantém com a sua família e seus parentes,
quanto com seu próprio espírito divino (nhe’ë)7 e com os deuses (nhanderu). Do
ponto de vista cosmológico, aquele que bebe demais e perde o ‘sentido’ ultrapassa
limites e faz coisas que não deve. Assim, age contra o seu espírito que, ao não ter
alternativa, afasta-se dele, deixando-o sem proteção e à mercê das influências nocivas
de espíritos malignos – mbogüa e anha8 – causadores de doenças que conduzem o
bebedor a brigar com seus parentes ou a ser vítima de diferentes tipos de acidentes.
Ou seja, a pessoa não adoece ou morre porque está bêbada, mas sim porque está
sem a proteção de seu nhe’ë e, consequentemente, sem a proteção de nhanderu.

Segundo os Mbyá, na “canha habita um espírito que não tem parente”, por
isso ela gera desentendimentos entre membros de uma mesma família, sendo a
violência doméstica um dos problemas mais sérios acarretados pelo uso abusivo de
bebidas alcoólicas. Ao beber o espírito do corpo da pessoa (an) se ‘apaixona’ pelo
espírito da canha, casando-se com ele. Isso faz com que o nhe’ë se afaste do bebedor,
deixando-o à mercê dos muitos perigos espirituais que habitam o cosmos Mbyá.

Porque quando você está bebendo, quando você toma, não está pensando lá
em cima. Você ama, você gosta, você se apaixona por beber. Porque essa
bebida alcoólica tem espírito! Por que a pessoa não quer parar? Essa bebida
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tem espírito, e esse espírito casa com o corpo da pessoa. Esse é o princípio!
Quando você se sente tonto por tomar bebida alcoólica, então se sente livre,
sente uma coisa de natureza [vontade de fazer sexo], sente muita coisa. Esse
espírito quando casa com a pessoa, a pessoa não quer parar nem um dia,
parece que não vai conseguir parar! (karaí Marcelina Timóteo, Salto do Jacuí)

Outro problema que o uso de bebidas alcoólicas pode acarretar é fazer
com que a pessoa, ao não seguir os ensinamentos de nhanderu, passe a ter uma
vida sexual desregrada. Por um lado, existe o perigo de ela romper com as normas
que regulam as relações sexuais (jerokuá) entre membros do próprio grupo; por
outro lado, pode levá-la a ultrapassar fronteiras étnicas e fazer sexo com não índios,
tornando-a vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis.

Esse tipo de comportamento sexual desregrado também faz com que o
nhe’ë se afaste da pessoa, causando doenças e até mesmo a morte.

Os brancos e as brancas, nós sabemos, trazem doença para nós. Não é só
gonorreia, Aids. Nós sabemos muito bem. Se o espírito não tem força, ele
se afasta na hora que você faz jerokuá [sexo] com o branco. Então essa é a
doença. Tu morre na hora. E tem muitos homens e mulheres guarani que
fizeram jerokuá com branco, e porque o espírito tem força ele não se afasta
na hora, mas esta pessoa não dura muito, pode morrer a qualquer hora.
(xondaro Agostinho Duarte, Inhacapetun)

Os rituais realizados na opy mantêm a pessoa ligada ao seu espírito,
direcionando e concentrando os seus pensamentos em nhanderu, com os atributos
de agregação e ordenação do cosmos. Em contrapartida, as bebidas alcoólicas
consumidas em bailes, ao som das músicas sertanejas, direcionam o pensamento
para o sexo, sendo o motor da violência, efeito desagregador do cosmos. Enquanto
no primeiro caso as pessoas colocam-se sob a proteção da divindade, prevenindo-
se dos perigos das doenças; no segundo, elas ultrapassam limites cosmológicos e
ficam sem a proteção do nhe’ë e de nhanderu. Enquanto o canto e a dança realizados
na casa de reza ensinam o rumo no qual a pessoa deve manter-se com saúde; as
bebidas alcoólicas direcionam e abrem o caminho para os mbogüá, que causam
doença e levam as pessoas à morte.

O percurso dos xondaro marãgatu

Durante a realização do diagnóstico antropológico participativo sobre a
manifestação do alcoolismo entre os Mbyá-Guarani, os karaí entrevistados
demonstraram a necessidade de uma reunião entre eles para conversarem sobre
os problemas relacionados ao consumo de álcool e buscarem o caminho adequado
para abordá-los.
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No final de 2000 foi realizada a I Reunião dos Karaí na Terra Indígena (TI)
de Salto Grande do Jacuí, município de Salto do Jacuí (Ferreira, 2009), em que se
deliberou que: 1) as reuniões deveriam prosseguir, em função da complexidade do
problema e visando o fortalecimento dos karaí; 2) todas as comunidades do RS
deveriam ter opy (casa de reza); 3) as ‘boas palavras’ seriam a forma adequada de
abordar a questão do uso de bebidas alcoólicas. No fim da reunião, as lideranças
mbyá elaboraram um documento-síntese sobre os temas abordados durante o evento,
em que enfatizaram a importância de a medicina guarani atuar junto com a ‘medicina
do branco’ para tratar os bebedores (cau) que almejassem parar de beber.

Primeiro conversamos sobre a forma de diminuir o uso das bebidas alcoólicas

e daqueles que bebem. Para diminuir existe solução! Guarani sabe que tem

remédio, só que esse remédio não é só o que se toma, também pode curar

através de conselho e de reza: das ‘boas palavras’. Para tratar o bebedor pode

ser o remédio guarani e também o do branco. (Ferreira, 2009)

Um ano depois, em novembro de 2001, foi realizada a II Reunião dos
Karaí na TI de Barra do Ouro, município de Maquiné. Nesse momento, escolheram-
se seis Mbyá para percorrer as comunidades com problemas causados pelo abuso
do álcool, para levar os conselhos e as mensagens dos karaí. Este grupo de
conselheiros foi chamado de xondaro marãgatu.

O primeiro percurso dos xondaro marãgatu, que ocorreu ao longo de 2002,
foi realizado por uma equipe composta por cinco Mbyá provenientes de diferentes
comunidades. Quatro deles eram xondaro – Artur de Souza, da aldeia de Coxilha
da Cruz; Agostinho Duarte, da aldeia de Granja Vargas; Alexandre Acosta, da aldeia
de Canta Galo e Cezário Timóteo, da aldeia de Barra do Ouro9 – e um deles liderança
– José Cirilo Morinico, da aldeia de Lomba do Pinheiro –, que atuou como monitor
e tradutor nas ações executadas.10

Entre os meses de outubro e dezembro, contando com transporte e diárias
viabilizados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), os xondaro marãgatu
percorreram as comunidades de TI de Canta Galo, Viamão; TI de Inhacapetun,
São Miguel das Missões; TI de Salto Grande do Jacuí, Salto do Jacuí; TI de Coxilha
da Cruz, Barra do Ribeiro; TI de Barra do Ouro e Acampamento do Espraiado,
Maquiné.11

Ao chegarem às comunidades os xondaro eram recebidos pelas lideranças
da aldeia – caciques e karaí – e combinavam com elas como atuariam. No mesmo
dia ou no outro, a liderança reunia o seu povo para escutar as importantes palavras
que os visitantes estavam trazendo, solicitando a todos que se concentrassem para
ouvi-las.
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As ‘boas palavras’ dos xondaro marãgatu

Nos eventos que congregaram os Mbyá-Guarani, tanto nos encontros
promovidos pelos xondaro quanto nas reuniões dos karaí, o emprego das ‘boas
palavras’, sempre acompanhadas pelo uso do petynguá (cachimbo), assume a forma
de conselho e emerge como um recurso terapêutico no tratamento dos bebedores.
Isso porque, como são palavras inspiradas pelo nhe’ë e por nhanderu, possuem o
poder de emocionar as pessoas.

A ‘boa palavra’ é reconhecida não necessariamente pelo conteúdo do
discurso daqueles que a empregam, mas sim pela entonação da voz da pessoa que
está falando. Nos círculos de conversa, aquele que está com a palavra deve dirigir-
se ao centro da roda. Enquanto fala, caminha de um lado ao outro do círculo, no
ritmo e na cadência da palavra proferida. As ‘boas palavras’ se constituem em um
gênero de fala (Bakhtin, 1980) que integra o repertório da tradição oral mbyá-
guarani.

Para os Mbyá as palavras dos xondaro marãgatu vêm através dos deuses
e do espírito, são palavras movidas pelo amor, por isso são belas e fazem com que
as comunidades acreditem e tenham esperança no trabalho realizado. Os karaí das
comunidades visitadas sempre reforçavam as palavras dos xondaro também
utilizando a bela linguagem inspirada pelos deuses.

Eu espero que vocês também consigam mais palavras para passarem para
nós. Não é vocês que têm essa palavra, você vai conseguir através de nosso
deus que vai dar uma palavra para passar para outra pessoa. Como hoje
você está falando, não é você que está falando, o deus que está dando uma
palavra para você para falar para todos. Vai continuar iluminando para falar
cada vez mais. (...) Então quem é que vai dar as palavras para nós? É o sol.
Cada vez que estamos levantando, o sol nos acompanha para falar, para
sorrir. Eu fiquei muito contente de estar com vocês, só por isso que estou
falando um pouquinho, não é porque estou sabendo falar. As palavras de
vocês me obrigaram a falar, porque tem espaço para falar. E daqui até a
próxima. (karaí, Salto do Jacuí)

Segundo o karaí Juanzito, antigamente se ouviam mais esses conselhos
do que atualmente, sendo poucos aqueles que empregam as palavras da forma
como fazem os xondaro. O karaí explica que esses conselhos têm a sua origem “no
centro do Paraguai e hoje têm poucos que ainda sabem esse sistema”. Muitos dos
problemas que acontecem no dia a dia das comunidades se deveriam ao fato de as
‘boas palavras’ proferidas por meio dos conselhos não estarem sendo mais
empregadas pelos Mbyá.
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Em uma das reuniões dos karaí, o rezador Anúncio Benitez esclarece que
quando os karaí falam que, “xondaro verdadeiro nasceu desde que existe a terra,
só que agora é que está se revelando. (...) A gente não sabia que existiam os
xondaro marãgatu, mas hoje nós karaí acreditamos que eles vêm dos deuses para
dar força para nós. Para isso é xondaro marãgatu”.

Entretanto, mesmo aqueles que empregam essas palavras compartilham
da natureza da terra imperfeita em que vivem, eles são pessoas teko achÿ (vida
doente), também imperfeitas e por isso alguns deles também gostam de beber.

Não é pela minha parte que estou falando, estou falando através de Deus.
Eu tenho dor no coração. (...) Como nós somos pessoas teko achÿ, nós
fazemos aquilo que não presta para nós. Nós tomamos aquilo que o branco
toma. Então isso é teko vaekué [vida feia]. Esse teko vaekué acontece em
todas as comunidades. Para falar direto: é canha. A canha é doença. Esse é
o nosso pensamento para contar para vocês, só para isso que nós estamos
aqui. (xondaro Alexandre, Inhacapetun)

De qualquer forma, uma das atribuições dos xondaro é traduzir as palavras
dos karaí para uma linguagem mais comum de modo que sua mensagem se torne
acessível a todos, principalmente aos jovens e às crianças. Já que um dos seus
principais compromissos é orientar as famílias a cuidarem bem de suas crianças,
garantindo condições para que as mesmas tenham um bom crescimento.12

E o que dizem as ‘boas palavras’? Sobre o que falam os xondaro marãgatu?

Os xondaro vão falar sobre a importância da cultura, a importância das
crianças, para o pai e a mãe pensar em ficar na aldeia, não ficar caminhando
para lá e para cá. Isso é que xondaro marãgatu vai conversar com as famílias.
Para isso é xondaro marãgatu. Nós temos que procurar mostrar coisas boas
para as crianças, coisa boa é plantação. O pai e a mãe têm que pensar como
é que seu filho vai ter saúde. Essa mensagem que os xondaro marãgatu vão
levar para as comunidades. (xondaro Agostinho, Acampamento Espraiado)

Os xondaro marãgatu, ao abordarem nas aldeias o tema do uso abusivo
de bebidas alcoólicas preocupavam-se em não afrontar as comunidades com
palavras de ‘cobrança’, pois isso os impediria de serem escutados. Ao contrário,
sempre deixaram claro para todos que, mesmo estando com a responsabilidade de
transmitir a mensagem dos karaí, eles não possuíam mais ‘sabedoria’ do que os
demais e que todos deveriam falar e contar a sua experiência, pois também estavam
ali para ouvir e aprender com as comunidades.

Não é para falar só nós três, todo mundo que está aqui deve falar, qualquer
mulher pode falar. Porque tem mulher que tem irmão bebedor e sofre com
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o irmão, ela também deve falar. Nós viemos para ouvir de vocês também o
que estão sentindo, o que estão sofrendo, o que precisam. Nós não estamos
trazendo só a nossa palavra, nós queremos aprender com vocês. Qualquer
um, qualquer jovem tem que falar e nós vamos ouvir. Para que todos deem
ajuda um ao outro. Isso é que vai nos dar força. Se a gente cuida da criança
desde pequeninha, ela vai crescer pensando. E nós temos que acompanhar
o pensamento dela. (xondaro Agostinho, Inhacapetun)

Os xondaro sempre iniciavam o seu discurso buscando esclarecer as
origens, o caráter e os objetivos do trabalho que realizavam. Explicavam que tinham
sido escolhidos como grupo de conselheiros para falarem para todos.

Só por isso que nós juntamos todos, só por isso que nós juntamos os
jovens, porque é importante ouvir. Então esse trabalho foi pensado não
através de nós, mas através de nossos karaí. Foi a preocupação do karaí

com a canha. Nós levamos mensagem para toda comunidade para saberem
e conhecerem mais sobre o que é bom e o que é ruim para nós. O que traz
problema é a canha. (liderança José Cirilo, Salto do Jacuí)

Logo em seguida passavam a relembrar as motivações de nhanderu para
enviá-los a este mundo e resgatar as orientações deixadas por eles a fim de que
seus filhos tivessem força (mbaraeté) e coragem (pyaguaçu)13 para viverem nesta
terra imperfeita.

Nosso pai, ele mandou aqui na terra para viver, para rezar, deixaram opy

para nós guarani ter alegria. Se não tem opy, karaí não vai saber como tem
que tratar aquele doente. Aí que os karaí vai dizer por que motivo você fica
muito fraco, porque que o espírito não está ficando contente pelo seu corpo.
Karaí que vai saber do corpo, por isso que é importante opy. (karaí Mariano,

Coxilha da Cruz)

Assim, os xondaro esclareciam os seus parentes sobre o caminho que os
deuses indicaram para os Mbyá seguir, reforçando a necessidade de as comunidades
terem opy e plantação (maety). Essas são condições fundamentais para a atualização
da conexão das mesmas com nhanderu, de modo a permitir tanto o acesso às suas
mensagens divinas quanto a manutenção da saúde e da felicidade.

A bebida alcoólica traz muita coisa. (...) Nosso Deus não nos mandou na
terra para bebermos, não disse para aprendermos a beber com outro povo.
(...) Os que estão morando aqui, procurem não tomar mais bebida alcoólica!
Tem muita coisa que acontece em todas as aldeias e aconteceu o que nunca
se viu. Procurem diminuir a bebida alcoólica. Que falta para a criança? Que
falta para o adulto? Que falta para a mãe, para o pai? Que falta aqui na
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terra? Para mim é plantar milho para que as crianças vejam e tenham saúde.
Isso é que é importante, isso é que é futuro para nós. Nós temos que
pensar, plantar. Isso é bom para espírito também. Depois disso tem opy. É
através da opy que a criança vai ficar com saúde, é aí que o espírito vai
chegar e vai ter força através da opy. Por que alguma vez as crianças levantam
sem força? Ficam magrinhas, tristes, não querem brincar, por quê? Por
falta da opy. As crianças queriam ouvir o som do violão. Eu não estou
dizendo que vocês sabem. Eu quero que vocês me desculpem. As crianças
não podem estar sem nome, tem que ter batismo, ser batizada a criança,
por isso é importante a opy. Quando recebe o nome o espírito fica contente,
ele tem força. Por isso precisa nome – kuaray, karaí, verá. (...) Nós temos
que valorizar nossa aldeia, não pode acontecer baile dos brancos. E quando
tem aldeia nós temos que ter opy, a dança tradicional para aprender a nossa
cultura, sistema e tradição. Nós queremos que todas as comunidades sejam
assim. Nós temos que diminuir a bebida alcoólica. Isso que é importante
para nós. Só para isso que eu estou falando agora. (xondaro Alexandre da

Costa, Coxilha da Cruz)

Os xondaro propunham uma reflexão sobre as consequências do consumo
de álcool sobre a vida e a forma de viver (nhandé rekó) mbyá-guarani. Para isso,
perguntavam: “Como fazer para melhorarmos a nossa vida e termos felicidade?”.
Ao expressar a sua preocupação com o futuro, as mudanças culturais no próprio
modo de ser mbyá provocadas pelo consumo de álcool passavam a ser tema de
debate. Nesses diálogos, chegaram à conclusão de que a canha os enfraquece e
compromete o seu futuro, principalmente, por ameaçar o bem-estar das crianças.

No entendimento mbyá, o nhanderu envia os espíritos das crianças à
terra, aconselhando-os a acompanharem e fortalecerem os seus pais terrenos,
trazendo alegria para a família. A família é a responsável pela educação das crianças.
Quando começam a engatinhar, elas precisam ser batizadas e ganhar seu nome e
assim terem força e saúde. O karaí é que vai dizer do que aquela criança precisa
para ser saudável. Esse conhecimento vem por meio da reza que lhe propicia
estabelecer contato com os deuses. Por exemplo: algumas crianças precisam ficar
perto da opy para “mostrarem o seu corpo bem”, senão a criança pode deixar o seu
“corpo como terra” (yvyramo).14

Entretanto, devido ao consumo de bebidas alcoólicas, hoje em dia não se
sabe mais por que os deuses mandaram os espíritos das crianças. Com isso, muitas
vezes seus pais as maltratam e fazem com que seu nhe’ë se afaste, levando a
criança à morte. Os pais não sabem mais aconselhar os filhos para educá-los. Por
isso, uma das fortes preocupações dos xondaro se refere à situação das crianças
que são filhas de pai e/ou mãe bebedores, que acabam por ensinar as crianças a
beberem desde cedo.
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Diante desse problema, os xondaro aconselham os pais de família a
respeitarem as crianças, pois foram os deuses que mandaram os seus espíritos
para a terra.

Agora é difícil para o pai e para a mãe falarem para seus filhos, eles já não
sabem mais como educá-los. Por que nosso pai nos mandou aqui na terra?
Quando nosso Pai manda as crianças para nós é para que a mãe ou o pai
tenham força [mbaraeté] e coragem [pyaguaçu]. Hoje em dia, a gente não
sabe mais por que as crianças nasceram para nós, a gente não sabe mais
como tratar as crianças. Hoje em dia, o marido a esposa têm que respeitar
seus filhos. O que é importante para as crianças? As crianças querem ver a
plantação, algumas crianças querem ver a casa tradicional [opy]. Então
algumas crianças choram porque necessitam de alguma coisa, necessitam
de opy, de plantação. Então o pai e a mãe não sabem por que eles estão
chorando e batem em seus filhos. Hoje em dia é assim, o pai e a mãe batem
no filho, na filha, sem saber por que ele está chorando. Então essa coisa é
muita dor para os velhinhos e para as velhinhas. Isso não pode acontecer
na frente deles. Eu sempre digo assim: nós temos que voltar um pouquinho
a viver como nossos antepassados (liderança José Cirilo, Salto do Jacuí)

Os xondaro também consideram o sofrimento dos familiares e parentes
que possuem um ‘bebedor’ na família. A bebida alcoólica os faz adoecer de dor no
coração (pyarachy), porque ela, a bebida alcoólica é sozinha “não tem parente:
nem irmão, nem pai e nem mãe”.

Saudações, meus parentes. Eu também não sei falar muita coisa. Eu também
vou falar um pouco sobre a bebida alcoólica. Eu também era feio, cau.
Nossos parentes estão diminuindo, já perdemos muito. Muitos dos nossos
parentes já ficaram com o corpo como terra [yvyramo] só por causa da
bebida alcoólica. Eu conheço também porque eu era bebedor. Então por
isso que é importante de cada aldeia ter opy. Os mais velhos e mais velhas
sofreram muito por causa disso, quando o filho ou a filha é bebedor. Então,
quando o filho ou a filha falam assim: quando estou bebendo o problema é
meu, sou eu. Mas se ele morre, isso é mau para todos, isso é dor. Quando
o meu parente morre, vem o sofrimento para todos. (...) Os karaí estão
orientando para não chegarmos ao ponto de cairmos num buraco e
morrermos. Então, por isso que os mais velhos se preocupam, por causa da
morte. (xondaro Cezário, Salto do Jacuí)

Ainda em relação à preocupação com a família, os xondaro vão conversar
sobre a separação entre os casais mbyá, fenômeno cada vez mais recorrente e que
tem no uso abusivo de bebidas alcoólicas uma das principais causas. A separação
dos casais é um problema porque cria doença, sofrimento e dor no coração. Para os
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karaí, isso acontece entre os Mbyá em virtude da falta de, “obediência a deus! As
pessoas esqueceram-se de deus, não levantam mais com o sol, agora levantam
com o anhã e já entregaram tudo para os espíritos dos mortos” (karaí Juanzito,
Salto do Jacuí).

O karaí Juanzito, então, aconselha os casais a tratarem-se bem, afirmando
que é necessário que cada cônjuge saiba tratar o(a) companheiro(a) e evite a violência
doméstica desencadeada pelo consumo de álcool.

Quando falamos de casamento, tem que mostrar bem para o parente um
casal certo, de verdade. Isso que é importante para nós. Quando separa
casando com outro e assim continua, isso não é bom para nós. O jovem
quando casa, tem que tratar bem a sua esposa. Não pode dar sofrimento
para a mulher. A mulher e o homem são a mesma coisa: não pode dar
sofrimento nem para a mulher nem para o homem. (...) Todos os que casam
tem que procurar viver bem. Não quero que continuem assim. Essa separação
existe em todas as partes, não é só aqui. (...) Tem ainda quando o pai da sua
filha bebe e fala bobagem. Aí a mulher fica sofrendo, porque ela não bebe.
Então isso acontece com alguns casais, isso é que causa dor. Então isso
acontece com alguns casais, causando dor e fazendo chegar o momento de
entregar o corpo para anhã ou mbogüa. Nós não podemos continuar assim.
Se casal bebe junto não tem controle. (karaí Juanzito, Salto do Jacuí)

Uma das palavras dos xondaro às comunidades foi sobre a necessidade
das mesmas valorizarem e ouvirem os mais velhos e os karaí, porque eles sofreram
e sofrem muito devido ao consumo abusivo de álcool feito pelos seus parentes.
Além disso, os jovens já não ouvem mais os seus conselhos, considerando-os coisas
do passado.

Hoje em dia, a maior parte das pessoas não sabe mais o que significa a
manifestação dos deuses – a caminhada de nhamandu [sol]; a mão brilhante
de Tupã [trovão] –, não conhecem mais as palavras divinas. Os conhecedores
destas palavras são os karaí e estes são poucos, porque (...) os mais velhos
e mais velhas não aguentaram a maldade que cada vez aumenta mais neste
mundo, na terra velha, por isso eles ‘viraram como terra’ e não alcançaram
a terra sem mal. (liderança José Cirilo, Salto do Jacuí)

Os xondaro marãgatu abriram um espaço nas comunidades visitadas para
que os karaí aconselhassem e transmitissem a sua sabedoria (arandu) aos parentes.
O conselho dado pelos karaí diretamente aos bebedores foi para que eles rezassem
e contassem o seu problema, a sua dor, a sua doença para nhanderu ou para os que
‘usam o cachimbo’. Que ‘mostrassem o corpo’ para os karaí para que eles o
apresentassem para os deuses.
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Também esse foi o momento dos Mbyá ouvirem as palavras divinas,
chamadas ayvu nhetiró ou ayvu rapitá, definidas como as ‘palavras-escada’, por
elevarem o pensamento das pessoas para o alto. Poucos são os que sabem falar
ayvu nhetiró atualmente.

Muito obrigado aos chefes dos xondaro! E nosso irmão que colocou umas
palavras bonitas. Eu fiquei muito bem com vocês. Já que nós estamos aqui
para conversar sobre isso, que nosso nhamandu quando vem nascendo traz
umas palavras para nós e para todos. Nhamandu, ele trouxe suas mãos
brilhantes, o peito brilhante para que nós, os filhos, levantassem bem,
todos os seres humanos para levantarem bem, os bichinhos também, todos
que estão aqui no mundo com a mão e com o peito brilhante foram levantados
e nós também. (karaí Henrique, Canta Galo)

Nesse sentido, além de estimularem as comunidades a refletirem sobre o
impacto do consumo abusivo de bebidas alcoólicas sobre a pessoa e o modo de ser
mbyá-guarani e sobre a necessidade de ‘acordarem’ e se organizarem para enfrentar
os problemas desencadeados por esse consumo, os encontros promovidos pelos
xondaro marãgatu foram momentos de atualização da linguagem sagrada, de
valorização do modo de ser tradicional e de fortalecimento da opy e dos karaí
Mbyá-Guarani.

Resultados e lições aprendidas

Os eventos comunicativos propiciados pelo percurso dos xondaro marãgatu
se constituíram em momentos de reafirmação da identidade sociocultural desse
grupo étnico, na medida em que propiciou aos Mbyá refletir sobre os problemas
que hoje os afligem, visando à criação de estratégias para solucioná-los ou mesmo
minimizá-los. Ao conversar sobre a situação de suas comunidades no que tange ao
uso do álcool e buscar alternativas para enfrentar esse problema a partir de seu
próprio sistema médico tradicional, os Mbyá atualizaram, recriaram e fortaleceram
o seu próprio modo de ser e, consequentemente, reforçaram a sua autoestima.

Por terem sido realizados segundo a orientação sociocultural mbyá, esses
eventos adquiriram um caráter profilático e terapêutico em relação ao uso de bebidas
alcoólicas, já que as ‘boas palavras’, como uma prática de autoatenção, possui o
poder de emocionar e de estabelecer a ligação da pessoa com seu espírito divino.

Na III Reunião dos Karaí realizada em 2003, as lideranças mbyá avaliaram
o trabalho dos xondaro e falaram dos resultados alcançados com a iniciativa: a
própria formação do grupo de conselheiros das ‘boas palavras’; a união das lideranças
– karaí, caciques e xondaro – e das comunidades do RS para o enfrentamento da
problemática do uso abusivo de bebidas alcoólicas; o resgate e o fortalecimento



207

As boas palavras Mbyá-Guarani...

da instituição do conselho por meio das ‘boas palavras’; e a valorização dos karaí,
das opy e da sabedoria mbyá-guarani. Também chegaram à conclusão de que houve
significativa redução do consumo de álcool e dos danos causados pelo mesmo em
algumas comunidades.

Estas ações abriram espaço para nós discutirmos entre os guarani sobre a
preocupação com o problema da bebida alcoólica. (...) Eu estou percebendo
que nós não estamos mais ligados com a natureza por causa da bebida
alcoólica. Por que a gente não recebe mais recado dos deuses? Por causa da
bebida alcoólica. Por que não existe mais Guarani vivendo aqui nessa terra
na forma deixada por deus? Por causa da bebida alcoólica. Quais são os
resultados deste trabalho que estamos vendo? Algumas comunidades
construíram opy. Nessa batalha nós estamos lutando contra a bebida
alcoólica, contra a maldade que traz briga. Não estamos lutando contra as
pessoas, contra os nossos parentes. Estamos lutando contra o espírito da
bebida alcoólica. É isso que nós estamos enfrentando. (...) O trabalho sobre
a bebida alcoólica abriu espaço para falarmos sobre a preocupação com os
karaí. Hoje diminuíram os karaí, porque a gente não os valoriza mais. (...)
Porque se não tivesse esse trabalho, os Guarani ficariam cada vez mais
fracos, esquecendo da cultura. Aí vai terminando os guarani, vai terminando
o sistema. Então minha avaliação é essa (...). Esse trabalho trouxe muitos
frutos, porque estamos falando do enfraquecimento da nossa sabedoria,
dos nossos karaí, das crianças que já não têm mais batismo. Agora a gente
lembrou. Através desse trabalho lembramos e acordamos todos. Esse é o
resultado. (...) Hoje nós avançamos muito no caminho para diminuir
o consumo do álcool. Hoje, diminuiu o uso desse álcool, diminuiu as festas
de branco em algumas comunidades, e também alguns bebedores já pararam
de tomar, e outros que não pararam de tomar, mas já não batem mais em
suas esposas e nem brigam mais com seus parentes. (liderança José Cirilo

Morinico, Salto do Jacuí)

O processo de pesquisa e intervenção sobre o uso abusivo de bebidas
alcoólicas entre os Mbyá-Guarani no RS, o qual deu origem ao percurso dos xondaro
marãgatu, demonstrou a capacidade criativa deste povo indígena para a construção
de estratégias de enfrentamento dos problemas de saúde vivenciados por eles no
cotidiano de suas comunidades. Por emergirem no contexto sociomédico mbyá,
em que estão inscritos os saberes e as práticas indígenas de cuidados com a saúde,
tais estratégias revelam tanto a perspectiva indígena sobre tais agravos, quanto as
formas de decisão acerca das prioridades e dos métodos de intervenção sobre os
mesmos, como é o caso do alcoolismo e do uso abusivo de bebidas alcoólicas aqui
abordado.
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Além disso, como se pôde perceber, as ‘boas palavras’ veiculadas pelos
karaí e pelos xondaro marãgatu não só estavam voltadas para a redução dos danos
causados pelo abuso de álcool, mas também se constituíram em estratégias de
promoção à saúde e prevenção das doenças, estando alinhadas ao discurso
cosmológico que informa a organização social deste povo.

Uma importante lição aprendida se refere à conveniência dos serviços de
saúde de compreenderem e levarem a sério os modos indígenas de fazer saúde
de forma a se adequarem às realidades socioculturais diferenciadas onde deverão
atuar. No caso do abuso de álcool e do alcoolismo, assim como de outros agravos,
convém que sejam construídas conjuntamente com estes povos rotinas de cuidados
com a saúde baseadas na articulação entre os sistemas sociomédicos indígenas
(Fóller, 2004) e os serviços de saúde. Os próprios Mbyá, durante todo o processo,
apontaram para a importância da medicina indígena e da medicina do branco
trabalharem conjuntamente para tratarem dos ‘bebedores’ (cau) que almejam parar
de beber. Assim se estaria atendendo ao preconizado pela Política Nacional de
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Brasil, 2002) e efetivando o direito destes
povos a uma atenção diferenciada a sua saúde.

Entretanto, se os conselhos dados pelos karaí e pelos xondaro marãgatu
aos parentes Mbyá alcançaram resultados na redução dos danos causados pelo
abuso do álcool, foi principalmente por estimular as comunidades a se organizarem
para o enfrentamento do problema no âmbito das relações sociais atuando, portanto,
no nível do coletivo. No plano individual do tratamento e recuperação dos bebedores,
não houve avanços significativos no que se refere ao desenvolvimento de projetos
terapêuticos culturalmente adequados, baseados na articulação entre o sistema
médico mbyá e os serviços de saúde.

Notas

1 Este capítulo é uma versão revisada de: Ferreira, L. O. As “boas palavras” dos xondaro Marãgatu
como alternativa para a redução do consumo de bebidas alcoólicas entre os Mbyá-Guarani – RS.
Tellus, 4(7): 121-135, 2004. Texto publicado com autorização da autora e do editor da revista.

2 A sociedade mbyá-guarani pertence ao tronco linguístico tupi, família linguística tupi-guarani,
dialeto mbyá. Em 2008 os Mbyá contavam com uma população de aproximadamente 1.600
indivíduos, organizados em 418 famílias nucleares distribuídas em aproximadamente 27 aldeias
(Brasil, 2008).

3 Tais ações contaram com a coordenação antropológica da autora e foram viabilizadas por meio
de uma parceria estabelecida entre lideranças mbyá e a Fundação Nacional de Saúde, sendo
financiadas pelo Projeto Vigisus/Funasa.

4 Os karaí são denominados por Melià (1988: 60) também pelo termo ipajé. “El ipaje dentro de la
comunidad es como un catalizador de mediaciones espirituales en el campo de la salud, de la
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agricultura y del gobierno (...) Son hombres carismáticos, cuyo saber y capacidad no les viene
por enseñanza ni aprendizaje, sino por inspiración, por naturaleza”.

5 Os objetivos do diagnóstico foram: 1) identificar se o uso de bebidas alcoólicas era um problema
para os Mbyá; 2) caracterizar o processo de alcoolização (Souza & Garnelo, 2006) vivenciado por
esse povo indígena no RS; 3) levantar as práticas de autoatenção utilizadas para o controle do
consumo de álcool. Para mais informações sobre o fenômeno do uso de bebidas alcoólicas entre
os Mbyá no RS, ver Ferreira (2004).

6 Para os Mbyá-Guarani, a pessoa possui duas almas: uma de natureza divina (nhe’ë), proveniente
dos deuses cosmogônicos; outra, de natureza telúrica – princípio terrestre que a pessoa adquire
quando a alma divina encarna na terra, que se chama an. Depois da morte, o nhe’ë retorna à
morada de seus pais divinos e o an transforma-se em angue ou mbogüá, espírito dos mortos que
causam doenças (Schaden, 1962; Nimuendajú, 1987; Clastres, 1978; Cadogan, 1997).

7 “Espécie de espírito protetor, a quem incumbe a segurança do indivíduo, vigiando-o. (...) É parte
integrante do seu eu. (...) A sede da alma (...) é o corpo todo. Os nhe’ë caracterizam-se por
existência relativamente livre, isto é, existem independentemente do corpo, podendo deixá-lo
(...) e retirar-se para regiões longínquas” (Schaden, 1962: 137-138).

8 Espécie de espírito demoníaco que causa muitas perturbações ao se aproximar dos Mbyá.

9 Dois dos Mbyá escolhidos na II Reunião para serem xondaro não participaram do percurso por
estarem impedidos de viajarem na ocasião.

10 As ‘boas palavras’ aqui apresentadas foram proferidas na língua guarani e traduzidas para o
português por José Cirilo Pires Morinico.

11 Foram feitas dez saídas de campo com duração de cinco dias cada. Em cada saída cinco pessoas
participavam: o motorista da Funasa, a antropóloga, o monitor mbyá e dois xondaro marãgatu,
que se revezavam de acordo com o local a ser visitado.

12 Diferentes tipos de palavras são usadas nos encontros promovidos pelos xondaro marãgatu:
ayvu porã = boas palavras; ayvu teko achÿ = palavras comuns, deste mundo; ayvu achojavapy
= palavras dos espíritos; e ayvu nhetiró (rapitá) = palavras divinas, ‘palavras-escada’.

13 Duas são as virtudes mbyá-guarani que emergem através das ‘boas palavras’ proferidas pelos
karaí e xondaro marãgatu: mbaraeté, traduzida como força, fortaleza, saúde, a condição para
não envelhecer e manter a vida no corpo, para alcançar a moradia dos deuses com o corpo e
tudo e lá nascer de novo, voltar a ser criança; e pyaguaçu, traduzida como o sentimento de
coragem necessário para enfrentar a maldade (sofrimento, morte, doença).

14 Os xondaro marãgatu raramente referem-se diretamente à morte (omainoí) de um parente.
Geralmente a palavra sagrada usada é yvyramo, que quer dizer que o parente “deixou o seu
corpo como terra”.
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