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Paje vai - Feitiço entre os Ava-Guarani e Paĩ Kaiowá no Mato Grosso do Sul
Um ensaio de interpretação política
Celso Aoki

ACLARAÇÃO
De início, é necessário fazer distinções no termo genérico que se denomina aldeia,
dada a situação sui generis, referida às terras indígenas e às comunidades ali estabelecidas. No
MS, são várias categorias que apresento a seguir:
1- Reservas Indígenas (RI): são em número de oito e essa figura jurídica corresponde às
demarcações realizadas pelo antigo órgão do indigenismo oficial, o SPI – Serviços de
Proteção aos Índios, nos anos 1928 e 29 do século passado. Este órgão foi extinto em meados
da década de 1960, durante a vigência da ditadura militar e substituído pela atual Funai –
Fundação Nacional do Índio. Essas Reservas tinham como objetivos:
a) aglutinar comunidades (provenientes de tekoha tradicionais) dispersas pelo estado;
b) uma vez aglutinadas, integrá-las à sociedade envolvente e
c) liberarem terras para a colonização.
Apenas o último foi atingido e o primeiro não totalmente, mas o suficiente para tornar as
Reservas super populosas. São esses os locais onde residem os problemas mais graves pelos
quais passam esses povos.
2- As Terras Indígenas (TI) foram demarcadas a partir da década de 1990, reconhecidas de
fato e de direito. O período das demarcações das Reservas até as primeiras demarcações de TI
corresponde a quase seis décadas sem nenhuma providência. As TIs são frutos diretos das
mobilizações das comunidades guarani e espelha a situação dramática pela recuperação
territorial e o fracasso da política governamental de integração. Nessas, mesmo que muitas
das comunidades ocupem apenas parcialmente, as condições gerais de vida são muito mais
favoráveis à reprodução física e cultural que as Reservas. Todos os processos sociais,
econômicos, religiosos se revitalizam em função da luta pelos direitos territoriais. Apegam-se
firmemente aos valores mais tradicionais que, não raro, supõem-se perdidos ou esquecidos e
reproduzem o clima de firme coesão social. A entrada nos tekoha é uma concretização de um
longo processo de reconstituição, décadas após sua expulsão.
3- Acampamentos: há ainda aquelas comunidades em demanda de terras, cuja situação
administrativa e judicial apenas as permite ocupar um espaço mínimo e vivem em
acampamentos de lonas plásticas em um canto ou divisa da terra reivindicada ou à beira de
estradas. São as situações mais cruas, violentas e dramáticas desse processo de recuperação do
território. Muitos desses grupos estão expostos às violências dos fazendeiros e à pouca
presença de órgãos governamentais no que diz respeito à sua proteção física e ao
reconhecimento de direitos territoriais.
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INTRODUÇÃO
Inicio o presente texto com uma breve caracterização de aspectos culturais e históricos dos
Guarani do Mato Grosso do Sul. Neste estado fazem-se presentes as etnias Ava-Guarani e os
Paĩ Kaiowá1. A terceira etnia, os Mbya, lá não tem presença.
Seu território compreende o chamado cone sul e conta com uma população de
aproximadamente 40.000 indivíduos, sendo que os Paĩ Kaiowá são maioria, constituindo-se
em cerca de 2/3 do total. Essas etnias são originariamente povos da floresta, em especial os
Paĩ Kaiowá, como indica a auto-denominação específica no MS: Kaiowá. Essa designação
não é proveniente de "Paĩ-Tavyterã", sua autodenominação geral, corretamente utilizada no
Paraguai, por onde se estende o seu território. No MS, é proveniente de um tratamento
colonial referido "àqueles que são do mato - ka´aygua"2 . Dada ao desconhecimento dos
colonizadores e as dificuldades de língua, no lado brasileiro, o termo sofreu várias formas de
ortografia que persistem ainda nos dias de hoje. Assim "ka'aygua" tem essa característica
correta que os identificam como povo da floresta. De fato, seus assentamentos tradicionais
estavam localizados em solos ricos e - em tempos passados - de matas densas. A quase total
depredação do seu meio ambiente, há décadas, tem obrigado os Guarani a viverem em
campos abertos, sem a necessária proteção e provimento de um ambiente natural e social para
garantir um mínimo de condições dignas de sociabilidades e uso-fruto da terra.
Os Ava-Guarani, por sua vez, se adaptaram tanto em matas como nos campos de cerrados,
médios a altos e dedicam-se às atividades de coleta mais que os Paĩ Kaiowá. Deve-se atentar
ao fato de que, no aspecto da coleta na natureza, os campos de cerrados são mais adequados
que as florestas densas. É mais rico em seus recursos economicamente aproveitáveis
(materiais, remédios, frutas, caça, pesca e outros), cuja natureza facilita o trânsito, tanto de
pessoas, como de animais.
Ambas as etnias tem como meio de subsistência mais importante a agricultura em pequena
escala, com culturas variadas, de forma consorciada para melhor aproveitamento da área
cultivada. O adensamento de culturas variadas em um mesmo espaço é uma técnica
extremamente aperfeiçoada, hoje copiada em contexto econômico de produção em pequena
escala, por agricultores não-índios. Para os Ava-Guarani as atividades de coleta podem ser
consideradas de igual importância na subsistência, sendo a caça e pesca, secundárias.
Assentados em organizações de famílias extensas por todo o território, mantinham entre si
intensas trocas, sejam elas de ordem econômica, sagradas, festas profanas e religiosas,
casamentos etc. As relações de parentesco por onde constroem mecanismos de interações e
determinam atributos políticos, econômicos e sagrados, assim como a ocupação e uso da terra
entre os membros do grupo, são delimitados por laços que implicam sistemas de
reciprocidades, um dos fatores de maior controle e coesão social.
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Denominações dos grupos étnicos Guarani: Dada a falta de consenso nas denominações, utilizo aqui aquelas
que foram adotadas no encontro de Assunção em 2009, ocasião em que estiveram presentes antropólogos,
estudiosos, indigenistas e missionários da Argentina, Brasil e Paraguai. Por sugestão do lingüista e antropólogo
Bartolomeu Melià, chegou-se a um consenso que pudesse satisfazer os critérios no MS e Paraguai e que
correspondessem a uma auto-denominação desses povos em ambos os países: assim, os Paĩ-Tavyterã no
Paraguai e os Kaiowá do MS se denominariam Paĩ Kaiowá e os Chiripá do Paraguai e Guarani no MS,
receberiam a denominação de Ava-Guarani. Utilizo neste texto a denominação geral de Guarani quando referido
a todos os subgrupos, adotando o critério lingüístico.
2
Ka'aygua: do significado que originou a designação de Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que identifica esse
povo como aqueles que são da "mata - ka´a" e "-ygua - os que são”. Ver Grünberg F. y G. , Melià – 2008.
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O território, tetã3 dos Guarani no MS além do cone sul, ambas as etnias abarcam terras do
vizinho Paraguai. No caso dos Ava-Guarani se prolonga aos estados brasileiros de São Paulo
e Paraná. Considerando-se a terceira etnia, os Mbya (Brasil, Argentina e Paraguai),
Chiriguanos e Guarayos (Bolívia), o território tem dimensões continentais. Grupos esparsos
vivem também nos estados do Pará e Espírito Santo.

Contextos
A minha longa experiência entre os Guarani do MS possibilitou-me conhecer quase todas as
comunidades demarcadas e reconhecidas pelo governo federal, por onde andei em mais de 30
anos de indigenismo. E, superficialmente, algumas do Paraguai, próximas da fronteira. Para
efeito deste texto, utilizarei o material daquelas que melhor conheci que são: Amambái,
Pirajuy, Ramada e Sukuriy. Apenas essa última não é terra reservada.
No tema central proposto utilizarei a minha participação e testemunho em um caso de
julgamento de acusação de "paje vai - feitiço" que assisti em uma comunidade. Busco retratar
e fazer conexões com o contexto político que as narrativas expressavam naquele dado
momento. Aproveito para ressaltar aspectos que considero importantes no processo de
transformações históricas desses povos nas últimas décadas.
As maiores e mais profundas transformações têm ocorrido nas chamadas Reservas e
acusações de feitiço também se intensificam justamente nessas comunidades, dado o alto grau
de conflitos internos pelos quais a população vive cotidianamente. Disputas por espaço geram
uma infinidade de outras formas de relações sociais intoleráveis e expressões de religiosidade
se revelam como conflitos.
No quadro geral das mudanças, o aspecto que mais tem chamado à atenção é a questão da
recuperação do território tradicional. Ao mesmo tempo, observa-se um grande crescimento
das organizações e mobilizações desses povos no MS frente a esta situação, hoje a tal ponto
agravado que se constitui em uma das maiores crises políticas do governo, em todos os seus
níveis, envolvendo a questão das demarcações de terras.
Por outro lado, aspectos atribuídos à sua identidade também tem levado os Guarani a
expressarem muitas preocupações em todas as reservas pelas quais passei nos últimos anos. É
também uma preocupação de pesquisadores e órgãos de representações do governo e
instituições de pesquisas pelo alto número de ocorrências de suicídios, consumo de bebidas
alcoólicas, os muitos e variados casos de violências como estupros e assassinatos que vem
ocorrendo, cujo traço mais visível está associado à situação de superpopulação das reservas.
Se por um lado à vinculação direta desses problemas sociais com a identidade guarani, muitas
vezes, comete-se equívocos, notadamente pelo modo sensacionalista como as matérias são
veiculadas pela mídia; por outro lado, é inegável que estes fenômenos se expressam dentro
dos códigos culturais guarani, exprimindo determinadas reações às condições de vida atual.
Dentre elas, destaco a instituição do paje vai4, não por sua prática, mas tentar um possível
entendimento de como suas expressões religiosas conectam-se no contexto das ações
políticas, em especial, ao exercício da autoridade constituída naquelas comunidades.
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Tetã: a terra, como noção de território entre os Guarani.
Paje vai, entre os Guarani, é um ritual de feitiçaria, considerado a maior heresia da cultura religiosa. O termo
tem uma tradução tal qual eles mencionam em português. Aqui não será utilizado o termo "pajé" da língua tupiguarani geral, que tem também o significado de cura, donde derivou a palavra pajelança na língua portuguesa.
4
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O termo paje vai, é aqui utilizado na forma como vulgarmente é traduzido como feitiço,
categoria esta que deve ser compreendida dentro de outras formas existentes na bibliografia
sobre o tema, nos mais diversos momentos e situações estudadas e narradas algures. Aqui ela
tem o significado mais corrente como uma prática maligna, ao contrário de muitas outras
culturas, que pode ser análogo às práticas de cunho benigno, como curas, por exemplo.
Muito embora, entendo que paje vai esteja, em sua anterioridade da prática e freqüentemente
associado a curas, a sua expressão como tal tem o sentido de uma absoluta transgressão às
normas de comportamentos, padrões de ser e agir, considerados ideais -teko katu e idealmente
religioso – teko marãngatu5.
Discute-se, em especial, como a autoridade é exercida nesse campo da religiosidade e como
ocorrem urdiduras para constituírem-se em fatos que representam as formas
institucionalizadas do poder e das atribuições religiosas na prática de paje vai.
Não se trata de refletir o ritual em si, mas de contextualizá-lo na rede das construções
políticas, das autoridades, oposições e facções. O fato de o texto centrar-se nas narrativas
contextuais e/ou circunstanciais não foi uma escolha: - os rituais de paje vai não são
experiências observáveis empiricamente aos olhos do observador. O observável e constatável
são acusações e contra-acusações, punições e contextos nos quais eles se dão. E, salvo engano
meu, não existem referências bibliográficas guarani de um julgamento de tal ritual.
Quanto ao contexto da política institucionalizada em sua forma de expressão da autoridade
constituída, é através do seu exercício que podemos delimitar parâmetros evidenciados nas
acusações e punições. É evidente que nem todas as acusações de paje vai têm uma conotação
de fundo político, pois, os infortúnios que podem induzir às acusações, nem sempre são
conectados com o exercício do poder. Mortes por causa desconhecida podem ser imputadas
como paje vai, sem que haja uma ação prática de acusação e punição. Os suicídios, por
exemplo, são incluídos como resultados da prática do feitiço, como observei na comunidade
de Sete Cerros, local de grande incidência.

Entre os Guarani do MS pode denotar pejorativamente, ou ter uso não correto, levando a um entendimento de
feitiçaria.
5
Esta nota merece mais detalhes devido aos seus significados na cultura guarani.
Teko, como na língua que registrou Montoya (2011:545p), continua sendo entre os Guarani Paĩ Kaiowá atuais,
portadora de significados múltiplos: modo de ser, modo de estar, sistema, lei, cultura, norma, comportamento,
hábito, condição, costume" (Grünberg F. y G., Melià, 2008:101).
Teko: "Le parece (aos Ava-Guarani ou Apapokuva, agregação minha) muy natural, que la gente con otra lengua
y costumbre también tenga otra religión. Teko significa, al mismo tiempo, costumbre y religión; cuando el
Guarani habla portugués, traduce ore reko (nuestras costumbres y religión) muy acertadamente por "nuestro
sistema". (Kurt Nimuendaju, 1978).
Teko porã: Se trata también de una concretización del sistema paĩ, ahora viene configurado por un cuadro de
virtudes, ante todo sociales, pero que rigen también los comportamientos individuales.
Teko marãngatu: El teko marãngatu es el modo de ser religioso paĩ, que dice relación directa con lo divino.
Como tal, está constituido fundamentalmente por las creencias y las prácticas religiosas, con sus ritos y objetos
sagrados. (Grünberg F. y G. e Melià, 2008).
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Histórico
Durante cinco décadas os Guarani no MS ficaram ocultados pela política do governo federal e
missões, principalmente em relação ao problema da territorialidade. À mercê dos desmandos
dos colonos que chegavam para ocupar suas terras, não tinham a quem recorrer. Á medida que
o espaço de ocupação tradicional ia ficando mais exíguo, o processo, concomitantemente, de
"aldeamento" nas reservas foi tornando-se cada dia mais intenso.
Até aproximadamente a década de 1970 ainda havia espaço de moradia nas fazendas, onde
muitos grupos familiares ainda sobreviviam nesses lugares, os seus tekoha tradicionais. O fato
de que grupos de famílias permanecessem nas "fazendas" até esse período, é uma indicação
clara das relações que se estabelecera entre eles e o novo proprietário. Não se tratavam de
grupos de homens que, nesses casos poderia caracterizar-se como "changa"6, na acepção do
termo e sim, moradores, habitantes, grupos de famílias guarani. Nessas condições não se pode
generalizar, como querem os fazendeiros e autoridades convencidas disso, de que aqueles
grupos familiares estavam trabalhando em suas "propriedades". Eram "changueadores",
diziam. É sabido que os fazendeiros não permitiam que os indígenas fizessem roças para não
caracterizar ocupação, ao mesmo tempo, criavam uma dependência total a eles para
sobreviverem. A forma de viver aquela situação de ocupação revela, claramente, que a
"changa" não era o motivo principal de suas presenças. Poderia se constituir, como narrado
por um fazendeiro, comerciante e ex-prefeito do município de Iguatemi, que por ocasião de
um conflito entre os indígenas e proprietários perto dali, ele declarou que: "esses fazendeiros
que expulsam os índios de suas fazendas são ignorantes. Eles mesmos acabam por
denunciarem a presença dos índios ao governo e, assim, o governo toma as terras. Eu não faço
isso. Deixo os índios quietos na minha fazendo e assim, nada acontece".
A política que então se exercia de integração e "aldeamento" nas reservas forjou a categoria
de "índios de fazendas", no intuito velado de não reconhecer suas ocupações tradicionais.
Durante mais de cinco décadas os Guarani sofreram pressões para o "aldeamento"
compulsório nas reservas, locais onde se dizia (autoridades, missionários e o senso comum)
"terra dos índios" ou "terra das missões". O governo foi tão omisso que pouco se referiam a
"terras da Funai", ou outro termo referido a ele.
Mas o objetivo mais importante da política indigenista de "integração e assimilação" não
ocorreu: os Guarani continuaram guarani. E o processo de ocupação do território provocou
inúmeras expulsões de seus tekoha que, com o tempo, provocou uma superpopulação nas
aldeias reservas, intensificando-se a partir da década de 1970. As pressões para o
"aldeamento" nem sempre foram aceitas e conflitos de terra afloraram em demandas
espontâneas em diversos locais (tekoha), só conhecidos a partir daí.
O processo de "aldeamento" compulsório tinha dois aspectos importantes aos Guarani e
refletia uma história que ficara ocultada por décadas: primeiro, por sua razão óbvia: o de não
abandonar o tekoha e, segundo, de não se submeteram à tutela governamental e/ou da
autoridade representada pela figura do "capitão"7. Esses dois aspectos são importantes para se
6

"changa": designação genérica a todo o trabalho remunerado, complementar à economia básica de subsistência
a agricultura. Deve-se fazer a ressalva de tratar-se de uma economia tradicional. Lembrando também a diferença
da economia de subsistência que existe nas "reservas" e Terras Indígenas(TI).
7
O termo "capitão" foi introduzido pelo antigo SPI, na política integracionista do governo. Criou uma hierarquia
interna nas comunidades vivendo nas "reservas", para compor a estrutura de administração dos Postos Indígenas.
Tradicionalmente, a chefia é exercida por um líder político denominado de mburuvicha. Mas, o termo, pelo seu
conteúdo implícito de chefe, mandatário, foi assimilado por outros grupos comunitários. Mesmo sem os Postos
Indígenas e a figura do chefe de Posto, o termo "capitão" tem o mesmo significado de mburuvicha. Nesses casos
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compreender a longa recusa de aceitarem a condição de "reservados" porque seria uma
negação total e absoluta de sua maneira de ser e viver guarani.
Nos anos 1990 e início deste século, irremediavelmente a ocupação do território estava
praticamente consolidada por empresas do agro-pecuárias voltadas principalmente à produção
de soja, gado e da produção do combustível etanol. Essa última, ao contrário das duas outras,
provocaria uma mudança enorme na composição social da população guarani, dado o
envolvimento de um grande número de homens e suas famílias no trabalho assalariado.

Teko - identidades
O tema da identidade, complexo e polêmico, pretende apontar modos de comportamento
relativos a aspectos da política e o paje vai.
O termo que definiria identidade está contido no conceito de teko, cujo conteúdo muito denso,
tem significados de muita amplitude. Quero ressaltar um entendimento próprio, no qual se
definiria certas condições do sistema de construções de identidade e discutir em seus traços
mais perceptíveis, os aspectos do modo de ser, agir e pensar, comportamentos, concepções de
vida sagrada na interação política entre os indivíduos. Tendo a política como o corpus que
define essas mesmas relações, do ponto de vista coletivo, o conceito de teko, poderia indicar
caminhos para a compreensão do modo como se expressam as relações com o paje vai.
Resumidamente, no caso do julgamento de paje vai é preciso buscar entender porque agiram
daquele modo e não de outro.
E justamente o conceito de teko tem sido estudado e divulgado como um dos aspectos que
mais sofreu mudanças devido à perda de suas condições de produção e reprodução de
maneiras próprias culturais, tradicionais. Um dos enfoques mais presente neste debate é a
constância da oposição de "dois mundos", o dos índios e o dos "brancos", em permanente
choque, situação esta que degenera em processos considerados de desagregação dos valores
mais fundamentais dessas sociedades. Essa situação poderia produzir perdas culturais
irremediáveis.
De outro lado, são transformações de seu modo próprio de se adaptarem às novas regras,
imposições e busca de sobrevivência diante do mundo "moderno", o que não significa o
abandono de suas características básicas da cultura tradicional. Tradição, assim, é uma
atualização constante e, ademais, trabalha os novos valores, incorporando-os.
A oposição dos "dois mundos" diz respeito ao enfoque, pois define as relações estabelecidas
pelos Guarani, onde os contatos inter-étnicos são cotidianos. O tekoha não é o mundo dos
índios e fora dele, o mundo dos brancos. A intenção aqui é colocar a visão dos Guarani a
respeito de suas escolhas a um modo de se fazer representar: -eles e "os outros", como
definido nas expressões: ore (exclusivo, nós ava, cidadãos indígenas, guarani em oposição
aos não-índios; - e ñande (inclusivo, nós todos). A proposta de discutir o ava reko e o karai
reko8 segue esse raciocínio. Não como uma via de duas mãos, mas procura relacionar através
houve apenas uma substituição, sem que se alterasse os seus papéis. Na hierarquia política introduzida pelo SPI,
nos moldes dos militares, haviam também as figuras de "sargento", "cabos" e "soldados", estes últimos
transformados em polícia indígena, nas reservas. Assim, o mburuvicha foi transformado em "capitão"; os seus
auxiliares, yvyra'ija em "sargentos e cabos". Yvyra'ija é um termo que mais se aplica aos assistentes, aprendizes
do líder religioso.
8
Como tekoha, ava reko e karai reko, são termos derivados da raiz teko. Ava reko (com o "r" relativo) significa
o modo de ser ava, isto é, um cidadão guarani. O karai reko, nesta acepção do termo "karai" (pejorativo),
significa o modo de ser do branco. Karai tem duplo significado. Pejorativo aos brancos e, ao nativo, o
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dos olhos nativos e nossos, como esses temas se atualizam permanentemente em suas buscas
de conseguir novas formas de viver.
Não apenas os males aqui destacados são manifestações das transformações que se operam no
seio da cultura, mas inúmeras outras demonstram outras escolhas e alternativas. O movimento
pela recuperação do território; a busca de sobrevivência no trabalho assalariado ou um
contingente enorme de famílias vivendo em situações urbanas nas cidades vizinhas, por
exemplo, são formas de buscar um modo de vida, um modo de relacionarem-se com o meio
ambiente em que vivem.
A monetarização da economia
A sociedade industrializada tem tido forte penetração nas sociedades guarani e o princípio que
rege esta produção implica na expansão de mercado de consumo. Essas sociedades são como
que contextos históricos específicos de avanço tardio dessa expansão e, sem que haja
possibilidades de produzirem a sua própria subsistência, somente o trabalho assalariado
poderia proporcionar-lhes os meios de ingresso de dinheiro para se adaptarem a esta
economia. Isto, evidentemente, provoca mudanças profundas nas suas relações e o consumo
de produtos advindos delas, os obrigam a construir novas equivalências e novos hábitos.
Por um lado ampliam a sua mobilidade e, por outro, criam novas dependências, cada dia
maior, deste mercado. A população que vive dos trabalhos assalariados forma hoje um
contingente de proporções enormes. Nas "reservas" a maioria das famílias depende, de uma
forma ou de outra, dos trabalhos assalariados. Além dos trabalhadores no corte de cana de
açúcar, os funcionários públicos (de órgãos federais, estaduais e municipais), os de
instituições privadas de serviços como as missões religiosas e ONGs, são responsáveis por
uma entrada de dinheiro jamais vista. Embora não se tenha um cálculo, é possível deduzir
aproximadamente pelo número de trabalhadores por categoria. Além disso, somam-se os
ingressos dos aposentados. A cifra de todos os ingressos de dinheiro representa um montante
suficiente para provocar influências que afetam profundamente a economia dos municípios
aos quais as aldeias pertencem. O número de supermercados existentes nas pequenas cidades
é algo visível da injeção de dinheiro nesses locais.
A agricultura nestas áreas de reservas deixou há muito de constituir-se em atividade principal
de subsistência. Apenas aquelas famílias mais solidamente constituídas em seu aspecto da
tradição, e principalmente, no de domínio de terras, continuam trabalhando as suas roças e
continuam mantendo suas formas de economia com uma continuidade mais estável. Muitas
vezes essas famílias têm uma forma de conjugar o trabalho assalariado com a produção
agrícola, como é o caso do José Morales, de Pirajuy. A sua família extensa tem boas
condições de vida e ambientais e a questão da dependência parece não afetá-los tão
fortemente como o é daquelas que vivem apenas do trabalho assalariado.
Na economia, para a maioria, não por sua escolha, mas por uma imposição da situação de
buscar sobrevivência no mercado de trabalho (corte de cana de açúcar nas usinas),
substituíram-se as relações de reciprocidades, base da economia familiar tradicional, pelo
mercado intermediado pelo dinheiro. Assim, o trabalho assalariado passou a satisfazer, não só
as necessidades de sobrevivência, mas também se tornou mais atraente porque possibilita a
aquisição de mercadorias industrializadas de uma forma mais imediata. Mercadorias, muitas
delas, com valor simbólico do "novo" (toca CDs, motos, televisão, celulares, etc.) e do
significado original de um tratamento respeitoso, principalmente a pessoas de idade e de importância ao grupo.
O termo pode ter também um significado mítico/religioso, associado a divindades.
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"prático" (comida pronta, industrializada). O fogão a gás há muito vem sendo utilizado, mas
por outros fatores que se pode resumir na falta de espaço e, conseqüentemente, pela
degradação do ambiente natural, o que os obrigam a cozinhar através desses fogões. Do ponto
de vista tradicional, não ter os fogos em suas casas é uma transformação profunda de toda a
cultura das relações familiares.
O status dos assalariados e, principalmente dos funcionários públicos, representam também a
facilidade do consumo de produtos considerados fáceis e práticos: já vêm prontos para o
consumo. Não se necessita o trabalho de preparo da terra e tratos culturais para depois colher.
É a comida pronta. E porque o trabalho assalariado é relativamente mais independente das
relações políticas e familiares tradicionais, provocadas pela nuclearização delas no seu
aspecto econômico e das relações de reciprocidades, a aldeia torna-se uma aglomeração onde
se perde características importantes da cultura. A economia do trabalho assalariado sobrepõese à economia da reciprocidade e da tradição.
Porém, a tese de que eles estão em vias de serem incorporados à sociedade devido à crescente
perda de suas tradições, não se fundamenta como relação de dominação, onde as sociedades
indígenas, consideradas frágeis em relação à dominante, somente sofrerão perdas. Será
sempre uma troca de valores, símbolos e bens (Mura, 2006), embora em condições
extremamente desfavoráveis.
Os funcionários públicos, não apenas por sua condição privilegiada de assalariados de
governos (federal, estadual e municipais), podem ostentar um status que os tornam em um dos
maiores agentes de mudanças. É como se eles tivessem incorporado uma forma de saber e
capacidades que os tornam aptos a representar os caminhos para o futuro, principalmente os
professores. De acordo com José Morales, já citado, constituem-se esses os principais agentes
de mudanças ao "karai reko". Este saber, para ele não representa maneiras e formas de pensar
tradicional. Escolas e professores são um meio de transmissão de saberes que mais provocam
transformações na tradição, pois propõem outros conhecimentos, outros comportamentos,
outra cultura. Para ele, não há margem de interação positiva entre a tradição e o ensino oficial.
Não se pode levar a discussão para um ponto de vista tão radical, mas não deixa de ser ele um
ponto de vista nativo, necessário levar-se em conta.
Tanto isso tem sentido que, em diversas situações pode-se observar que os professores
tornam-se substitutos "naturais" da autoridade política, atingindo, não tanto pela escolaridade,
mas pelo prestígio que gozam, o âmago do sistema político tradicional. Não sem conflitos
nessas disputas pelo poder, a liderança tradicional tende, muitas vezes, a sucumbir devido ao
seu desconhecimento dos códigos que regem as relações entre as comunidades indígenas,
autoridades e órgãos de representação do governo e da sociedade civil, de modo geral. A
representação "para fora" da autoridade tradicional não seria negativa se não fosse a
substituição dela. Hoje são muitos os órgãos que realizam a intermediação de seus interesses e
o professorado acaba por representar atributos mais eficientes para o exercício do poder.

Os males (infortúnios)
Os males mais citados aqui foram colhidos nas aldeias de Amambái e Pirajuy. De uma
maneira geral, quase todos atribuíam ao consumo de bebidas alcoólicas a causa maior dos
problemas, porque daí originava todos os atos de violências e suicídios como conseqüências
diretas. E, quase todos eles considerando que o consumo estava fora do controle interno. Mas
chama a atenção que muitos deles (pessoas autorizadas) atribuíram a causas fora de sua
comunidade. O problema estava no mundo dos "karai", já que é onde se produz a aguardente.
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Arsênio Vasques, chefe de posto de Amambái, disse que o controle era atribuição de
autoridades policiais da cidade e, portanto, nem ele enquanto autoridade e nem a comunidade
tem responsabilidades sobre as conseqüências de tal consumo.
Mas, por trás dos discursos há uma intenção velada de dar respostas no sentido de se
protegerem dos estigmas que esta situação lhes tem atribuído. Esses estigmas têm colaborado
para novas construções de discriminações e aprofundamento de características negativas que
se somam aos traços de inferioridades raciais e culturais, já existentes.
Em relação ao mal dos suicídios e outros comportamentos considerados graves (isto é: fora do
aceitável e tolerado, como assassinatos) foram considerados como provenientes de paje vai,
ao contrário do consumo de bebidas alcoólicas, como tem revelado os discursos em respostas
aos "brancos".
O tema dos suicídios, que exigiria um estudo mais aprofundado e interdisciplinar, aqui
buscarei referendar-me a uma interpretação mais cultural, baseada principalmente no texto de
Hans-Rudolf Wicker, cujo título "Taruju: - Enfermedad de los dioses que lleva al suicidio" –
é a análise que, a meu ver, mais se aproximou de uma interpretação própria, nativa (Wicker,
1997).
As explicações dos males visando protegerem-se dos estigmas, além de transferir tais
características negativas para o mundo exterior, eles são também concebidos ou provenientes
de uma enfermidade, que pode ser originária do seu meio cultural ou do exterior e tem a
característica primordial de uma enfermidade contagiosa, como a entidade espiritual Taruju .
Tal como outros males que são explicados cientificamente, como tuberculose, por exemplo, o
vírus só se desenvolve no organismo de uma pessoa quando esta se encontra com a saúde
debilitada e, portanto, sem as defesas naturais. A enfermidade do taruju é também um mal
que ataca quando uma pessoa ou comunidade esteja espiritualmente debilitada em seu
ambiente social, provocando o enfraquecimento das defesas em relação a enfermidades de
origem mágica.
Muitos Guarani declararam que, no caso específico dos suicídios, a enfermidade teve origem
na aldeia Dourados, por onde se espalhou por todos os cantos, inclusive ao Paraguai (assim
entendido e declarado também pelos pa'i Kaiowá de lá, por ocasião da visita de um pa'i e seu
grupo, àquela aldeia, na década de 1990). Essa interpretação, embora não traduzindo o
conceito de taruju, contém o mesmo princípio de enfermidade contagiosa. Em relação à
origem da enfermidade em Dourados, tem sentido na medida em que a divulgação dos casos
concentrou-se naquela área, de onde emanavam as notícias e cuja interpretação nativa contém
a idéia da transmissão através do vento. Podem-se ler tais notícias como o vento que levou
outros aos suicídios. São vários os exemplos desta atribuição, inclusive o estudo realizado por
Taussig, entre os Huitotos do Peru (Taussig, 1993), onde o vento transmite as mesmas
emanações e se configuram como entidades humanas. O vento, quando em situações
debilitadas, é sempre constituído como um prolongamento do agir de entidades espirituais e
geralmente de conteúdo maléfico, como doenças.
Os xamãs9 paĩ kaiowá tem conhecimentos e atribuições para combater determinados males
provenientes de outrem, cujos rituais e cantos são dirigidos àqueles que estejam provocando
um estado de vida físico e/ou espiritual negativos. Dirigem suas rezas a eles no intuito de
fazer "mal" àqueles que lhes provocam também males. Realizaram esses rituais no tekoha de
9

Xamã: dado o uso indiscriminado do termo, adoto o excerto de Paulo Santilli: "... o fato de ter escapado – uma
vez que seu atributo é poder visitar os lugares perigosos e inacessíveis ao resto dos homens - e ter retornado
ileso". (2002:502). A esse uso indiscriminado refiro-me a que xamã deve ter esse atributo aqui citado e não
apenas o de cura. O xamã deve ser aquele que tem o poder de deslocar-se a determinados lugares, utilizando-se
de sua capacidade mental/espiritual que possibilita estar em outras dimensões, fora do seu corpo.
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Takuaraty contra os peões e polícia militar que protegiam a terra para os fazendeiros. Estes
foram acometidos de malária e picados de cobra, o que provocou a saída da polícia. Os peões
continuaram.
O ambiente debilitado, suscetível portanto à instalação da enfermidade, está além de suas
fronteiras de relações de afinidades. O lugar em estado de debilidade social e espiritual - no
entender dos tradicionais de Sukuriy – se localiza na aldeia de Dourados, considerada como
comunidade contagiada. Esse entendimento quer colocar os males para fora de seu meio de
convivência, ao mesmo tempo, contrapondo o seu ava reko tradicional em oposição ao de
Dourados – outro, karai reko.

TEKO: ava reko e karai reko
O tema tem sido caracterizado como um dos reflexos da situação de um confronto entre o
modo de ser guarani e o modo de ser "branco". É uma visão já muito sedimentada no seio da
maioria das comunidades, pois, desde muito já vem sendo implantado um histórico de
intervenções governamentais e missionárias no sentido de impor-lhes o modo de ser karai.
Essa caracterização tem sido mais insistentemente referida por aqueles que defendem o modo
tradicional de vida; ou seja: aqueles que se recusam a aceitar transformações que levam ao
karai reko e são os mais críticos em relação às ações da política de "integração" e
"conversão".
O ava reko, no entanto, não é apenas um confronto, oposição ao "novo", mas expressão de ver
a sua própria cultura e não a do outro. Torna-se inevitável o confronto como vêem a
incorporação de valores do "karai", notadamente os cultos religiosos dos "convertidos"
("crentes") e os bailes (encontros dançantes com músicas dos "brancos", geralmente ao estilo
sertanejo). São duas expressões mais comentadas de mudanças: os cultos cristãos e uma
espécie de "abandono" ou distanciamento de ambas às práticas religiosas. Estes não
freqüentam rituais tradicionais e nem "crentes". Esse segmento importante da população
indica uma maneira mais profunda de anunciar uma opção por novos valores, renunciando
àqueles que mais poderiam caracterizá-los como etnicamente guarani tradicionais e, ao
mesmo tempo, não optaram pelo modo de ser "crente". Do ponto de vista de mudanças, ser
"crente" não é, de longe, a única opção. Ainda que pareça ser uma maneira mais artificial de
superação do ava reko, é nesse segmento da população que os embates culturais mais se
fazem presentes. Para os tradicionais, o modo de aceitar mudanças, incorporando valores de
fora é também o modo de rejeitar o tradicional.
Tenho registrado depoimentos que retratam esses modos de ver "o mundo" atual em várias
comunidades e situações. Selecionei alguns que passo a transcrever e, ao mesmo tempo, faço
comentários sobre esses depoimentos e as pessoas.

Pirajuy: 2004- Depoimento de José Morales ("Mingo")
Mingo é o patrono da família extensa. Muito tradicional, tem uma concepção marcadamente
crítica em relação aos valores do mundo karai. Com um senso aguçado, é mordaz em relação
ao processo de escolarização que vem sendo implantado nas comunidades. Atribui,
fundamentalmente, à escolarização como um processo de transformação do ava reko ao karai
reko. O conhecimento adquirido nas escolas passa a ser o conhecimento primordial, a
"cultura" do senso comum, cuja incorporação não integra a cultura tradicional. O ensino
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formal não desperta o interesse dos alunos e, parece, colabora para uma recusa por parte da
maioria. Assim referiu-se também o diretor da escola. Uma pedagogia adequada não significa
apenas o ensino bilíngüe. Mingo, criticando e ao mesmo tempo lamentando-se, diz que quanto
mais se estuda, mais ignorante se torna, referindo-se às atitudes e práticas dos escolarizados.
"Muitos falam que a pessoa que não sabe ler é ignorante, como diz a nossa gente aqui na
escola, como dizem aqui: é ignorante esta velha; então, ela bota isso na cabeça porque é
isso que escutou e se comporta assim. E por que vai levar duas vidas? Outra coisa, por
exemplo; se pensamos em sacanagem, mas não é sacanagem, por quê? Porque agora é a
época do karai; não é mais no seu tempo ou no meu tempo. É outro tempo. Eu vou te
contar o que conversei com monte de mulheres. Eu posso ser feio, porém, quero ser
respeitado por crianças, velhos, por alguém que seja mais limpo ou que seja mais gordo; a
vida a gente não faz, a vida não compra e vai deixar assim mesmo? Cecílio (Vera, o
antigo "capitão" da aldeia), eu penso, como você diz, a nos faz falta autoridade, porém a
nossa autoridade tem que saber se comportar, tem que saber se comportar na nossa terra e
até aonde vai a terra alheia".
"Eu não sou um homem à toa, não sou "capitão", o "capitão" que tem que governar-nos e
não é assim, que o "capitão" está para isso e ele tem que ver as nossas necessidades, ele
tem que ter uma lei e ajustar para todos, como se estivéssemos ajudando a nossa família
quando se forma, para não cair no campo dos karai, nós vivemos no campo dos karai
agora, por isso que estamos assim. Agora, se nós seguimos jeito alheio, e nosso jeito
ninguém mais quer seguir; nós temos uma coisa verdadeira, verdadeiro e bonito e certo".
... " Mas, não é assim, é isso que eu sinto, então por isso que eu digo, que nós agora, que
nos estragam totalmente é o karai. E a escola é o principal, que depois já trazemos da
escola, a educação. Viemos e nos determinamos, nos estragamos, nos acomodamos, só
aqueles que sabem ler, escrever bem são gente". (Tradução do guarani-ñandéva por

Myriam M. Aoki)

A conceituação da sociedade guarani em "tradicionais" e "modernos" é bastante clara: é um
mundo de dois modos de ser em permanente conflito. A visão nativa tem esse entendimento
porque são como coisas que chegam; a nós, coisas que se levam. Essas diferentes maneiras de
viver, indubitavelmente, chocam-se com suas formas próprias, produzindo mudanças com
forte conteúdo de ideologia, tanto a uma, quanto a outra. Em todas as comunidades a forte
presença da categoria dos privilegiados funcionários públicos indígenas (professores, agentes
de saúde e outros) são valores incontestáveis de um modo "novo" de ser e viver que os
salários proporcionam.
A idéia de "tradicionalidade" tem sido colocada pelas instituições, principalmente
educacionais, como algo artificialmente obrigatório, condição "sine qua non" para que os
Guarani sejam efetivamente guarani, denotando que grande parte já não a seria ou estaria em
vias de não ser. A forma como os rituais têm sido concebidos e utilizados por meio das
instituições, órgãos e ONGs afins tem, na maioria das vezes, um sentido folclorizado e
exposto para fins e estratégias das políticas públicas e outros promotores privados, ressaltando
a dicotomia de que bom é a tradicionalidade em confronto com a "modernidade", ruim.
Entende-se que o primeiro é o que deve ser resgatado (como se tivessem perdido) e o segundo
o que deve ser combatido.
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Pirajuy: Cecílio Vera – 2004
Excertos de um depoimento gravado com a participação de José Morales, que fez também o
papel de entrevistador e intérprete.
O depoimento de Cecílio Vera de Pirajuy, que foi "capitão" no final da década de 1970 e
início de 1980 é uma das últimas lideranças políticas tradicionais daquela aldeia. Depois que
deixou de exercer sua função de mburuvicha, retomou as suas funções de um tamõi guasu10,
promovendo jeroky em sua casa e como conselheiro para aqueles que conjugavam com as
idéias de manutenção das tradições e contrários aos que assumiam incorporações do mundo
"exterior", principalmente religiosas.
"Nós antigamente nem à escola íamos, nem conhecíamos o dinheiro, porém a nossa
cabeça não era como índio de agora (não tradicional).
Primeira coisa, nós índios que eu lembro, andávamos pelo mato, não tínhamos onde
comprar; no mato tínhamos carne, no mato tínhamos açúcar, no mato tínhamos remédio,
tínhamos tudo. Não nos pegava nenhum tipo de doença, não tínhamos isso que falam de
reumatismo; dormíamos na beira do fogo, assim nós esquentávamos o corpo, o pé; não
pegamos nenhum tipo de doença, por isso que agora estamos assim, fazemos igual que o
karai, dormimos em catre longe do fogo e por essa causa que nós agarramos doenças.
Não utilizávamos injeção; não utilizávamos pastilhas; não utilizávamos nada dessas
coisas, e éramos todos muito sadios. Eu já estou velho e doente.
Antigamente, quando não tínhamos mandioca íamos pescar alguns peixinhos nos rios;
hoje não tem mais por que os karai compraram toda a terra, e por isso não podemos mais
sair e pescar por ai. Que vamos a fazer? E a cidade é longe para ir comprar um pouco de
carne, não há por aqui, nada. Nós estamos mal, estamos longe de tudo, deserto, e também
não tem nada e outra coisa é escassez de dinheiro. Quando vamos e pegamos o pouco
dinheiro que dá o banco (aposentadoria), só compramos um pouco de alimento que é
pouco e pronto acabou, e não era assim para nós, nunca comíamos açúcar, e por tonto que
comemos isso, só por comer algo doce, se quiséssemos comer carne era só matar pássaros
ou outros e agora acabou isso, e por essa causa vimos a sofrer todos por isso, só os karai
matam seus animais (bois, porcos e galinhas) e eles não dão de graça; só se compramos, e
também é escasso essas coisas e se há é muito longe para ir a pé. Todo esse sofrimento já
passei, já estou velho tenho oitenta anos e pouco, e que vou fazer?"
Mingo: "As pessoas que faziam isso não querem mais fazer, agora são consideradas
pessoas boas aquelas que sabem ler, as que não sabem ler não são consideradas pessoas
boas, é assim que estamos indo agora. Que você acha que tem que ser feito para voltar a
ser como era nosso sistema? Mesmo que o karai vai trazer de tudo para nós, mesmo que
esteja cheio de brilhantes, você será o mesmo. Mesmo que tenha avião, qualquer coisa,
sempre será um ava. E para continuar o sistema do ava, que devemos fazer para continuar
aquilo que deixamos? Você não encontra nenhuma solução? Como fazer para voltar ao
que éramos antes?"
Cecílio: "Vai ser difícil, este passarinho não está à toa, então este que tem que usar não
existe mais, nós não precisamos deste baile, esta coisa aqui é muito grande quando
soubemos, mas agora não sabemos mais, e a pessoa que deveria dar-nos conselhos não
existe mais. Nós batizávamos aqui; fazíamos isso; tínhamos nomes do mato (o batismo
significa dar nome à alma da pessoa) e isso acabou. E quem fazia essas coisas não existe
mais. Isto não está à toa, estas árvores, esta é a nossa flor, isso é nosso e os karai tem que
respeitar, e em lugar de respeitar, essas coisas me dão lástima. Sinto estar vivo ainda para
ver estas coisas e que me preocupam muito, o "quebranto" me vai matar. Pegam esses
10

Tamõi guasu: avo grande, ancestral mítico, tronco.
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costumes que já não são nossos e para voltar a ser a mesma coisa, como era antes, é
difícil. Nós antigamente batizávamos a nossa roça; não precisávamos de veneno para
cuidar das roças e nem adubo, tinha boa raiz a nossa mandioca, batizávamos nossas roças
para que elas dessem bem, e acabou isso. Ninguém mais faz isso, eu acho isso muito
triste quando penso que não temos mais roça, isso é uma preocupação e que posso fazer,
eu estarei já no cemitério e ninguém deve perguntar como amanheci, nem vão saber que
não estou mais aqui. De repente estou cochilando e me fui."

Suas críticas, àqueles que consideravam modernos, não eram somente os "crentes", os quais o
haviam deposto do cargo de "capitão". Eram também para os que realizavam bailes e bebiam
exageradamente, crítica dirigida enfaticamente aos jovens. Em todos os lugares que
entrevistei pessoas a respeito do ava reko e karai reko, os jovens eram os mais criticados
como aqueles que estavam portando o modo de ser karai. Os males, como eram entendidos na
aldeia de Amambái, não só eram atribuídos ao consumo de bebidas alcoólicas, mas o consumo
pelos jovens e conseqüentemente, os que cometiam violências e suicídios. Essa faixa etária
carrega sempre estigmas de um modo de comportar-se condenável em todos os lugares do
mundo. Em sua fase de grandes mudanças, física e mental, sofrem as pechas de serem
responsáveis dos muitos males que ocorrem dentro de suas sociedades.
E sobre o paje vai, Cecílio confirmou o que havia dito Arsênio Vasquez, da aldeia de
Amambái: que havia feitiços, mas não feiticeiros. Disse que as pessoas da comunidade que
necessitavam do paje vai iam buscar-lhe na cidade. Neste caso, também, quis ocultar a
existência de tais ritos e autores.
Ambos atribuíram a autoria de práticas de paje vai ao mundo exterior, querendo com isso,
redimirem-se de tais práticas, colocando a causa e explicação dos males ao mundo exterior.
Não diminuindo o conteúdo que representa, além de uma ameaça, é forte símbolo que na
atualidade eles querem diluir como característica de sua cultura, pela conotação negativa que
sempre teve. Independentemente das perseguições e condenações havidas pelos agentes
externos, desde a colonização dessas terras até os dias de hoje, não se fez distinção entre paje
vai, cura e cantos (jeroky). Assim, os Guarani mais tradicionais têm elaborado discursos onde
buscam descaracterizar estigmas negativos e expressam um modo de enfrentar os seus
infortúnios através de canais que refletem uma tradição viva.
Rituais de cura e benzimentos são comuns na tradição de culturas afro-indígenas e, portanto,
em quase toda a América Latina. Igualmente perseguidos em toda a história desses povos,
esses rituais (que podem ser interpretado como medida preventiva) passaram também a terem
uma conotação negativa, do mesmo modo que os rituais dos Guarani. Curas e benzimentos
passaram a ser também feitiços, muitas vezes, incorporados pelas próprias tradições desses
povos. Carlos Vilhalva, ex-"capitão" desta mesma aldeia, diante do fato de que um rapaz
havia se suicidado na cerca de uma pastagem, perto da cidade de Iguatemi, associou o fato de
que a vítima fora enfeitiçado por eles (benzedores karai). Também aqui a prática do paje vai
está fora do seu meio e benzimentos passam a ter um significado inverso, de malignidade.
A atribuição dos males ao paje vai também pode revelar um quadro interno que entendem
como caos. Não há mais autoridades, leis, respeito, etc, e os feitiços estão também fora do
controle já que atribuem os casos de suicídios a essa prática. E de certa maneira indica uma
situação de pobreza cultural, espiritual, ambiental. Também eles dão uma interpretação,
muitas das vezes, de uma certa anomalia interna, atribuindo a si mesmos uma situação de
desagregação social e, nesses casos, retratam um sentimento de pouca auto-estima. Espelham
uma situação de dicotomia entre o bem e o mal que sempre o primeiro leva nítida vantagem.
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Paje vai e comentários
Entre os Guarani, o que se considera paje vai tem conexão íntima com os males mais graves.
Pode-se relacionar os feitiços aos infortúnios geralmente associados às enfermidades ou
comportamentos considerados fora dos seus padrões de ser bom, correto. Ou seja: aqueles que
se pode julgar como um mal inexplicável. Por exemplo, um caso de Takuapiry onde uma
mulher foi considerada possuída de feitiço porque ela tinha epilepsia.
Os infortúnios, do tipo má colheita ligada a fenômenos naturais, como seca ou chuva demais,
podem ser identificados a fenômenos sobrenaturais, mas não são frutos de feitiços. Algumas
vezes a má colheita por pragas pode, sim, ser associada a feitiços e geralmente a vizinhos, não
aparentados, membros de facções opostas e outros. Neste caso também a acusação tem um
fundo político, alguma rivalidade, disputas de terras, desentendimentos anteriores. A acusação
está inserida entre os potenciais praticantes de paje vai, das relações de poder.
Os eventos relacionados a feitiços são, muitas vezes, manifestações surgidas das relações
familiares que estabeleceram vínculos de curas com os xamãs autorizados e reconhecidos. As
relações de parentescos do lado das vítimas de feitiços tornam-se os acusadores e farão suas
reclamações e agirão contra o feiticeiro, ou como aliados da autoridade ou da oposição. As
conseqüências punitivas dependerão dessa relação interna entre os grupos de parentelas ou
facções. A participação dos chamados ñande ru ou pa'i nessa teia de relações sociais é central
e eminentemente decisiva. Nos casos onde um ñande ru ou pa'i é acusado de ser feiticeiro
(contraditória porque político), invertendo o seu papel de curandeiro, é bem ilustrativo: quem
o acusa é geralmente outro ñande ru ou pa'i, inserido no contexto de rivalidades dos grupos
familiares. O caso que eu pude acompanhar pode servir de paradigma dessas relações onde a
acusação, condenação ou absolvição se cristalizam.
Paje vai não é apenas uma heresia, condenável e ao mesmo tempo temido - ele é, também, o
mundo das representações mágicas.
Mas a semelhança mais importante que podemos associar ao paje vai é que muitos de seus
aspectos provêem de uma situação social que enseja "a mútuas acusações entre rivais que
almejam posições de domínio local" (Evans-Pritchard 1978:26). Essa situação surgia,
conforme esse autor, em geral, quando o "aumento populacional de uma pequena aldeia
atingia certa densidade populacional crítica (além do que sua frágil estrutura de autoridade
poderia conter). Assim, as acusações e contra-acusações atingiam o seu ponto crítico quando
o ambiente já estava totalmente envenenado. A facção que era liderada por um dos rivais em
luta instalava-se com os remanescentes, grupo manejável de forma a voltarem a um estado
livre de suspeitas (naquele momento)".
O aspecto que devemos enfocar nessa análise é justamente aquele que nos dá uma base de
interpretações quanto ao paje vai: o contexto do ambiente social e político envolvendo
facções, como mencionado já várias vezes, encontrado com muita intensidade nas atuais
reservas.
Sem dúvida, acusações e contra-acusações ocorrem neste ambiente referido. Fazendo
analogias dos contextos, as acusações e punições relacionadas ao paje vai também ocorrem,
de uma maneira geral, dentro das lutas internas onde o poder dominante tem a prerrogativa do
exercício da autoridade, que institucionaliza o evento através de suas acusações e punições. O
poder dominante em exercício, na comparação micro do conceito formulado por Max Weber
ao Estado, tem a prerrogativa do uso da força (monopólio da violência).
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Sabe-se que na história dos Guarani no MS sempre houve grandes ocorrências de violências
entre si e quase sempre estavam ligadas às lutas de facções e, nessas, muitas vezes
envolvendo acusações de paje vai. Nesses casos, negociação entre as partes era quase nula,
dado o poder que tinha a institucionalização desse fato social entre eles. Houve um caso no
Jaguapire, onde uma família inteira (pais e filhos) foi assassinada pela autoridade de Ramada,
antes daquela comunidade ser expulsa do lugar. Essas duas comunidades tinham relações
próximas, tanto de parentesco, como políticas. Era comum que um "capitão" de reserva
tivesse poderes estendidos além de sua aldeia. Em tempos antigos um mburuvicha (autoridade
política) de maior prestígio tinha essa prerrogativa, por tradição, baseada nas relações de
parentesco. A política governamental que criou a figura de "capitão" também lhe concedeu
poderes para atuar em todos os tekoha do entorno das relações da reserva, não pelo
entendimento dessa tradição política, mas no intuito de promover o "aldeamento". Controlar e
reprimir todos os atos que entendesse contrários à sua autoridade também fazia parte de sua
autoridade.
A crença e a existência institucionalizadas do paje vai, de certa forma, parecem independer de
mudanças, de práticas religiosas (tradicionais ou não), de situações e do tempo. Um "crente"
não se sente eximido de tais práticas e o seu temor é o mesmo quanto de outro. Não se
observou, pois, que acusações e contra-acusações só ocorrem entre os tradicionais. As
alterações ocorridas nesse amplo quadro de mudanças, não debilitaram um dos mais
importantes fatores de controle e coesão sociais. Manifestações de outras crenças religiosas
cristãs sempre atuaram em combatê-los (os paje vai), mas essas atuações parecem não
persistir no tempo. A crença nessa instituição revela, desse modo, uma continuidade da
tradição independente da prática religiosa tradicional ou não.
Em situações nas quais violências são praticadas, as acusações de paje vai e suas punições são
possíveis de averiguações. No entanto, a prática de rituais pertence ao mundo oculto e velado.
Só se pode tomar conhecimento no processo em que são engendrados através dos
procedimentos em que acusações e punições emergem das relações próprias em que elas
passam a constituírem-se em material de informações que nos permitem identificar um
entendimento do processo. A consolidação de uma acusação não termina na punição, mas na
certeza de que o paje vai fora anulada pela mesma pessoa que a praticou. Na tradição a pessoa
acusada poderia ser levada à morte para que a punição estivesse por terminada.
Quando os fatos e narrativas nos possibilitam associá-los a um contexto, quase sempre se está
frente a uma situação de poder, de lutas políticas entre os grupos familiares. Suas facções e
alianças podem fornecer possíveis caminhos para a compreensão do quadro social que pode
revelar-nos a origem e o processo no qual se engendraram os procedimentos de acusações.
Entre os Guarani esse processo ocorreu de modo muito diferente. Os rituais tradicionais
sempre estiveram concebidos como atos de selvageria, em toda a história do contato. Nos
tempos atuais, principalmente missionários (hoje os pentecostais em especial) estabelecem a
mesma relação e o mesmo entendimento. O combate à tradição e, em especial à religiosidade,
tem sempre esse revestimento de luta heróica contra o demônio e seus conteúdos implícitos de
selvageria, no sentido mais negativo. Nesse âmbito também se dá a mesma designação ao
xamanismo e quaisquer ritos tradicionais como ritos selvagens, voltados à prática de
malefícios etc. Entre os rituais classificados como marãngatu ou paje vai, na cosmologia
guarani, a colonização (incluindo o seu lado catequético) não fez distinções, na visão
colonizadora os povos indígenas terão sempre a imagem de selvageria. Não importa que desta
ou daquela prática possa dela subtrair-se outro significado. Daí que todos os rituais afro-
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indígenas na América sejam, na visão colonizadora cristã do senso comum, quase sempre
manifestações de cultos selvagens, até mesmo à cultura religiosa sincrética.
Paje vai sempre esteve restrito ao mundo mais íntimo do ser guarani. Eles não têm interesse
que esse aspecto importante do seu modo de ser seja publicamente institucionalizada (isto é,
para o mundo "karai"). Muitas vezes eu ouvi deles que não adiantaria nada falar sobre feitiço
aos "karai" porque eles não acreditam.
Entre os Guarani do MS há determinadas incorporações, reciprocidades com o cristianismo.
Essa incorporação é notável nos discursos de muitos dos "crentes", principalmente aqueles
que já eram rezadores ou possuíam conhecimentos religiosos tradicionais. O conteúdo
continua mantendo princípios tradicionais, embora utilizando-se de termos cristãos. Também
é visível em objetos e oráculos que eu pude ver entre os Ava-Guarani, sem que isso possa
configurar um sincretismo. Na aldeia de Jakarey, a ñande sy, "doutora" Asunciona Vera
(rezadora e uma das mais conceituadas curandeiras, que ocupa a mesma posição de um ñande
ru) recebia em sua casa "pacientes" ("fiéis"?) da cidade , uma vez por semana. Em uma casa
separada havia um "altar" ou oráculo, com imagens de santos cristãos e outros objetos
utilizados por esta tradição, muito próxima da paraguaia. Rendas adornando cruzes, por
exemplo, que também vemos nos cemitérios. No centro do "altar" uma imagem maior e
dominante de São Jorge, que é sugestiva do combate ao mal espírito: montado em seu cavalo,
empunhando uma lança contra o dragão.
A prática das acusações, julgamentos e veredictos, são também mensagens, regras ou normas
de comportamentos sociais e religiosos (teko katu, teko marãngatu) de construções dessas
identidades. Há sempre, ou quase sempre, referências, nas ocorrências de feitiçarias, à prática
de curas anteriores, uma faz parte da outra, uma é conseqüência da outra. Trata-se de
mecanismos necessários, não apenas de controle social, mas também de construções de
comportamentos, de relações com o mundo espiritual e mágico de suas práticas e crenças da
cultura religiosa. Esses mecanismos passam, pois, pelas autoridades constituídas e são por
elas exercidas o seu controle.

Acusações e contra-acusações: o contexto político
O ritual de paje vai, não é dado à participação pública e, por isso, não é acessível ao
observador. É, nesse sentido, uma prática oculta, resultando que se pode conhecer apenas
através de suas relações concebidas e narrativas de seu processo social. Pode produzir
acusações e punições, dependendo das decisões políticas. Só a partir daí torna-se público
como expressões válidas que regem suas relações com o mundo mágico/espiritual e fazem
cumprir sua função social e institucional.
Como já referido, muitas vezes, antes de constituir-se paje vai, o ritual pode ser antecedido
como ritual de cura. Assim sendo, não é ocultado do público, embora restrito à família do
enfermo e dos parentes mais próximos. Por isso, a passagem de cura a paje vai pode nos
fornecer dados para o conhecimento, cuja urdidura revela um processo político. Paje vai,
nesse processo e por um infortúnio dado (morte do enfermo, por exemplo) é o resultado do
ritual de cura que desencadeou a acusação de feitiço. Dependendo das forças que atuam neste
momento, a acusação transforma-se em punição, executada publicamente para que haja a
função coercitiva. É um ritual político que tem o poder de institucionalizar a acusação e a
punição, assim legitimar valores sociais e religiosos pela autoridade vigente. Reproduz e
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institui, ao mesmo tempo, o fenômeno do feitiço. A passagem de cura a feitiço é um
julgamento.

Paje vai: um julgamento
Antecedentes em Ramada

Tani e Ambrósio Gomes, Ramada, MS

Ramada é uma reserva, onde convivem diversas comunidades de diferentes tekoha. Também
com superpopulação, apresenta problemas semelhantes às de outras. Desde os anos 1990 fico
hospedado na casa do Ambrósio Gomes, patrono e mburuvicha do grupo familiar pertencente
ao tekoha de Pueblitokue, de onde a comunidade foi expulsa há mais de quatro décadas. Este
tekoha está separado fisicamente pelo rio Hovy. Quase todas as famílias deste tekoha foram
assentadas na Ramada e, como não pertencentes ao lugar, constituiu-se uma facção.
Cada grupo familiar pertencente a outro tekoha pode, conforme seus interesses e o modo
como construiu suas relações com os grupos locais, formarem alianças ou oposição à
autoridade constituída em determinado momento. Ambrósio Gomes em um período foi
"capitão" daquela reserva na década de 1990. Não tinha o perfil de uma liderança que a
"modernidade" já exigia para uma autoridade tradicional. Ficou pouco tempo neste cargo.
O grupo familiar de Ambrósio Gomes segue os costumes tradicionais. No tema das
reivindicações territoriais, creio que seria importante destacar que sempre prevalecem esses
valores, o que comprova a manutenção desse modo de ser nos aspectos mais importantes da
vida guarani. O processo de reconstituição de um tekoha e seu movimento de reivindicação
tem sempre esse traço fundamental. A figura do tamõi guasu permanece como uma referência
central que, por décadas, esses representantes tradicionais conservaram o poder de aglutinar
em torno de si as famílias do seu grupo. Às lideranças de perfis com boa oralidade em
português lhes são destinadas as relações mais voltadas ao "mundo exterior". No âmbito das
reivindicações políticas, sejam territoriais e outras, são essas as lideranças que melhor se
adéquam ao, agora, contexto de altas complexidades, muitas vezes longe do interesse das
lideranças tradicionais. Ambrósio tem uma atuação discreta ao "mundo exterior", no entanto,
maior profundidade no âmbito das relações familiares.
Num domingo chuvoso, algo tedioso, vi que chegara um rapaz e conversou rapidamente com
o Ambrósio. Este imediatamente veio até a mim e disse que o "capitão" me chamava para que
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eu fosse à sua casa. É comum que algo no nosso relacionamento com a autoridade possa
causar algum mal-estar, pois, eu estava hospedado na casa de uma família da facção
opositora. Pensei logo que houvesse algo em torno disso ou que a reivindicação por terras do
grupo do Ambrósio estivesse causando-lhe transtornos internos. Chegando à casa do "capitão"
havia dois outros rapazes com feições graves nos rostos. Logo pensei o pior. Depois das
conversas formais de chegada e acolhimento, o "capitão" falou do objetivo da conversa:
queria que eu os levasse (ele, os dois rapazes e uma mulher, à qual ele referiu-se como
"doutora" (ñande sy, rezadora e curandeira) devido a um caso de saúde que exigia a presença
dela na aldeia de Arroyo Kora. O fato de que exigia a presença de uma "doutora", logo me
comprometi a levá-los, embora a forma como me pediu ficou algo confuso. Mas não quis
aventar quaisquer outras intenções, porque nesses casos não se discute. Era o único meio de
transporte que havia ali. Em seguida saímos: os três, Myriam (minha esposa) e eu. Passamos
em frente à casa da "doutora" e somente o "capitão" desceu para buscar a mulher. Ela era já
bastante idosa e tinha uma boa aparência, traços fortes (embora possa incorrer em
estereótipos) de uma "ñande sy". Quando eles se aproximaram do carro eu ouvi com clareza o
"capitão" Arlindo perguntando se ela tinha recebido dinheiro e ela respondeu prontamente que
sim.
No caminho para Arroyo Kora, sob chuva torrencial, o percurso foi bastante dificultoso,
assim como as conversas, truncadas. E eu pude então perceber que algo acontecia que eles
estavam ocultando de mim. Quando chegamos à aldeia de Arroyo Kora, fomos direto para a
casa do "capitão" Ricardo. Descemos todos e ele nos introduziu em sua casa devido à chuva.
Conversou-se brevemente e em seguida este me pediu para ir buscar outra mulher um pouco
distante dali. Quando nos encontrávamos apenas nós dois, Ricardo contou-me, de forma
surpreendentemente natural, que a senhora que levamos e a mulher que estávamos buscando
eram acusadas de paje vai e pagamento do ritual, respectivamente. Disse-me também que dois
"capitães", ele e Arlindo, haviam combinado aquela reunião. E que o paje vai, foi justamente
contra o pai dos dois jovens que viajaram conosco, o qual havia falecido. O "capitão" Arlindo,
muito provavelmente, faria algo para não permitir a nossa presença na reunião que, afinal,
para este o ritual de julgamento das duas mulheres seria de foro íntimo, pois, durante todo o
tempo, desde que saímos de sua casa até chegarmos ao Arroyo Kora, ele ocultou o motivo.
Diante dessa situação não sabia se a minha participação seria privilégio ou se realmente eu
não deveria estar presente. Em todas as vezes em que fiquei envolvido, de uma forma ou de
outra, em questões de paje vai, senti o incômodo da minha presença e, algumas vezes, até por
interferências, mesmo que indireta, como é esse caso. A sensação de ter sido "enganado" pelo
Arlindo e de ter-me colocado numa "trama", se soubesse, talvez eu negasse o seu pedido de
levar a senhora para o julgamento. Claro que o Ricardo contou-me tudo também porque, o
que eles tinham combinado já estava feito, que era justamente de proporcionar a presença
deles no encontro.
É uma experiência na qual não sabia exatamente o limite da minha participação quanto à ética
e estabelecemos limites de restrições.
Ricardo, como a autoridade de Arroyo Kora, aliou-se ao "capitão" de Ramada para que as
acusadas do ritual do paje vai fossem efetivamente julgadas e se decidida a culpa, aplicassem
as punições cabíveis. Como autoridades lhes são dados direitos de acusações e aplicações de
penalidades. As autoridades não são somente dado ao controle social, aplicação de sanções e
ganhos de benesses, como também é uma relação de culpas e ressentimentos. Por isso a
institucionalização do julgamento através de procedimentos ritualísticos dos pa'i.
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Ricardo fora buscar a mulher e quando chegou de volta, Lídia11, de mais ou menos 35 anos,
ela estava lívida, visivelmente aterrorizada.

Paje vai como representação política
A reunião foi numa casa que era dos antigos peões da fazenda e agora funcionava como
"posto". Havia muita gente para um dia chuvoso como aquele. Grande parte da comunidade
estava presente e isso era um indicador incontestável da importância do evento. Sem distinção
de idade, sexo e gênero, homens, mulheres, crianças, estavam lá. Não fosse o tema de paje
vai, creio que não teria tanto interesse para aquela quantidade de pessoas.
A reunião foi na varanda da casa para que coubessem todos. A senhora idosa já estava sentada
em um banco em frente da casa. A Lídia a colocaram ao lado dela, mas de pé. Ao contrário
desta, Anacleta mantinha-se com o semblante impassível e, embora agravado, sustentava uma
postura digna e parecia que não estava intimidada. Não olhava para as pessoas e ignorou a
presença da Lídia. Como que olhando ao longe (talvez para não precisar olhar para as pessoas
que estavam ali, ameaçadoras), não se alterava com as acusações que lhe faziam. Muito
diferente da atitude da moça, que a olhava com nítida expressão de ódio em sua face e,
constantemente fazia acusações contra a velhinha, dizendo que ela estava mentindo sobre o
suposto pagamento do feitiço. Alegava, em nítido estado de desespero e ódio, que ela não a
pagou.
Surpreendentemente (e impassivelmente) Anacleta confessava, em bom tom, que ela, não só
havia feito paje vai como a Lídia pagou-a para fazê-lo.
Foi então que entendi a pergunta do Arlindo quando fomos à casa dela para levá-la à outra
aldeia. Diante da pergunta se ela recebera dinheiro e ela ter confirmado, já se decidira assumir
a autoria. Confessar a autoria de paje vai é absolutamente inusitado.
Durante o julgamento era bastante visível que as discussões, acusações, xingamentos tinham
intenções diferentes em relação às duas mulheres. À Anacleta, autora, todos estavam
absolutamente em contra, dada a sua própria postura de ter confessado a autoria do feitiço.
Em relação à Lídia se observava uma não tão velada intenção de absolvê-la, cujos motivos
veremos adiante. Após essas discussões pediram a uma rezadora do local, filha de Ña
Asunciona Vera (adotiva), esta com conhecimentos de xamanismo e cura, amplamente
reconhecida.
O ritual que a rezadora realizou consistiu em identificar possível culpa que estaria em forma
concreta, física no corpo das suspeitas, instalada no ventre. Ela aproximou-se da Lídia e com
gestos de mão fazendo voltas, sem tocá-la, ela ateve-se um tempo na cabeça, ao mesmo
tempo, assoprava suavemente no mesmo lugar onde passava a mão e depois passou a fazer no
peito, repetindo o mesmo ritual e, por fim na barriga. Com a mão na barriga, fez gestos como
que procurando algo materializado e depois repetiu também no peito. Assoprou, voltou a
colocar a mão no peito e cabeça e, em seguida, deu o veredicto: disse que ela não tinha
nenhuma evidência identificável que comprovasse a autoria da encomenda e o pagamento do
paje vai.
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o nome da senhora fui cambiado
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Em seguida ela dirige-se à Anacleta e realiza o mesmo ritual. Após isso, ela, como que se
desculpando, disse que não tinha condições de identificar a culpabilidade dela e pediu que
chamassem o pa'i de mais prestígio na comunidade, que não estava presente.
Fomos novamente, Ricardo e eu, até à casa do rezador, que habita um local descampado,
próximo à via pública que vai à cidade de Paranhos. No entorno de sua casa não há árvores,
bosques, nada. O gado do fazendeiro ainda pasta ao seu redor, cuja vegetação é apenas de
pastagens. Aquele lugar não era o ambiente que geralmente encontramos nas casas dos
rezadores. O pátio e seu entorno era muito pobre para constituir-se em local de rezas, onde se
recebe pessoas, sejam para cerimônias coletivas ou para procedimentos de cura de pessoas
enfermas. Geralmente um enfermo tem a seu lado a família para auxiliá-lo, provê-lo de
alimentos, água etc. A sua casa era minúscula e solitária, muito distante das relações que um
rezador estabelece com a comunidade e o espaço não favorecia a realização dos rituais e à
participação da comunidade.
Assim que chegamos, ele nos cumprimentou muito alegremente e parecia que o ritual do
julgamento não estava afetando o seu cotidiano. Pelo que pareceu, ele não fora chamado,
como também não sabia. Deduz-se daí que o julgamento de paje vai, tende ao conteúdo
político, mais que o religioso.
Quando retornamos ao local do julgamento, as duas mulheres continuavam no mesmo lugar.
Depois de algumas conversas com os dois "capitães", o rezador imediatamente fez quase o
mesmo. Este também inocentou a Lídia. Com Anacleta, demorou-se mais e depois das rezas,
assopros e gestos com uma das mãos sobre o peito e a cabeça, ele dá o veredicto: - que
encontrara a prova (coisa materializada) na barriga da acusada. Já presenciei em rituais de
cura, o xamã mostra ao enfermo algo material que ele retirou da pessoa e o expõe como prova
da doença.
Enquanto o rezador realizava o ritual, a velhinha, com duas mãos juntas e os dedos
tencionados em curva pouco acentuada, punha-as por dentro das costelas, como que
procurando o quê dissera ambos os rezadores. A concepção da culpa na materialização era
bastante clara. Ela, por ser muito magra, conseguia apalpá-la por dentro e buscava
insistentemente encontrá-la. De fato, estava convencida de que teria aquela materialização
dentro de si.
A cena impressionante nesse episódio foi que a única coisa que fez a Anacleta alterar a sua
postura e sua fisionomia durante todo o tempo do julgamento foi a procura de algo em sua
barriga. E, ainda quando as discussões, acusações continuavam, ela repetia que havia sido
pago pela Lídia, como que contestando o veredicto que ambos os rezadores haviam dado,
inocentando-a. Reafirmando que havia feito paje vai, dizia que recebera dela R$ 50,00. Falava
com altivez e parecia que não estava arrependida.
A insistência em apalpar sua barriga demonstrava preocupação com o quê de maléfico estaria
ela portando dentro de si, materializado (seria uma doença grave, um espírito maligno?).
Após o veredicto, como que para resolver o assunto, os dois "capitães" conversaram entre si e
pouco depois se dirigiram novamente a Anacleta e a pressionaram para que ela se
comprometesse a desfazer o feitiço, como única solução que pudesse livrá-la das punições.
Ela respondeu que não poderia porque ela já não tinha mais todo o material utilizado no ritual.
Que ela havia enterrado roupas do falecido e que parte desse material Lídia havia levado
consigo. Novamente ela insistia em incriminá-la, mais que, propriamente, livrar-se das
punições que receberia.
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Discussões, acusações e, finalmente, Anacleta se comprometeu a desfazer o feitiço. Desfazer
o feitiço impõe-se como necessário, sem o qual não se aplaca a culpabilidade do ato e nem as
conseqüências, embora a punição a ela fosse dada, porém com clemência, como veremos
depois. As punições que pude tomar conhecimento em outros casos foram porque os acusados
de paje vai jamais reconheceram a autoria. Nesses casos foram aplicados suplícios graves.
Todos os relatos que eu ouvira apontam para a necessidade de se retirar o peso do feitiço para
que a alma do enfeitiçado seja libertado desse peso e a autora de sua culpa. Ao mesmo tempo
em que decidiram que a senhora faria os rituais de desfazer o paje vai, as autoridades políticas
e religiosas novamente inocentaram a Lídia de tê-la pago. Parecia que, finalmente, tudo estava
resolvido, quando um dos rapazes que viajara conosco e filho, portanto, do homem que
morrera de paje vai enfeitiçado, acusou a Lídia de pagar a Anacleta, apresentando como
argumento de que ele a vira com Anacleta em frente à agência bancária da cidade. O fato de
que o rapaz tivesse visto as duas no banco, foi suficiente para levantar novamente as suspeitas
de que Lídia realmente pagara. Os filhos do homem que morrera tinham razões suficientes
para quererem uma decisão que condenasse as duas, porque ambas haviam participado do
paje vai, como executora e promotora. As discussões tomavam o mesmo rumo de acusações e
decidiram por terminar, seguindo a tendência de inocentar Lídia. Assim terminou o
julgamento.

Conclusão
O julgamento do paje vai e o suposto pagamento tem uma existência que se materializa nas
pessoas, seja executora ou promotora. Anacleta que procurava essa materialização em si
mesma, é uma prova incontestável de que ela havia feito paje vai. Lídia não fez o mesmo.
Por outro lado, o julgamento ocorrera com total parcialidade: condenação da Anacleta não foi
apenas por ela ter confessado que fez, mas porque ela pertencia a um círculo de relações
contrária ao poder e, por isso, passível de acusações e punições diante de um fato suscetível.
Ato que, afinal, contraria o teko katu (o modo de ser verdadeiro, ideal), o bom senso do status
quo da autoridade política, naquele momento.
A Lídia, inocentada do pagamento do feitiço, todo o processo de discussões já encaminhava
para esse veredicto dado que ela pertencia às relações de parentesco do tekoha onde se
realizava o julgamento. Deduz-se daí que as relações políticas e de parentescos de ambas
foram decisivas no julgamento.
No retorno a Ramada pude saber como a facção da qual pertencia Anacleta via o episódio. De
volta à casa do Ambrósio, contei-lhe o ocorrido. Ele também não sabia do julgamento da
Anacleta. Este, depois do meu relato, muito descontente, contrariado e tristemente, disse-me
que "as coisas são assim".
Passou a contar-me a sua versão: sobre o enfermo que morrera, de nome Júlio, este havia
contraído câncer e o hospital para onde haviam levado para tratamento havia descartado a
possibilidade de cirurgia. O estado adiantado da enfermidade já não possibilitava quaisquer
intervenções. Mandaram-no de volta à sua casa para que ficasse sob os cuidados da família.
Os filhos, não convencidos, chamaram o rezador Laurentino Martins, membro de uma
linhagem de grande prestígio religioso.
Este rezador fazia os tratamentos de cura da enfermidade de Júlio e, vendo que o doente não
apresentava melhoras, abandonou-o, desistiu. Nesta rivalidade e competição entre os
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rezadores, optou em preservar o seu prestígio. A família do Júlio foi então buscar socorro com
Anacleta, que aceitara. Está constatado, também não obteve sucesso em seu tratamento, mas
continuou até que o enfermo falecera. Laurentino, de maior prestígio e porque o doente não
morrera em suas mãos, contaminou o clima e acusou Anacleta de paje vai. Alegou que Júlio
morreu devido ao feitiço dela, já que o motivo da morte foi entendido por eles como de causa
desconhecida.
Ambrósio contou que quando as acusações vieram à tona e antes do julgamento, Anacleta
passou por severas punições: amarrada pelo pescoço, foi arrastada pela estrada desde a sua
casa até o posto da Funai, numa clara punição pública pela transgressão. Na Ramada, à época,
o chefe de Posto era um paĩ kaiowá.
Sobre o envolvimento da Lídia no caso, foi que ela tivera, anteriormente, um relacionamento
amoroso com o falecido Júlio, mas quando este adoeceu, ela já não mais mantinha o
relacionamento e voltou para Arroyo Kora.
Laurentino, o xamã que iniciou os rituais de cura do Júlio mudara-se para a aldeia de Limão
Verde, dado que sua esposa era pertencente ao grupo que reivindicava o tekoha de Ka'ajari.
Um grupo de famílias parentes estava acampado naquela aldeia. Soube mais tarde que o
Laurentino fora expulso dali, vítima da mesma acusação que fizera a Anacleta: paje vai.
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Após o julgamento, a Anacleta também fora expulsa de Ramada e foi para o mesmo local,
Limão Verde, aldeia esta que parece uma área de despejos. Talvez, por não constituir-se em
tekoha tradicional, não há também o domínio de espaço pelas famílias locais tradicionais, já
que lá não as há.
Rezadores, doutores, curandeiros caminham pela mesma via que os feiticeiros. Isto porque,
tanto um quanto o outro, portadores dos conhecimentos de cura, pode, potencialmente, fazer
feitiço. Se não o faz, pode ser atribuído pelo clima de contaminação onde essa acusação pode
ser construída. O limite entre o bem e o mal, não pode ser delimitado por ele mesmo.
Depende dos procedimentos e dos resultados, cujo reconhecimento do poder de cura lhe
garante prestígio ou o seu avesso: o poder de feitiço. De qualquer maneira, tanto um quanto
outro são formas de manejar poderes mágicos e espirituais.
Uma mudança de rumo radical deve ter ocorrido na relação de Anacleta com o paciente. Se
fosse pelo fato de que o outro rezador fizera a acusação devido a uma disputa entre ambos, a
Anacleta teria se defendido de outra maneira: ela não reconheceria o seu próprio crime. Este
reconhecimento teve outros aspectos: o de revelar que fora pago e quem a havia pago. A
acusação do pagamento teria sido uma defesa?
O falecido Júlio pertencia ao grupo do poder do "capitão" que, juntamente com a liderança de
Arroyo Kora, exerceram os papéis de promotores, juízes e algozes. Nesse caso e o fato de que
o julgamento fora realizado na aldeia de Arroyo Kora, Anacleta ficou em total desvantagem.
Todos estavam contra ela. Dá para se deduzir o porquê do julgamento ocorrera naquela aldeia.
Em relação a ela já haviam decidido a sua culpa.
A política que funda as relações no âmbito coletivo pode ser pensada, a título de ilustração,
se, neste caso, o Ambrósio Gomes fosse a autoridade máxima da comunidade. Sendo a
Anacleta de suas relações políticas e de parentesco, provavelmente ela não seria ou não
sofreria as acusações e punições de que fora vítima. Esta situação suposta inverteria o sentido
das acusações e contra-acusações. No mínimo, as acusações contra ela seriam neutralizadas e
novos procedimentos seriam engendrados nas relações de poder.
Podemos dar uma interpretação desse pensador em relação a paje vai no sentido de que o
ritual não tem tanta importância como verdade. Mas a urdidura dele (os procedimentos) é que
importam conhecer. Isto é: estabelecer as relações no contexto de uma dinâmica social onde
se tecem as políticas que determinam as condições de assim procederem.
Esse procedimento que determina a acusação adquire significado fundamental para a análise
do paje vai, pois vai gerar uma rede de implicações no universo das relações sociais de toda a
comunidade. Uma acusação, quando efetivada vai muito além dos limites de um tekoha. Ela
se espalha como uma doença contagiosa por todos os cantos, como se fosse levada pelo vento,
entidade de comunicação humana e espiritual da mensagem contida nos cantos.
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