
�Povo Guarani - Grande Povo!

Povo Guarani
Grande Povo!

vida,
Terra

e Futuro



� Povo Guarani - Grande Povo!

O quadro “Abaporu” (Aba = Homem; 
Poru =  que come carne humana) foi 
pintado por Tarsila do Amaral, é a obra 
de arte brasileira que alcançou o maior 
valor em um leilão internacional 

A palavra Tekoha 
é a forma que o 
povo Guarani se 
refere a sua terra 
tradicional. Página 8



�Povo Guarani - Grande Povo!

que teriam em comum o livro escrito pelo autor José 
de Alencar em 1857; uma ópera composta pelo ma-
estro Carlos Gomes no ano de 1870; o movimento 

intelectual que influenciou toda a arte modernista na 
década de 1920; a obra de arte brasileira que alcançou o 
maior valor no mercado internacional, um milhão e meio 
de dólares, pintado em 1928 por Tarsila do Amaral; uma 
missa teatral composta pelo cantor Milton Nascimento e 
o bispo Dom Pedro Casaldáliga; o time de futebol cam-
peão brasileiro em 1979; e o filme do diretor Rolland 
Joffe vencedor do principal prêmio, a palma de ouro, do 
Festival de Cinema em Cannes no ano de 1986?

O romance “o Guarani”, a ópera “Guarani”, o manifes-
to cultural “Antropofágico”, o quadro “Abapuru”, a “Missa 
da Terra Males”, o time “Guarani Futebol Clube” de Cam-
pinas e o filme “A missão” foram criados com inspiração 
em um Grande Povo que tem ligação vital com as terras 
do nosso continente. Este povo que luta para defender 
esta terra desde tempos que nossa memória não seria 
capaz de alcançar é o Povo Guarani.

Emissoras de rádio e tv, refrigerantes, supermercados, 
hotéis, leite, café, restaurantes, açúcar, material de limpeza 
... além de servir de inspiração para as artes e para os 
esportes, o mercado ainda tem uma infinidades de pro-
dutos comercializados que recebem o nome do povo ou 
utilizam palavras da língua Guarani. Em todos os lugares 
é possível encontrar nomes que fazem referência a este 
povo: o grande aqüífero, lagos, cidades, bairros, ruas, 
praias, rios, montanhas, animais... 

 No entanto, apesar de tão presentes em nosso cotidia-
no, o povo Guarani permanece praticamente invisível para 
todos, especialmente aos olhos dos que querem varre-los 
para fora de nossa história poder público.

Ao longo dos séculos, a sociedade brasileira jamais 
foi capaz de ouvir a voz sagrada dos rezadores do povo 
Guarani, mesmo quando esta voz foi um grito de socorro 
contra o genocídio que enfrentam. Ao longo dos séculos, 
a sociedade brasileira vem ignorando a luz do sorriso das 
mulheres e crianças do Povo Guarani. Talvez por vergonha 
e culpa, ao longo dos séculos, a sociedade brasileira tenha 
apagado da memória as belas páginas de resistência escrita 
pelos bravos guerreiros do povo Guarani.  

O pouco que se sabe por meio do noticiário é de seu 
sofrimento: que suas terras estão praticamente todas inva-
didas; que suas crianças morrem por falta de comida; que 
são vítimas de altos índices de assassinato praticados por 
seus inimigos; que o Estado desrespeita completamente 
os direitos mínimos para sua sobrevivência firmados na 
Constituição Federal e em Convenções Internacionais.

o

Carta compromisso 
de Yvy Poty em 
defesa da Vida, 
Terra e Futuro 
Guarani. Página 18
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no início do século XVI, quando os primeiros explo-
radores espanhóis cruzaram o Oceano Atlântico e 

adentraram ao Cone Sul Americano através do rio da 
Prata, seguindo pelo rio Paraguai e desembocando nas 
baías dos rios Paraná e Uruguai, tiveram a surpresa de 
encontrar em suas margens terras férteis de incrível 
abundância e produção agrícola. 

Essas terras eram cultivadas há milhares de anos 
por um povo guerreiro que se auto-denominava Avá 
(que significa Homem). 

Em séculos de contato, inúmeras foram as deno-
minações dadas por seus inimigos (cários, chandules, 
chandrís e landules), até enfim este povo ser reconhe-
cido como o Povo Guarani, Um Grande Povo.

Povo Guarani, uM Grande Povo

Vindo de longas caminhadas, a partir da região 
amazônica, o povo Guarani se estabeleceu em di-
ferentes partes do Cone Sul da América, fixando-se 
especialmente em territórios na Argentina, Bolívia, 
Brasil, Paraguai e Uruguai.  

Segundo levantamentos arqueológicos, esta mi-
gração teve início muitos séculos antes da criação dos 
Estados Nacionais, por volta dos séculos I e II depois 
do nascimento de Cristo (D.C.).

Historiadores calculam que, no início da invasão 
européia ao Continente, em 1492, a população 
Guarani girava em torno de um milhão e meio a dois 
milhões de pessoas. 

Ao longo dos últimos 500 anos, o Povo Guarani 
tem criado e recriado suas estratégias de resistência, 
hora enfrentando forças militares, como os exércitos 
imperiais de Espanha e Portugal, hora encontrando 
aliados na sociedade envolvente, hora simplesmente 
se dispersando.  
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“Esta terra livre, independente 
e soberana tem que se basear 
nos princípios fundamentais 

indígenas. Princípios que superam 
os interesses pessoais e transcendem 

e abraçam as esferas do social 
econômico, cultural e político. 
Estes princípios são a essência 

fundamental do ser Guarani, como 
a busca incessante da Terra Sem 

Males e da Liberdade. Mas, quem 
me responde? ... Nem Deus me 

responde quando vou ser livre...!!! 
Nossa essência é de ser sem dono “... 

o Deus nosso é a Natureza e não a 
Lei...”. Princípios que impregnam o ser 
social, como a Mboroaiu, Mborerekua, 

Yoparareko, esse amor, estima, 
carinho, solidariedade, expressada 
em sentimento ao próximo, que 

permite superar e desprender-se do 
ser mesquinho e individualista

”Wilson Changaray
Presidente da Assembléia do Povo Guarani da Bolívia, ao 
Presidente Evo Morales, março de 2006, primeiro líder 

indígena a ocupar o posto máximo de seu País.

Contra todas as formas de dominação (educati-
va, militar, econômica e religiosa), o povo Guarani 
foi capaz de manter seu espírito livre ao transformar 
em escudo de proteção o ininterrupto processo 
de transmitir de geração para geração sua língua 
e cultura e ter  sua principal arma na filosofia da 
Busca pela Terra Sem Males. 



� Povo Guarani - Grande Povo!

Guarani no 
ConTinenTe

���.000

Paraguai

Brasil

Argentina

Bolívia

Uruguai

Paraguai – POPUlAçãO: 53.500 
GRupoS: Pãi-Tavyterã; Avá Katú; Mbya; Aché; 
Guarani Ocidentais, Nhandéva
Fonte: Censo Nacional Población y Vivienda del Paraguay dados 
coletados no ano de 2002

Argentina – POPUlAçãO: 42.073
GRupoS: Mbya e Ava Guarani
Fonte: Instituto Nacional de Estactíticas y Censos en Argentina 

Uruguai – Os Guarani frequentam seu tekoha, 
mesmo sem o reconhecimento do Estado.

Chiriguano, 
Guarani 
Ocidentais

Mbya, Aché, 
Avá Katú 

Nhandéva, 
Ava Guarani, 
Chiripá

Pãi-Tavyterã

Mapa de localização por região 
levantado pela universidade Católica 

Dom Bosco (UCDB)

Bolívia – POPUlAçãO: 80.000
GRupo: Chiriguano
Fonte: Estimativa feita pela Assemblea del 
Pueblo Guarani (APG), entidade que representa 
diretamente as mais de 300 comunidades 
Guarani na Bolívia 

Brasil – POPUlAçãO: 50.000
GRupoS:  Pãi-Tavyterã; Mbya;  
Nhandéva ou Chiripá 
Fonte: Estimativa feita pelo Conselho Indigenista 
Missionário a partir de dados apresentados pela 
Fundação Nacional de Saúde

enTorno de
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Guarani no 
ConTinenTe

���.000 entre o Povo Guarani existem vários grupos que 
falam a mesma língua, têm cultura muito se-

melhante, mas que se auto-denominam de formas 
diferentes de acordo com a região e o ramo familiar. 
Entre as denominações estão Pãi-Tavyterã ou Kaiowá, 
Mbyá, Aché ou Guayakí, Chiriguanos, Avá Katu, Avá 
Guarani ou Ñandeva ou Chiripá e Guarani Ocidentais 
do Chaco.  

Apesar da invasão, os Guarani teimam em resistir 
em seus territórios, inclusive nas periferias das grandes 
metrópoles do Mercosul, como em São Paulo e em 
Porto Alegre, onde sua economia de reciprocidade 
se contrapõe com o modo de vida individualista das 
capitais. 

Não há um censo absoluto capaz de contabilizar 
exatamente a população Guarani na América do Sul. 
No entanto, a partir de dados oficiais e informações 
coletadas pelas principais organizações indígena e 
indigenista dos países, é possível estimar que a po-
pulação Guarani esteja em torno de 225 mil pessoas. 
Uma das maiores populações de um povo indígena 
em nosso Continente.

O país que apresenta a maior população Guarani 
é a Bolívia. Segundo os dados da Assembléia do Povo 

Guarani na Bolívia -- entidade que representa a orga-
nização de 23 capitanias, que reflete a organização 
de mais de trezentas comunidades Guarani naquele 
país -- a população seria de cerca 80 mil pessoas 
vivendo na região Sudoeste, em Santa Cruz e parte 
do Chaco. 

A Bolívia é o único local onde se encontra o grupo 
conhecido com Chiriguano.

O segundo país, com maior população, é o Para-
guai. Segundo levantamento oficial,  a população é 
de 53 500, e vive principalmente ao leste do país, em 
regiões próximas à divisa com Brasil e Argentina.

A terceira população se encontraria no Brasil, com 
cerca de 50 mil Guarani. E a quarta, com 42 mil, na 
Argentina, concentrando-se na região norte do país. 

No Brasil, seguindo levantamentos feitos pela 
Fundação Nacional de Saúde e o Conselho Indigenista 
Missionário a estimativa é de que a população Guarani  
seja aproximadamente de  50 mil pessoas;  40 mil (ou 
seja 80%) vive no estado do Mato Grosso do Sul e os 
outros 10 mil (ou seja 20%)  em terras tradicionais 
localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, paraná, São paulo, Rio de Janeiro e uma 
terra reservada no estado do Pará. 

enTorno de
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apalavra Tekoha é a forma que o povo Guarani se refere a sua terra 
tradicional. Porém,  mais do que um simples espaço ocupado por 

um grupo ou de onde se retira sua subsistência, é nesta terra em que 
se produz toda cultura Guarani.

Segundo os principais dicionários, a palavra Teko significa: modo 
de ser, modo de estar, sistema, lei, cultura, norma, comportamento, 
hábito, costume. Assim, é no Tekoha que os Guarani realizam seu modo 
de ser.

Um Tekoha é formado por uma família extensa que é um ente só-
cio-político, econômico e territorial autônomo, a estrutura básica da 
sociedade guarani. Cada pessoa é parte de uma família extensa e se 
identifica com ela.

A família extensa é um grupo de pessoas relacionadas entre si por 
laços de parentesco consangüíneo que incluiu: avós, avôs, pais, mães, 
tios, tias, maridos, esposas, cunhados, cunhadas, filhos, filhas, sobrinhos 
e sobrinhas. 

Tekoha

Terra, orGanização soCial e  PolíTiCa Guarani
São reconhecidos aos 

índios sua organização 
social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e 
os direitos originários 
sobre as Terras que 
tradicionalmente 

ocupam, competindo 
a União demarca-las, 

proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens.

Artigo 231 Constituição Federal
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oconceito de propriedade para os Guarani é 
muito diferente do que se entende na socie-

dade envolvente. O povo Guarani não se considera 
dono da terra, nem daquilo que vive nela. O que  
entende é que receberam de Deus o direito ao 
usufruto da terra, que deve ser feito de forma 
respeitosa, equilibrada e limitada, vigiado pelos 
deuses e os outros Guarani.

Sem se considerar donos das terras, os Guarani 
respeitam entre si o domínio territorial familiar em 
cada tekoha, por isso não invadem ou aproveitam 
de seus recursos sem a devida permissão.

Na economia Guarani, o princípio da solidarie-
dade com o próximo não se manifesta de forma 
coletiva, em que todos trabalham juntos e todos 
são donos de tudo. O que existe é uma obrigação 
moral de ajudar sempre que o outro necessitar, de 
receber ajuda quando precisar e participar com 
alegria do trabalho do outro Guarani sempre que 
o outro necessite. Esta ajuda recíproca é chamada 
de Jopói.

A generosidade é uma das virtudes mais impor-
tantes na sociedade Guarani e uma pessoa egoísta, 
que acumule bens, por exemplo não compartindo 
aquilo  que produz com as demais, é criticada e 
marginalizada.

eConoMia da 
reCiProCidade

Terra, orGanização soCial e  PolíTiCa Guarani



asangrenta colonização, que dizimou grande parte 
da população, também dispersou as comunida-

des e reduziu de forma drástica o tamanho de seus 
territórios. Assim , o povo Guarani se encontra longe 
de seus tekoha, confinado em pequenas porções ou, 
pior, sem nenhuma terra.

Com as terras invadidas, o povo Guarani de todo 
o Continente vê fazendeiros e multinacionais lucra-
rem com a exploração dos recursos naturais de seus 
territórios colhendo em safras bilionárias de soja, 
cana e celulose, retirando minérios e privatizando 

“Nossas terras são invadidas, nossas terras são 
tomadas, os nossos territórios são diminuídos, 

(e) não temos mais condições de sobrevivência. 
Queremos dizer a Vossa Santidade a nossa 

miséria, a nossa tristeza pela morte de nossos 
líderes assassinados friamente por aqueles 

que tomam nosso chão, aquilo que para nós 
representa a própria vida e nossa sobrevivência 
neste grande Brasil, chamado um país cristão.

Santo Padre, nós depositamos uma grande 
esperança na sua visita ao nosso país. Leve o 

nosso clamor, a nossa voz para outros territórios 
que não são nossos, mas que o povo nos escute, 

uma população mais humana lute por nós, 
porque o nosso povo, nossa nação indígena está 

desaparecendo do Brasil”

Discurso feito por Marçal Tupã-i ao Papa João Paulo II, no 
ano de 1980, em Manaus. Principal líder Guarani na luta 
pela terra, Marçal foi assassinado três anos depois na terra 
Marangatu, no Mato Grosso do Sul, por pistoleiros de uma 
fazenda. Ainda hoje ninguém foi punido pelo crime, nem 
a terra Marangatu pelo qual lutava foi definitivamente 
reconhecida pelo Estado brasileiro.

turisticamente a natureza, enquanto vive em situação 
classificada por organismos internacionais como de 
genocídio.

Apesar de ser a maior população de um povo 
indígena no Brasil, esta é também uma das que 
tem seus direitos menos reconhecidos pelo Estado, 
principalmente o direito à terra, tendo uma média 
de menos de meio hectare por Guarani. Em todo o 
Brasil, ainda faltam ser reconhecidas 95% das terras 
tradicionais guarani.

Sem terras para cultivar e ter de onde tirar seus 
alimentos, somente nos anos de 2003 a 2005, o povo 
Guarani viu 183 de suas crianças com menos de cinco 
anos morrerem por desnutrição, o maior índice entre 
os povos indígenas no Brasil. 

Vivendo em barracos improvisados à beira da es-
trada ou confinados em pequenas porções de terras, 
explodem episódios de todo tipo de violências. Os 

uMa diFíCil 
realidade
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casos que mais chamam atenção são os de assassinato 
e suicídio no Mato Grosso do Sul. Conforme levanta-
mento do Conselho Indigenista Missionário, de 2003 
a 2005 foram contabilizados 68 suicídios; segundo 
estudos antropológicos estes suicídios também estão 
ligados à falta de terra e perspectiva de vida dos mais 
jovens. Neste período, foram registrados 60 assassi-
natos entre os Guarani. 

Os assassinatos, em geral, são mortes de lideran-
ças encomendados por fazendeiros e conflitos entre 
os próprios Guarani, que disputam a liderança das 
comunidades e as pequenas porções de terra onde 
se encontram.  Estes conflitos são insuflados por 
interesses econômicos de grupos dos invasores que 
ocupam e se negam a sair das terras tradicionais do 
povo Guarani.

Os professores Guarani têm papel importantíssimo 
no atual processo de luta do povo, são eles que aju-

dam a interpretar o mundo envolvente e, por meio 
da educação intercultural, formar novas lideranças 
conhecedoras de sua história, cultura e direitos ga-
rantidos na Constituição brasileira. 

No Brasil, os Guarani utilizam-se das formas de 
organização tradicional na luta por seus direitos. As 
retomadas das terras são feitas com a participação 
de toda a comunidade. Muitas vezes, as mulheres, 
por estarem no dia-a-dia mais próximas das necessi-
dades geradas pela falta de terra (como subnutrição 
das crianças), lideram a luta pela terra. Em todos os 
lugares onde se encontram, os Guarani permanecem 
incansáveis em sua resistência de persistir em seus 
territórios, como exemplo tiveram projeção nos meios 
de comunicação as lutas pela retomada das terras 
Morro dos Cavalos em Santa Catarina, Nhanderu Ma-
rangatu em Mato Grosso do Sul e Tupinikim/Guarani 
no Espírito Santo.

��Povo Guarani - Grande Povo!
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em todos os 500 anos de resistência à colonização, 
a experiência de resistência mais marcante na 

história Guarani foi sem dúvida a realizada dentro das 
Missões Jesuítas. Chamado por alguns historiadores 
de República Comunista Cristã Guarani, as missões 
foram definidas pelo filósofo francês Voltaire como 
“um verdadeiro triunfo da Humanidade”.

Foi no início do século XVII que os Guarani 
deixaram de enfrentar isoladamente as expedições 
chamadas de bandeiras que destruíam suas aldeias, 
os matavam aos milhares e os escravizavam, e pas-
saram a se agrupar nas missões criando mais força e 
organização no enfrentamento.

uMa exPeriênCia hisTóriCa

As missões jesuítas onde viviam os Guarani se 
estendiam pelo Sul do Brasil, Uruguai, Norte da Ar-
gentina, todo o Paraguai e Sudeste da Bolívia. Apesar 
de algumas imposições religiosas, nas missões, onde 
a população ultrapassava as 25 mil pessoas (popula-
ção maior do que a que habitava a cidade de Bueno 
Aires e São paulo), os Guarani puderam exercer seus 
costumes e sua economia de reciprocidade. 

Nas missões puderem desenvolver tecnologias 
avançadas no campo da arquitetura, engenharia, 
metalurgia, fabricação de instrumentos musicais e 
impressão gráfica. para se ter uma idéia os primeiros 
livros impressos pelas missões foram publicados em 
1700 – os dois primeiros seriam “Martirologio Ro-
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mano” e o “Flos Sanctorum” – Brasil e Argentina 
tiveram seus primeiros livros somente mais de 100 
anos depois (1808 e 1810 respectivamente). 

As missões foram declaradas pela Unesco como 
patrimônio da humanidade no ano de 1993.

A epopéia dos Guarani, muito bem retratada no 
filme do diretor Rolland Joffe, The Mission (1986),  
teve o início de seu declínio em 1756, quando a 
Missão de São Gabriel foi derrotada pelos exércitos 
de Portugal e Espanha e o líder Guarani, Sepé Tia-
raju, foi morto. 

Em fevereiro deste ano, cerca de 1500 lideranças 
indígenas vindas do Uruguai, Brasil, Argentina e 
Paraguai, se reuniram onde antes fora a Missão de 
São Gabriel, celebrar a memória e resistência dos 
povos da missão e seu líder, Sepé Tiaraju.

O encontro constituiu-se no primeiro Encontro 
Continental Guarani, de onde se retiraram decisões 
de recuperar a força de sua organização de forma 
conjunta para o respeito aos seus direitos, principal-
mente o reconhecimento de suas terras por parte 
dos Estados Nacionais.

Os direitos dos povos 
indígenas interessados aos 

recursos naturais existentes 
nas suas terras deverão ser 
especialmente protegidos. 
Esses direitos abrangem 
o direito desses povos a 

participarem da utilização, 
administração e conservação 
dos recursos mencionados.

Artigo 15 da Convenção 169
da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT
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Para quem é de fora, talvez tudo pareça igual, uma 
repetição das mesmas palavras e frases sem fim. 

Como agüentam? Será que entram numa forma de 
êxtase? No Sul do Brasil e no Mato Grosso do Sul, os 
Guarani cantam e dançam por horas e até por dias 
seguidos. 

Cantar na própria língua dá aos Guarani força 
espiritual e corporal que ajuda na manutenção da 
comunicação com as divindades. Sem dançar e cantar, 
a vida do Guarani neste mundo estaria em risco. Como 
os deuses tocam seus instrumentos para fazer existir a 
Terra, os seres humanos também devem acompanhar. 
Todos fazem parte da mesma orquestra. 

O primeiro canto sagrado foi entoado pela deusa 
dos Guarani Ñande Jarí (nossa avó). Com isso ela 
salvou a terra de perdição, porque Ñande Ramõi 
Jusu papa (Nosso Grande Avô Eterno) que criou a 
Terra, quase chegou a destruir sua própria criação por 
um desentendimento com a mulher. Ele estava com 
profunda raiva, por ciúmes dos homens ocupando 
a terra. Mas ele foi sendo impedido por Ñande Jari 
com a entoação do primeiro canto sagrado realizado 
sobre a Terra, tomando como acompanhamento o 
takuapu: instrumento feminino, feito de taquara, 
com aproximadamente 1,10m, que é golpeado no 
solo produzindo um som surdo que acompanha o 
mbaraka masculino, espécie de chocalho de cabaça 
e sementes específicas.

O povo Guarani é muito religioso e conhece muitas 
atividades religiosas. Dependendo da situação e das 
circunstâncias (falta ou excesso de chuva, durante a 
coleta etc), os rituais são realizados cotidianamente, 
na maioria das vezes ao início da noite. Os ñanderu, 
lideranças religiosas, conduzem esses rituais. O ñan-
deru começa cantar o ´canto grande´, um texto que 
ninguém pode interromper. A comunidade repete 
cada frase, acompanhada pelo takuapu e mbaraka.

CanTo 
e dança 
Para a vida
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As letras e, principalmente, os instrumentos têm 
o papel de chamar os deuses. Os deuses respondem 
com o envio de seus mensageiros (tembiguáis kuéra), 
que vêm assistir aos cantos e às danças e retornam 
para informar que os habitantes da Terra estão alegres. 
Quando tem relâmpago e trovão durante os rituais, é 
um sinal que os mensageiros estão presentes. 

A maneira como os Guarani cantam também tem 
significado especial. os sons graves são próximos à 
terra, os sons de agudos estariam longe dela. As me-
ninas têm que cantar forte e agudo, todas juntas, em 
coro, afinadas. Isso faz o coração contente.

Existe um mito Guarani no qual a diferença entre 
índios e não-indios é explicada. O herói criador deu 
para os índios o mbaraka e para os não-índios ele esco-
lheu o kuatia jehairä (papel para escrever). Com estas 
escolhas o criador já explicou a diferença: o mundo 
sonoro e musical e o mundo da palavra escrita.

A Terra sem males, 
essa é a terra boa,

Essa é a terra áurea e perfeita.
Chegamos lá mediante ao vôo 

Ali também se dança
Canto Guarani
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a língua do povo Guarani é uma das línguas indí-
genas mais faladas em todo continente. Só no Pa-

raguai, segundo os dados do censo nacional de 2002, 
60% da população, cerca de 3 milhões de pessoas, 
tem o Guarani como sua língua principal. A língua 
Guarani pertence ao tronco lingüístico Tupi-Guarani, 
onde se ramificam outras 21 línguas.

O primeiro dicionário da língua Guarani foi escrito 
no ano de 1639 pelo padre Antonio Ruiz Montoya. 
Publicado em Madrid, no dicionário de 814 páginas 
traz cerca de 8100 palavras. Não por acaso a publi-
cação que traduz para o castelhano recebeu o nome 
“Tesouro da língua Guarani”.

Para os tempos de hoje, chega a ser um grande 
mistério entender como uma língua indígena, sem 
contar com um meio de difusão de comunicação de 
massas, tenha se mantido viva com tanta força.

O ininterrupto processo de transmitir de geração 
para geração, por meio da tradição oral, os segredos 
seculares da economia da reciprocidade, do respeito 
e equilíbrio com o meio ambiente e da religiosidade 
tem sido as principais armas de resistência do povo 
Guarani. 

O cuidado com a palavra, seus segredos, a valo-
rização da oratório dentro da cultura Guarani se dá 
pelo fato  deste povo crer que a língua falada por este 
eles lhe foi entregue por Deus, sendo assim a palavra 
é uma expressão sagrada.

Assim os Guarani desde a chegada dos europeus 
encontraram em sua língua e sua cultura suas maiores 
fortalezas. Mesmo com enfrentando o preconceito da 
sociedade envolvente e as imposições dos Estados 
através da educação escolar. 

o seGredo 
da Palavra 
Falada
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A língua Guarani é 
falada por todo o povo.
Seu primeiro dicionário 

foi escrito no ano de 
1639 pelo padre Antonio 
Ruiz Montoya (ao lado 

fac-símile da capa)



Terra indígena Amambaí, 17 março de 2007

Nós, do povo Guarani, desde os tempos quando nasceram nossas raízes mais 
profundas, acreditamos que a natureza é vida, assim como a terra é o chão onde 
pisamos, com muita firmeza, seguro e sem medo. 

Para nosso povo não é possível esquecer que a terra é o suporte que sustenta 
toda natureza, toda vida, porque depois que Tupã fez a natureza percebeu que não 
tinha quem admirasse os rios, a mata e as montanhas. Foi daí que Tupã pensou e 
criou o Guarani para admirar toda a beleza que fez. 

por isso, nós somos a flor da terra, como falamos em nossa língua: Yvy poty.
Fomos criados pela natureza, por isso ela está sempre a nosso favor, nos ama, 

nos alimenta e dá a vida por nós, seres humanos. 
A água, tão preciosa, sem cor, sem cheiro, cristalina, que vive dentro da gente, 

respira em nosso corpo e evapora no ar. Formando nuvens de amor de onde cai 
a chuva para enverdecer as matas, crescer os brotos; as flores para perfumar o 
universo e alimentar as abelhas que fazem o doce mel; e as frutas para alimentar 
os pássaros e outros animais.

O mato traz sombra e vitamina para terra e os rios que correm dentro do corpo 
da terra, como o sangue em nossas veias.

Mas a maldade cruel faz o fogo da morte passar no corpo da terra, secando suas 
veias. O ardume do fogo torra sua pele. A mata chora e depois morre. O veneno 
intoxica. O lixo sufoca. A pisada do boi magoa o solo. O trator revira a terra.

Fora de nossas terras ouvimos seu choro e sua morte sem termos como socorrer 
a Vida.  

Chegou a hora de defender a vida do fogo da morte. Defender a vida como 
Tupã nos entregou: a vida dos rios, das matas, dos pássaros, de todos os animais, 
das nossas crianças!

Nessa luta pela vida necessitamos contar com o compromisso, a união, a força 
e a coragem de todas as mulheres, homens e crianças de nosso Grande Povo 
Guarani.

Nossos povos irmãos que também nasceram desta terra, e há mais de quinhentos 
anos resistem em seus sonhos, cantos, rezas, danças e línguas, também devem lutar 
pela vida.

A lembrança dessa terra imaculada está na memória das pedras, das águas e do 
sangue que corre nas veias de cada morador deste continente. 

Em defesa da vida e da terra fazemos um convite para que cada um resgate essa 
memória, conheça nossa cultura e lute conosco para traçar juntos o caminho para 
um futuro de liberdade. o Horizonte é a meta, caminhar juntos é o objetivo.

Comissão de Lideranças e Professores em Defesa dos Direitos Guarani Kaiowá

CarTa CoMProMisso 
de YvY PoTY eM deFesa 
da vida, Terra e FuTuro
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EXPEDIENTE

Material produzido pela Comissão de Lideranças e Professores Guarani Kaiowá e Conselho 
Indigenista Missionário regionais Sul e Mato Grosso do Sul. O texto “Carta Compromisso 
de Yvy Poty em defesa da Vida, Terra e Futuro” foi escrito a partir de mito contado por 
Avá Kuarahy Rendyju. Projeto gráfico: N. Peres/Licurgo Botelho.
Agradecemos às assessorias dadas em nossa campanha por Aida Riva, Antônio Brand, 
Bartomeu Meliá, Leda Bosi e Lucia Helena Rangel. Nosso muito obrigado as fotos cedidas 
por Daniel Cassol e Geertje Van der Pas. Esta publicação é parte da Campanha Povo 
Guarani, um Grande Povo! Uma iniciativa do Movimento pela Vida, Terra e Futuro do Povo 
Guarani, uma proposta aberta a todos os interessados. Yvy, Mandu’a, Sãso, Jojaha!
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A Campanha Povo Guarani, Um Grande Povo é uma 
iniciativa do Movimento pela Vida, Terra e Futuro do 

Povo Guarani, uma proposta aberta a todos os interessados 
em construir conjuntamente uma nova História, que 

reconheça os valores e os direitos dos Guarani.
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O verdadeiro pai Ñamandú, o primeiro,
Havendo conhecido em si mesmo
O que há de ser o leito de sua própria terra,
Da sabedoria contida em seu próprio ser celeste;
Em virtude de sua sabedoria que se abre em flor,
Disse que na base de seu bastão (ritual),
Foi engendrando-se a terra.
Disse que se despregara,
No centro da terra que havia de ser,
Uma palmeira verdeazul e outra na morada de Karaí
E outra na morada de Tupã, 
E outra eu na origem dos ventos bons,
Nas origens do tempo/espaço primeiro;
Disse que abriu como flor a palmeira verdeazul 

Poema de cacique Guarani que explica a criação do universo em 
sua visão, registrado no livro de Léon Cadogan: Ayvu rapyta. 
Textos míticos de los Mbya Guarani del Guairá 


