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Sobre a história…
Olá amiguinhos, esse livro conta com muito carinho como foi

criado o mundo, os animais e todos os seres humanos segundo o Mito

da Criação do povo Guarani Mbyá. Para que o momento da contação

dessa história fique ainda mais bonito, colocamos na página seguinte

um QR Code, que ao ser acionado através do seu celular ou do celular

do papai,  da mamãe ou da sua professora, apresentará uma canção

gravada  em  tecnologia  imersiva  8D,  fazendo  você  se  sentir

completamente envolvido pelo universo Guarani Mbyá representado

pela letra cantada. Para que a experiência de ouvir essa música fique

ainda melhor, sugerimos que você utilize o fone de ouvido.

Ahhh… e como não poderíamos esquecer, a história do mito,

nesse livro, é narrada e conta também com tradução em LIBRAS que é

a Língua Brasileira  de Sinais.  Dessa forma,  todos poderão conhecer

essa maravilhosa história! 

 Se você quiser aprender ou apenas acompanhar essa versão,

basta acessar o QR Code correspondente.

Vamos juntos nessa deliciosa viagem ao início de tudo,

explorando o universo Guarany Mbyá?



Qr Code da música Qr Code da Tradução em Libras



No início, antes do mundo ser mundo, nada vivo
existia,  somente as trevas… E foi  nesse ambiente
que de repente, através de um vento suave, surgiu
Nhanderu Ete, o Deus maior para os Guarani.

Do meio da escuridão ele fez surgir seu próprio
corpo, e quanto mais se desenvolvia, mais parecido
ficava com o crescimento de uma árvore.



Seus pés eram como plantas, os braços pareciam
longos galhos firmes e fortes, os dedos eram como as
folhas, e, sua cabeça era como uma linda e frondosa
copa de árvore em floração. Por isso, a árvore para o
povo  Guarani  tornou-se  um  símbolo  sagrado  que
representa as energias da criação do universo.

A copa, tronco e raízes correspondem ao céu, ao
mundo terrestre  e  ao subterrâneo que é  o  mundo
inferior. E foi com o surgimento de Nhanderu, que se
deu a primeira fase da criação.



Nhanderu queria criar
um mundo feliz, com uma
terra  sem  mal,  onde  as
pessoas  pudessem  viver
em  paz,  e  juntas,
respeitando  umas  às
outras.

Foi  então  que  pensando  em
algo  muito  importante,  Nhanderu
deu  início  a  segunda  etapa  da
criação  e  fez  surgir  a  PALAVRA.
Dessa  forma,  quando  criasse  os
seres humanos, poderia comunicar-
se com eles, ajudando sempre que
possível.



Sabendo que esse trabalho não seria fácil, Nhanderu 
deuses para lhe ajudar na missão de criar o mundo,

um verdadeiro Pai, 

   Nhamandu Ru Ete,                       Karai Ru Ete,

 partiu para a terceira etapa da criação e criou 4
 e a eles deu parte de seu próprio nome, como 

   são eles: 

    Jakaira Ru Ete          e          Tupã Ru Ete.

Esses deuses ficaram responsáveis por transportar
as palavras de Nhanderu para toda a Terra e ensiná-las
a  todos  os  homens,  mulheres  e  crianças  que fossem
criados.



Nhanderu colocou cada deus criado por ele em um
canto da Terra:

 O Norte é Jakaira, deus da neblina e das brumas que
abrandam o calor e dão origem aos bons ventos.

 O Leste é Karai, deus do fogo e do ruído do
crepitar das chamas sagradas.

 No Sul, Nhamandu, deus do Sol e das palavras,
representa a origem do tempo-espaço primordial.

No Oeste, Tupã é deus das águas, do mar e de suas
extensões, das chuvas, dos relâmpagos e dos trovões.



Cada um dos deuses representa um ponto cardeal.

No  entanto,  os  deuses  não  quiseram  ficar
sozinhos em seus cantos, e resolveram criar para
cada um, uma companheira a quem chamaram
de VERDADEIRA MÃE,  dando início  a  quarta  e
última etapa da criação.



As VERDADEIRA MÃE, colocaram-se próxima
a posição dos deuses para que juntos pudessem
continuar a obra da criação dos seres humanos,
dos animais e das florestas.

As Companheiras dos deuses
passaram  a  ser  chamadas  de  pontos  colaterais,
pois  ficavam  próximas  as  posições  Norte,  Sul,
Leste  e  Oeste,  formando  o  Nordeste,  Sudeste,
Sudoeste e Noroeste,  e todos juntos, deuses e
esposas, formaram a linda ROSA DOS VENTOS.



Todos trabalhavam com muito amor,
criando  cada  detalhe  que  se  possa
imaginar  nesse  mundo.  Surgiram  lindos
animais  que  corriam  pelos  campos,  que
voavam  livres  pelos  ares,  os  peixes
imersos em águas cristalinas, os vegetais,
e por fim, os homens e as mulheres.



Nhanderu  em  sua  última  etapa  da  criação,
ofereceu a todos os seus amados filhos e filhas recém-
criados, a sabedoria, e com um sopro divino ordenou
que sob suas cabeças, surgisse o halo da vida.

A  Terra  tornou-se  uma  grande  MÃE,  abrigando
todos os seus filhos. Fez-se o dia e noite, e a medida
que  os  animais  e  os  homens  se  desenvolviam,
exploravam  mais  territórios  espalhando-se  pelos
quatro cantos do mundo. 



Com  a  tarefa  cumprida,  Nhanderu  não
queria  deixar  seus  novos  filhos  e  toda  sua
criação, foi então que pondo-se no centro da
Terra,  transformou-se  em  uma  magnífica
Palmeira Azul, cor que simboliza o sagrado.

Seus  4  filhos  deuses,  vendo  toda  a
bondade  de  seu  pai  Nhanderu,  quiseram
acompanhá-lo,  e  tornaram-se  palmeiras
também, cada um em sua posição de origem.



Como uma grande mão, Nhanderu e seus 4 filhos
deuses,  são  as  cinco  palmeiras  azuis  sagradas  que
sustentam o leito da Terra e o firmamento, para que
todos possam viver em segurança, sem que o céu e a
terra se unam novamente voltando ao estado inicial
das trevas. FIM…

OU, SÓ O
COMEÇO

DE TUDO…



QUEM SÃO OS
GUARANIS MBYÁ?

O  termo Guarani,  refere-se  a  um grupo de  aldeamentos  que

habita  a  América  do  Sul  (Brasil,  Paraguai,  Bolívia  e  Argentina).

Subdividem-se  em  grupos  com  etnodenominações  como  Nhandeva

que habitam o sul  do Mato Grosso do Sul,  os  Mbyá,  os  Kawaiá  ou

Kayova no sul e centro do Mato Grosso do Sul, e os Chiriguanos. 

Os  Guarani  Mbyá  encontram-se,  no  Brasil,  no  sul  de  Santos,

oeste de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e

Espírito Santo. É o maior subgrupo da etnia Guarani. 

Acredita-se  que  os  Guarani  brasileiros  são  descendentes  dos

Guarani paraguaios, e um dos fatores para confirmar essa hipótese são

as levas migratórias para o leste, onde buscavam a Terra Sem Mal ou

como eles chamam de – Yvy Mara Ey – trata-se de uma terra sem fome,

sem guerras ou doenças. 

Outra hipótese, é que a grande mobilidade desse povo se dava

pela  procura  de  alimentos,  mais  precisamente,  de  sementes  de

cultivares sagrados para a alimentação. 

Para os Guarani Mbyá, o mito ou a estruturação cosmológica,

define  todo  o  ethos  (é  um  conjunto  de  organizações  que  definem  o

modo de ser) guarani.  Os mitos são tidos como expressões de vida,

constituindo uma forma ideológica pela qual os Mbyás (re)significam o 

mundo e todas as criações e criaturas nela contidas.

Os  guarani  Mbyá,  por  sua  estruturação  cultural  e  social,

consideram-se  os  eleitos  dos  deuses,  ou  os  homens  verdadeiros:

jeguakáva para os homens, e jashukáva, no termo feminino. 

O  nhandereko, ou modo de viver e ser dos guarani Mbyá tem

grande relevância nessa sociedade, é o sistema de regras e condutas

sociais ensinadas pelas divindades que criaram a humanidade. 

Vivendo em conformidade com o conjunto de regras, ensinadas

pelos  antepassados,  normas  que  formam  o  nhandereko,  os  Mbyá

acreditam que poderão alcançar o estado aguydje que é “o estado da

perfeição”  em  livre  tradução.  Essas  regras  ditam  maneiras  de

comportamento  na  vida  cotidiana,  religiosa,  no  casamento  e

coletividade, dentro do espaço comunidade.

VOCÊ SABIA?

 Uma  das  regras  para  os  Guarani  Mbyá,  que  muito  chama
atenção é  sobre  a  alimentação.  Com o  desejo  de  tornar  o
corpo mais leve e livre de impurezas, os guarani Mbyá evitam
comer  gordura,  sal  e  alimentos  que  não  sejam  de  origem
guarani.

 Permite-se a ingestão de alimentos que receberam, segundo
suas  crenças,  de  Nhanderu,  em  tempos  míticos,  como
mandioca, o feijão, a batata-doce, a abóbora, o amendoim, a
cana-de-açúcar, a banana, e diversas frutas, como a melancia,
produtos como a palmeira pindó, o mel, e a erva mate.



 Alimentando-se  da  maneira  certa,  conforme  Nhanderu
orientava e lhes dispunha os alimentos sagrados, o estado de
aguydje, ficaria cada vez mais possível, bem como, o encontro
da Terra Sem Mal.

 A palavra é muito importante para esse povo. Eles creem na
palavra-alma, aquela que penetra nos corações e torna a pessoa
um verdadeiro Mbyá. A importância da palavra é descrita desde
o primeiro mito, o da Origem do Mundo, como sendo uma das
primeiras  ações  que  Nhamandú  praticou,  logo  após  tomar
forma humana.

 Nos  rituais  de  batismo,  acredita-se  que  os  deuses  ou
verdadeiros  pais,  juntamente  com  as  verdadeiras  mães,  suas
companheiras, dão nomes as crianças que nascem nas aldeias,
utilizando a palavra-alma, que pode ser perpassada através de
sonhos ou por conversa entre as divindades e os xamãs.



Este  livro de  autoria  da mestranda  Thiana  Maria  Becker,  sob

orientação do professor Doutor Germano Bruno Afonso, é um produto

oriundo da dissertação intitulada “Cosmogenia Grega, Guarani e Iorubá

em  Realidade  Virtual  Imersiva  na  Educação”,  do  programa  de

Mestrado em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário

Internacional UNINTER, no ano de 2020. 
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