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A SUCESSÃO HEREDITARIA DOS CHEFES · 
DE TRIBU DOS INDIOS TERENO 

(Sul de Mato-Grosso) 

Herbert Baldus 

f (Es p ecial p a r a a R EVI STA DO ARQU I VO) 

O prof. Herbert Baldus, que nos honra co1n a colaboi:a
çao de suas pesquisas etnologicas, é .autor de vari:os traba
lhos originàis, dos quais o mais importante "Tn'1ia:ner Studien 1 

im Nordotlichenen Chaco" (Leipzig, 1931) é o XI voJ. da 
coleção "Forschungen zur Vól kerpsychologie u nd· Soziolo
g ie", ed itada sob a-d ireção de Richard Thurnwald, professor 
na Universidade de Berlim . Publicou ainda. entre outros ar-

.r 

tigos, en1 revistas sulamericanas, como na r evi sta do Inst ituto 
de Etnologia (t . II, pags. 471 a 479) , de Tucuman, e, em re
vistas cientifi cas de Berl im e de \ l i ena, d iversos estudos etno
logicos ~la R evista do Museu P aulista: "Os indios Chama
coco" (t. X V. S. Paulo, 1927) ; ligeiras notas sobre os indios 
Guaraní, do litoral pauli sta (t. XVI, S. ;I?aulo, 1929), e notas 
con1ple1nentar es sobre os índios Chamacoco ( t. X VII, São 
Paulo, 1931 ). Tendo partido para Mato Grosso, em feve
r eiro do corrente ano, para investigações sobre os Bororós, 
Carajás e os índios desconhecidos dq curso superior/ do rio 
das Mortes, f icou de ren1eter, para o proximo numero dos 

.. . A. rquivos do Instituto, utn t rabalho com o resultado ele .suas 
pesquisas sohre a vida das crianças e dos adol~scentes e os 
processos de ecl.ucação nesta tribus indigenas. 

• • 

' ./ 
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Até agora, pouco se sabia da posição social do chefe da 
tribu entre os índios sulamericanos e de sua importancia em 
face do casamento e da sucessão hereditaria. A maior parte 
dos que observara1n aquelas tribus de caçadores, coleciona
dores e agricultores "inferiores" contentam-se em apresentar 
o chefe como primus inter pares, cuja autoridade só pôde al
cançar i1nporta11:cia clecisivá na guerra e ocasiões extraordi
nárias. Sabemos, porém, que entre alguns indios - por 
exemplo os Chamacoco e os Kaskihá - a diferença essencial, 

· depois do casa1nento. es1tá no fá to de~ mudar-se ' o marido co
mum para o acamparr1ento da rnulher, passançlo a mulher dum 
chefe ou seu primogenito a morar no acampamento do sogro 
ou do marido. Pude observar tan1bem entre os povos caça
dores que são os Chainacoco e Bororó, que tanto como os 
Guaiacuru; parecem· acredita! núfu " sangue mais nobre" _dos 
chefes e consequentemente no direito a ocupar uma posição 
de destaque. ; 

Só em fevereiro de 1934, entre os Tereno que moram 
perto de Mira9da no Sul do Estado de Mato Grosso, tive a 
oportunidade de estudar mais minuciosamente o casamento· 
e a sucessão hereditaria dos chefes. Apesar de estar esta trinu 
Arawako, provavelmente já desde o seculo XVII, em rela-1 
ções pacificas com os brancos e, it~dubitavelmente, desde . o 
·meiado do seculo passacl_o eín· contacto sempre 111ais chegado, 
conservou, além de sua língua, certas instituições de ordem 
social. Já o Visconde de Taun.ay observou co1no 'caracteristico 
do Tereno: "Aceita com dificuldade as nossas idéas e conser
va · arraigados os usos e tradições de sua raça, graças talvez 
a um espírito mais firme de liberdade". 

Os Tereno, cujo numero segundo os diferentes relatos -
oscila, há mais de cem· anos, entre dois e quatro mil indiví
duos, dedicaram-se desde épocà remota, á agricultura, re
unindo-se em aldeias de : 9ue existem atualmente onze. 

Devo as informações seguintes ao chefe da aldeia Mu
reira, a quem os tnirandenses chamam José Correia. Seu 
nome em tereno, era antigamente K alapeti, isto é, canboto, 
o que era apenas uma alcunha, sendo verdadeirª' casualidade 
o tornar-se êle mais tarde realmente canhoto. Os nomes são 
dados, logo depois do -nascitnento, por un1 velho, parente che
gado do pai ou da mãe. --Quando a mãe de J osé morreu, um 
'parente velho do _pai deu-lhe uni nome novo, Naliki. Quando 
um dos páis morre, todos os filhos rec~bem novos nom.es, / 
para que o pai sobreviv~nte não s.e lembre do passado por 
nteio <los antigos apelido$ e para que deste modo não s_e 
entristeça. Se o pai sobrevivente Jamben1 morre, não se mu-

, 
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1 

<lam mais os 1101nes dos filho23. Os de outras pessoas, por 
' exemplo o do viuvo ou da viuva, ficatn sem alteração no 

caso de morte. 

O casal torna a encontrar-se depois da morte e fica en·· 
tão reunido para senipre. N aliki que está viuvo, disse: "Te
nho ainda a esperança de encontrar minha mulher no outro 
mundo. Perguntei-lhe como era esse outro mundo. Ele ·res
pondeu: o outro inundo é como aqui. Antigan1ente a 
gente jogava o 1norto na agua ou, se isto não era possível, 
queitnava-se o cadaver. Quando alguen1 estava n1orto, não 
saía dele coisa alguma; só a lombriga saía se o morto tivesse 
tido esta doença. N (l. agua, o 1norto torna-se outra ve.z qual
quer ·animal. :Rle foi, antes de ser homem, animal. Tamben1 
o queimado torna-se animal. Quando o aniinal 111orre, con
tinúa a viver no outro mundo. O outro mundo está embaixo 
da terra. Nunca a minha vida acabá. completame.nte" . 

• 
Muito tempo antes do parto, pai e mãe não co1nem tatú, 

tamanduá-1nirim e fruta do araxicú, porque senão o filho 
morre no ventre da mãe e não sái. ílles usatii das mesmas 
ahstenções tambem depois do parto e deitam-se. A mãe fica 
deitada muito tempo; o pai, porém, agora apenas dois a tr.ês 
dias; antiga1nente êle deitava-se _àtê cinco dias. 

Nada indica si preferem o nascimento dum filho ao 
duma filha ou o contrario; nos índios tal preferencia depen
de do gosto individual. 

Se um jovem pretende uma moça, faz-lhe· uma alocução 
que se póde traduzir mais otJ tnenos da maneira seguinte: 
"Quero, amo esta mulher, queria estar casado, quei:_o, quero, 
amo". A moça, estando de acôrdo declara simplesmente·: 
"Quero". - Então a mãe .do jovem fala com _a mãe da 
moça e o pai do jovem 'com o pai da moça. O jovem dá pre
sentes aos sogros. e estes dão presentes 3: êle. Ninguem cos
tuma ter relações sexuais antes de estar casarl.'o. Antes de 
realizar a união conjugal, o futuro esposo fica sabendo por 
parte de seu pai e a futura esposa ouve de sua mãe que a 
gente deve deitar-se num lado do corpo de maneira que fi
que um em frente ao outro. "Primeiramente deveis fazê-to 
assim, porque dçsde o começo da tribu semore foi fe1to 
assim; mais tarde podeis fazê-lo á vontade". Se o casal 
não quer ter filhos, ainda a mulher usa dum profilat_ico: assa 
un1 caramujo, põe o caldo ao orvalho da aurora e ton1a-o de 
manhã muito cedo: para· o mesmo fim, tamhem póde comer 
cert?- fruti_nha do mq.tc- que tem cheiro de abacaxí, mas dev~ 

/ 
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co1nê-la són1ente b en1 .madura. Antigan1ente não havia br_iga 
p or causa de ciumes entre homem e homem, homen1 e n1ulher, 
ou mulher e n1ulher: hoje tais cousas acontecen1. 

Ha mulheres que tê1n preguiça: o n1a rido faz então o 
trabalho da esposa. Mas ha t~n1ben1 homens preguiçosos que 
deixatn fazer o seu trabalho pela~ 111ulher. D evo a Naliki as 
·infonnações sobre a sucessão hereditária <los· chefes, as 
quais, ·in<lubitavelrnente, nenhun1 outro Tereno pQ.clia ter 
dado tão exáta _e extensan1ente. Porque Naliki te1n perto 
de noventa anos. Tem, na cabeça, profundas cicatrizes da 
guerra elo Paraguai e contou-me co1no naquele tempo, ern 
1865, quando rapaz de mais ou n1enos vinte anos, lutou con-

. tra os soldados paragúaios. Agora ~ um ancião vigoroso <le 
figura alta e esbelta, de cal?elo cheio no qual só poucos fios 
branc os aparecem, de bigodinho branco e mosca. de bons 
dentes incisivos na n1andibula inferior e alg uns dentes mo
lares, de olhos estreitos e fundos no rosto oval. amarelo
par<lo e nobre111ente· afeiçoado, de mão agradavelmente fria 
e seca, de can1isa nova, calças litnpas, enorme chapéu de pa
lha, anelar vagaroso, 1nas juvenilmente erét~ 

Naliki é 1nuito 111oclestô: é cortês, finaltnente reservado 
e de suave cordiali'dade. Dele p6de-se dizer o mesn10 que o 
Visconde de Taunay relata do chefe dos Tereno da aldeia 
de Piranhinha: "Nunca falou .de si; Mostrando se111pre . os 
principios da boa educação, deu-nos provas de inteligenc1a 
clara e capaz de desenvolvimento". A atividade intelectual · 
de Naliki e, antes ele tudo, a sua contínua di sposição ele _aju
clar ... me se revelavatn pelo fáto de que da& sete horas da 1na
nhã até ás cinco da tarde procurou responder 1ninucios-a
mente as minhas perguntas · mais exquisitas : é verdade, po
rém, que depois ele alguns dias. queria expl icar-n1e ter dô1· 
de cabeça, dizend<?: "Minha cabeça está longe". 

Cada aldeia tem o seu chefe. Antes <la guerra <lo Para
guai havia oito aldeias. todas subord inadas a un1 chefe su
pren10. A familia dele extinguiu-se. "Não t eria sido botn 
eleger um novo?" --- "Sim", di z N aliki. "mas nunca se 
pensou nisto". 

Os Tereno vivem em n1onogamia. Os filhos pertencem 
ao parentesco do pai. Mas os parentes 1naternos tambem têm ' 
1n1portancia porqtte, inuitas vezes, o avô pede ao irn1ão da 
nóra que traga para os netos, da caçada4· alguma cousa que 
especialn1ente desejen1. Assin1 era antigan1ente, e assin1 é 
hoje ainda n1uitas vezes. · O pai fornece só a comida ordiná
ria aos filhos, n1as- não petiscos particular111ente desejados. 

' 

' 

' 
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Enquanto o povo casa sempre dentro da aldeia, (endo
gatnia) , construindo , o 1narido a casa de que a mulher se 
torna proprietaria, os _ _f{Jhos de chefes só se casam entre si, 
ou, se isto não é poss,iv€1 , se casan1 pelo menos com paren
tes e111 gráu muitó arredado de chefes,, e, por consegµitite, 
fóra da a ldeia (exoga1nia), o hon1e1n passan~o não raras ve
zes a n1 orar ' na alde-ia do sogro. 0 ,pai da ,1nãe;.Ale Naliki era 
chefe da aldeia Mureira, já antes da guerra do' Parag·t~ai.,. 
Chan1ou-se Hi·muná. O sucessor cl'el e era (~ pai ~le Naliki, 
de non1e Etchiviagati. Era o filh o ,, pri1nogenito do chefe da 
aldeia de Abacaxí. Gerahnente, o f ilho pri thogenito elo chefe 
é sucessor tlo pai, ~i não ha mais filhos velhos do irmão do 
pai. Mas como todos- os filhos de ~ Hin1uná tinha1n n1orrido 
sen1 descendencia' ,masculina e con10 Hi111unà tinha. filhos de 
irn1ãos e de irmãs, e como o pai de Etchiviagati, estava ain..: 
da. con1 muito vigor, Etchvviagati, con10 n1ariclo da filha inais 
velha de Himuná, passou a morar na aldeia do sogro e tor
nou-se, mais tarde: como sucessor dele, chefe de· Mureira: 
cedeu o governo de ... A..bacaxi, depois da n1orte do pai, ao ir-
111ao menor. 

Q uando. mais ou menos en1 1925, Etchviagati morreu, 
Naliki na qualidade d~ n1ais velho dós irn1ãos e inais velho 
que os f ilhos- dos ir~ãos de seu pai , tornou-se chefe de Mu.
reira; Náliki, naquele' tempo, por éonseguipte, já tinha bj-

\ telt\t,a anos. Tinha 'dois fi.~hos e dtlas filhas. O filho _.,,, prin~,.o
gentto .es.tá casado· com uma filha do chefe ele Passarinho 
e móra con1 o pai em Mt}reira· (mas em casa própria). O ou- , 
tro filho está casado cón1 uma filha do che fe de Cacherinha · ' 
e tnóra tambem co1n o s,eu pài em Mureira. A filha niais v.e- ' 
lha era casada com o filho. primogenito do chefe de Lalima 
e 111orreu du111 parto. A outra filha, tnóra tambem em Lalima, 
estando casada com o. segundo filho do chefe de lá . 

* • ' 

A ordem da sucessão hereditária dos chefe~ dos Te
reno é a seguinte: . 

],) O mai.s ·velho dos filhos e' dos filhos dos~ i rn1ãos . elo 
chefe· 

' 
2) . O 'mai s velho dos filhos e dos filh os dos irmãos dq 

nun1ero 1 (por .conseguinte, ou o mais velho elos filhos dos 
filhos elo chefe ou o mais velho · dos f ilhos• dos filhos dos 
i.nnãos do chefe) ; _ ' 

3) O mais velhó dos filhos das irn1ãs. elo chefe; 
4) O marido da filha mais velha do chefe; 

' 

. f 

.. 'f 

• 

. . ' 

: 
> 
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5) 
chefe. 

O mais velho dos filhos da filha mais velha do 

6) O n1arido da filha mais velha do nun1ero 1, por con
seguinte, do. 1nais velho dos filhos (( dos fllhos das irmãs 
do chefe; 

7) O irn1ão mais velho depois do chefe; 
8) O ~rido da mais velha das filhas dos irn1ãos do 

chefe; 
9) 

10) 
chefe. 

O marido da irmã mais -vélha do chefe; ' 
O marido da mais velha das filhas das irmãs de 

* * 
. . 

.. 

Segundo, o que . ficou dito acima, poder-se-ia -supôr que, 
no caso do chefe não ter descendentes, irtnãos é irmãs, não 
entren1 na sucessão hereditaria· os parentes) de sq.,a 111ulhet, 
mas o mais velho dos irmãos do pai do chefe e a descenden
cía deste ou, no caso- de que tal não. exista, o marido da 
mais velha das irn1ãs do pai do chefe. Não pude porém 
averiguá-lo. .. 

* * • 1 

' Pa-ra a melhor conl.preensão da ordem da .sucessão here
ditaria, serve o seguinte diagrama exemplicador no qual a 
letra a significa sempre o indivíduo mais velho e por isso 
com o direito á sucessão hereditarià. 

, Geralmente por conseguinte, o n1ais velh.o dos filhos 
e dos filhos dos ir1nãos torna-se sticessor. Se êle, .con10 po 
cas·o de Etchiviagati, renl!ncia, em _vida do chefe, a essa su
cessão,, para tornar-se sucessor do sogro que ficou sem her-

11 deiros 111ascutinos, então, o 1nais velho dos irmãos depoi·s 
dele ou o ina1s velho dos filhos áos irmãos herda o governo . 
. Póde acontecer tatnbe,Pl que o . sogro não tenha herdeiros 
masculinos e o pai apenas um. Neste caso, este ultimo, de
pois da morte dos dois, toma o governo d~ ambas a~ aldeias, 
até que o seu filho inais velho .. se case, tornando-se entãq 
chefe de uma das duas aldeias, geralmente da do pai da 
spa mãe. 

,, 

Os outro-s filhos dum chefe, em geral, têm a liberdadç 
de morar, depois de casados, na aldeia' dp pai 'ou ·1do sogro. 
Só é necessário ou desejado que pàssem a morar com o .so
gro, ·se este não tiver- herdeiros masculinos e se eles se ca-' 
sarem com a filha mai.s velha dele. 

' . r ' ' 

I 

\ 
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Se um chefe deixa só1nente filhos de menor idade ou 
filhos dos irmãos,' filhos dos filhos, filhos ·do filhos dos ir
mãos e filhos das irmãs nas mesmas condições, então o n1a
rido da mais velha das suas filhas ·ou netas ou, se não ext~- · 
tem filhas e netas casadas, o marido da sua irmã mats ve
lha encarrega-se da sucessão até o casamento do herde.Iro 
do falecido chefe. Só no caso de não estar casada ne'nhuma 
filha, neta, ou irmã e irmão mais velho depois do chefe póde 

·encarregar-se do governo até o ce:.isamento do herdeiro. 
Em todo o caso, o mais caracteris'tico da ordem da su

cessão hereditária dos chefes dos Tereno é a igualdade dos 
\ _. 

filhos e dos filhos dos irmãos do chefe, com o fim de ter 
o m,ais velho deles o direito a sucessão. 

. - * • 
Tambem devo a Naliki os seguinte~ textos de mitos: 

Da vida dos antepassados . 
Eu vou contar ~ma história como era antigamenteJ com 

os nossos an~epassados. Naq?.ele tempo existia · 1'ut1ye que . 
era uma pessoa sen1 cabeça. N inguem podia defender-se con- , 
t~a êle. Quando chegou, matol;l muita gente. Contan1 qúe ha
via uma virgem ·que matou Tutiye. Ela ficoq parada no ca
min.ho de Tu~iye e fez uma armadilha. Contam que chegou 
o bicho (Tutiye) e .·morreu aí. Então foi s~í~1do a gente do 
m~~o. A virgem ti-nha feito a- arn1adilha. Tchoke, umi '~a~- ' 
sar1nho, chegou cón10 ~spia de Tutiye. 

1 
Tutiye aproxitnoti:

se. Tchoke lhe · contou da armadilha. Tutiye parou. Tchoke 
lhe disse ·então que podia ir adiante porque o que falou' da 
armadilha não era verdade. Tutiye foi adiante e caíu no bu
raco. E a virgem chamou a gente, quando morreu Tutiye: 
A gente chegou e festejou a mort~ de Tutiye. ' 

Contam tambem qu_e os Moolé, tinham o machado Inhã
moyá. Os Moolé eram uma especie de gente, porémJ mais 
propriament~ bicho . do que homem. Não sabiam fq.iar, e 
eram velhos e Requenos. Não havia muitos. Andavain sempre 
dois a dois. Havia tambem o Pitanoé. Este era como os 
Moolé mas andava sempre sosinho, e havia um unic.o Pita
noé. Eu estava· cortando nuvens com um machado, porque 
queria derrubá-las. Os moolé chegaram e trocaran1 com ·êle o 
Inhá1noyá pelo machado bom do Pitanoé que, então, bateu 
com o· Inhámoyá nas nuvens. Mas. o, machado Ihátnoyá er;t · 
tã9 mole que se tornav<i- menor 1a cada golpe, tor~ando ao 
~esmo tempp, maior a nuveJ:ll;-. Si .os moolé não tivessem tro
cado o Ihámoyá pelo machado bom, do 'P,itai:ioé, as nuvens 
teriam caído na terra por causa de Pitanoé. 

~ . . 

' 
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Veiu Pitanoé e deu ,aos antepassados un1 en1brulho no 
qual não havia outra cousa senão uma arara: deu esta ~ara 
eles. Veiu Pitanoé e deu aos antepassados um etnbrulho no 

• qu,al não havia o~tra cousa se11ão n1osquito polvora. E~tes 
sa1ra1n e se espalhara~. Os antepassados e11tã0 soltaran1 a 
arara e esta foi embora e se· espalhou. 

1 

.Aí t~ve algarroho. Viera1n o.s antej)assados e plantarah1. -
~ss1n1 tinham para comer por causa elo ,Pitanoé que lhes· . ·. 
ti.nha dado a se1nente para plantar. Toda a .gente então· pôde 
viver. 

I 

Ai os antepassados cha1nara111 n1uitos tios. Estes vieram 
para saber o que os antepassado~ êlesejavam. Os antepassa
dos lhes di sseratn o que os sobriJ:?.!1os queriahi para Ç?me,r. 
Então os tios foram caçar e trouxeram o desejado. Entre os 
tios, houve . um arruinado que não trouxe nada. Este lançou 
dentro da grande cabaça que cach11 caçador leva na caça, o 
esterco de um animal, quando o sol entrou. , 

~ 

* * , 

COlVIO OS TERENO VIERANI A' I .. UZ 
• 

/ ,· ' 

... Eu índio· saí ela terra. Vanone teve dó de 111íni. Ouandõ 
1 ' ~ • , '• 

nasci; não achei nada. ,.Agora sàí da,., terra e arrumei dep-oi~ 
aqui a minha casa. Então- chegaram os vizinhos á minha ter
terra. Eu indio n<;tsci. Hoje tem aqui estes vizinhos. Eu ·sou 
daqui. Nesta terra está a- minha casa . 

* • 
f • 

N aliki deu o seguinte comentário ao ultin10 texto: 

Antes de haver indio.s, já todos os animais v1v1am_ na 
terra. Os indios vivian1 quasi como bichos embaixo da· te~
ra. Os Vanone saíran1 da terra antes dos índios. Os Vanone 
eran1 uma tribu grande, eran1 gente nu1nerosa, pequ~na e 
como bicho: falavam con10 passa1:in~os, faziatn só: "hó h~, 
hó"; rião diziél;m .outra cousa. Mas podiatn entender-se ,con1 
os incJ:ios. Chan1aran1 os indios, pa,ra subir. Os Van9ne· en
sinavam a falar · h. todas . a:s tribus e davan1 á cada tribu .'a 
Jingua delé.s. Dep\)i~ . yóltava1n para çlent~o da/ te1~ra. 'Pro .. 
vaveln1ente, ã.i'ndà est~o lá, porque aqui não aparecem mais . 
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Diferentes an11na1s trazian1 sen1entes e ensinava1n a plantar. 
O fogo , is to é, os pãezinhos para produzir o fogo, os Te
reno recebera111-nos dos V anone. 

* * 

Os 'Tereno a si 1uesn1os se cha1nava1n, poké-poké, o que . 
s ignifica 'ferra--. _A.. lenda da orige1n destes indios explica 

\ . ' este non1e. 

( 

* * 

Na cidadezinha de 1\\Iiranda há un1 passeio lageado na 
orla <la rua principal. N o meio deste passeio e diante das 
suas casas, pequenos co1nerciantes s irios, portuguêses e ita
lianos costumam pôr cadeiras e passan1, conversando sen
tados, os seus dias nlonótonos. No mês de fevereiro can
tavam, âe manhã á noite, a nova canção do ' carnaval, a lou:. 
rittha de olhos de cristal, repetind o-a sen1 cessar. Cantavam 
diante do meu pequeno hotel, onde eu estava a ouvir reli
giosamente p que .Naliki n1e contava da cultura espiritual · 
e social de s\.ta trihu. Quando o velho chefe, antigo senhor 
das . terras' de 1'Iiranda,, sài-u do hotel; não usou o passeio 
calçado. Devia, co1110 todos os indios, descer· do passeio · e 
anaar na larúa, etn . respeito a.os cha111ados civilizados." 
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